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Tässä työssä on kaksi osaa: suunnittelu-
alueen analyysi ja suunnitelmat. Suunni-
telmat on laadittu Tuusulassa sijaitsevan  
Kellokosken kylän keskustaan. Kylässä 
on noin 4000 asukasta ja se kasvaa jatku-
vasti. Suunnitelmia on kolme: koko Kel-
lokosken keskustan kehityssuunnitelma 
sekä tarkemmat Ruukinlaakson ja Kasvi-
huoneenaukean  asuinaluesuunnitelmat. 
Kasvihuoneenaukealle on laadittu myös 
asemakaava.

Työn tavoitteena on ollut Kellokosken 
kylän keskustan kehittäminen toimivaksi, 
viihtyisäksi ja tunnistettavaksi. Työ on teh-
ty yhdessä osallisten ja asiantuntijoiden 
kanssa. Siten suunnittelulle on löytynyt 
yhteisiä tavoitteita ja todellisia rajoituksia.

Työn ensimmäisessä osassa kerrotaan 
Kellokosken kylästä, sen historiasta, mai-
seman erityispiirteistä, rakennetusta ym-
päristöstä ja asukkaiden näkemyksistä.

Työn toisessa osassa esitellään ensin ke-
hityssuunnitelma Kellokosken keskustaan. 
Siinä ehdotetaan täydennysrakentamista 
ja kiertoliittymiä pääkaduille. Parannuk-
sia on suunniteltu myös kevyen liikenteen 
reitteihin ja pysäköintijärjestelyihin.

Tarkimman suunnittelun kohde on 
Kasvihuoneenaukean asuinalue. Se sijait-
see nykyisellä Kellokosken sairaalan jou-
tomaalla kaupallisen keskustan vieressä. 
Alue on kooltaan noin 5 hehtaaria. Suun-
nitelman korttelitehokkuus on Tuusulan 
kunnan vaatima 0,4. Asuinkerrosalaa on 
16 100 m2 ja liiketilan kerrosalaa 2 700 m2. 
Alueelle tulee noin 320 asukasta. 

Kasvihuoneenaukean talot ovat 2 ½- tai 
3 ½-kerroksisia. Ne  voivat olla olla oma-

koti-, pari-, rivi- tai pienkerrostaloja. Talot 
muodostavat rajattuja korttelipihoja ja 
selkeää katutilaa. Alueen laidassa on tori, 
jonka reunoilla on liiketilaa. Kevyt liikenne 
on ohjattu kulkemaan torin kautta. Alue 
on mahdollista rakentaa valmistaloilla.

Ruukinlaakson asuinalue käsittää Kel-
lokosken ruukin ja sen ympäristön. Alue 
on kooltaan noin 6 hehtaaria. Siellä on 10 
000 kem2 vanhoja teollisuusrakennuksia ja 
työväen kasarmi.  Tuusulan kunta haluaa 
alueen muuttuvan keskustatoimintojen 
alueeksi.

Teollisuusrakennusten ja työväenkasar-
min väliin on suunniteltu 5800 kem2 uu-
disrakentamista. Uudet talot mukautuvat 
kumpaankin historialliseen miljööseen. 

Ruukin maaperä on saastunut, jokitör-
mät ovat epävakaat ja rakennukset rapis-
tuneita. Näistä ongelmista ei kuitenkaan 
ole tarpeeksi tietoa, jotta niiden perusteel-
la voitaisiin päättää alueen tulevaisuudes-
ta.  Ruukinlaakson suunnitelman tarkoitus 
onkin vauhdittaa alueen lisätutkimusta ja 
olla keskustelun pohjana.
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This master´s thesis consists of two parts: 
the analysis of the planning area and the 
plans. The planning area is the centre of 
Kellokoski township in Tuusula. The town-
ship has c. 4000 inhabitants and is still gro-
wing. There are three plans: the develop-
ment plan for the centre of the township, 
Ruukinlaakso housing area plan and Kas-
vihuoneenaukea housing area plan. There 
is also a proposition of a city plan for the 
latter.

The main objective of this thesis is to 
make the centre of Kellokoski functional, 
pleasant and recognizable. I have collabo-
rated with inhabitants and experts in or-
der to fi nd real goals and the conditions 
of planning.

The fi rst part of this thesis introduces 
the history, the landscape and the built 
environment of Kellokoski. Also the inha-
bitants´ views are presented. 

The second part of this thesis fi rst intro-
duces the development plan for Kellokoski 
centre. Supplementary housing areas and 
circular intersections of the main street 
are proposed. Improvements in the light 
traffi  c routes and the parking places are 
planned.

The most closely planned area in this 
work is Kasvihuoneenaukea. It is located 
by the commercial centre of the township 
on the wasteland of the hospital. The area 
is about 5 hectares. The plot ratio of quar-
ters is 0.4 as required by the municipality 
of Tuusula. There is 16 100 m2 of housing 
and 2700 m2 of commercial building. The 
number of inhabitants will be around 320 
people.

The houses of Kasvihuoneenaukea 
have 2½ or 3½ storeys and can be de-
tached, semi-detached, terraced or apart-
ment houses. The quarters are lined with 
houses. Kellokoski square is placed on the 
crossroad of the main street and the main 
light traffi  c route. Kasvihuoneenaukea area 
can be built with prefabricated houses.

Ruukinlaakso area includes former iron 
works, workers´ barracks and a park. The 
area is about 6 hectares. There are 10 000 
m2 of old industrial buildings. The munici-
pality of Tuusula wants Ruukinlaakso to 
become a part of the township centre.

Ruukinlaakso plan proposes 5800 m2 of 
new building between industrial buildings 
and workers barracks. New buildings are 
infl uenced by both neighbours.

The soil of the former iron works is 
polluted, unstable near the river and the 
buildings are in bad condition. There is not 
enough information about these problems 
to make decisions about the future of the 
area. In this situation, the objective of Ruu-
kinlaakso plan is to promote the discussi-
on and to hasten the further research.
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1 Johdanto

Kellokoski sijaitsee Tuusulan kunnassa Itä-
Uudellamaalla. Se on 4000 asukkaan kylä, 
joka on kasvanut psykiatrisen sairaalan 
ja ruukin ympärille. Keskellä kylää on Ke-
ravanjoen patoallas. Muuttoliike pääkau-
punkiseudulle kiihdyttää tonttien ja asun-
tojen kysyntää Kellokoskella. 

Tämän diplomityön ensimmäisessä 
osassa kerrotaan Kellokosken kylästä. Esi-
tellään sen historiaa, luonnon- ja raken-
nettua ympäristöä sekä asukkaiden näke-
myksiä. Toisen osa sisältää kylän keskustan 
kehityssuunnitelman ja suunnitelmat kes-
kustassa sijaitseville Kasvihuoneenaukean 
ja Ruukinlaakson alueille.

Kellokosken nykyisen keskustan heik-
kouksia ovat katutilan epämääräisyys ja 
epäviihtyisyys, heikot pysäköintijärjestelyt 
ja kevyen liikenteen reittien vaarallisuus. 
Asukkaiden mukaan keskusta ei kuvaa 
kylän historiallista ja sosiaalista luonnetta. 
Keskustan kehityssuunnitelmassa ehdote-
taan ratkaisuja näihin ongelmiin.

Kasvihuoneenaukea on tämän työn-
ajankohtaisin suunnittelukohde. Kellokos-
ken sairaala käy tarpeettomaksi jääneestä 
keskusta-alueesta myyntineuvotteluja 
Tuusulan kunnan kanssa. Kunta haluaa alu-
eelle pieniä asuntoja korttelitehokkuudel-
la 0,4.

Maalaiskylän keskustan suunnittelua 
rajoittaa se, että asuntojen on oltava edu-

Kellokosken keskusta 1940-luvulla.

lisia, autopaikkoja on paljon ja asukkailla 
omaa tilaa. Kasvihuoneenaukean on olta-
va vastapainona läheisille Kellokosken sai-
raalan kerrostaloille.

Ruukinlaakson suunnitelma on toisella 
tavalla ajankohtainen. Kellokosken ruukki 
on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja osit-
tain suojeltu teollisuusympäristö. Tuusu-
lan kunta haluaa sen keskustatoimintojen 
alueeksi. 

Käyttötarkoituksen muutosta kuitenkin 
vaikeuttaa se, että ruukin maaperä on saas-
tunut ja epävakaa. Ruukin rakennukset ra-
pistuvat koko ajan ja pian saattaa olla liian 
myöhäistä kunnostaa niitä. Ongelmista ei 
kuitenkaan ole vielä tarpeeksi tietoa, että 
alueen käyttötarkoituksen muutoksesta 
voitaisiin päättää. 

Ruukinlaakson suunnitelman tarkoi-
tuksena on kannustaa lisäselvitysten te-
koon ja olla pohjana keskustelulle alueen 
kehittämisestä. Suunnitelmassa esitetään 
täydennysrakentamista ruukin länsiran-
nalle. Lisäksi koko alueelle on suunniteltu 
ajo- ja paikoitusjärjestelyt sekä kevyen lii-
kenteen reitit.

Tämä diplomityö on tehty Tuusulan 
kunnan kaavaosaston toimeksiannosta. 
Työtä ovat ohjanneet kaavoittaja Asko 
Honkanen ja kaavapäälliköt Kaija Hapuo-
ja ja Pertti Kyyhkynen Tuusulan kunnasta. 
Teknillisessä korkeakoulussa työtä on val-
vonut professori Aija Staff ans. 
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2 Suunnittelualueet

2.1. Suunnittelualueiden sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kellokosken ky-
lässä Tuusulan kunnassa Uudellamaalla. 
Kellokoskella on 4000 asukasta.  Kellokoski 
on yksi Tuusulan kolmesta kyläkeskukses-
ta ja sijaitsee Pohjois-Tuusulassa Mäntsä-
län rajalla.

Tämä työ sisältää suunnitelmat kolmel-
le alueelle. Kehityssuunnitelman suunnit-
telualueena on koko Kellokosken keskus-
ta. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat on 
laadittu keskustassa sijaitseville Kasvihuo-
neenaukealle ja Ruukinlaakson alueelle.

Keskustan kehityssuunnitelman suun-
nittelualue  käsittää Kellosken sairaalan, 
kaupallisen keskustan, Roinilanpellon 
länsiosan,  Kellokosken ruukin alueen ja 
kirkon. Alue on merkitty sijaintikarttaan 
punaisella katkoviivalla.

 Kasvihuoneenaukean suunnittelualue 
(5,5 ha) sisältää etelässä keskustan liike-
talot, pohjoisessa Kellokosken sairaalan 
nuoriso-osaston ja näiden välissä sairaalan 
vanhojen kasvihuoneiden alueen. Suun-
nittelualue rajautuu idässä Roinilanpellon 
asuinalueeseen, pohjoisessa Kukkupakan 
omakotitaloalueeseen ja lännessä Van-
haan valtatiehen. Kasvihuoneenaukea on  
merkitty sijaintikarttaan numerolla 1.

Ruukinlaakso (6 ha) sisältää Kellokosken 
ruukin alueen, ruukin työväen asuinalueen 
ja Fiskarsinpuiston. Suunnittelualue rajau-
tuu idässä Vanhaan Koulutiehen, pohjoi-
sessa Ruukinkujaan sekä Ruukinpolkuun, 
lännessä Koulutiehen ja etelässä Tehtaan-
pellon asuinalueeseen. Ruukinlaakso on 
merkitty sijaintikarttaan numerolla 2.

Vasemmalla Kellokosken sijainti Suomessa ja 

Tuusulassa. Oikealla on esitetty suunnittelualu-

eiden sijainti Kellokoskella. Kehityssuunnitelman 

alue on rajattu katkoviivalla. Kasvihuoneenaukea 

on numero 1 Ruukinlaakso numero 2.
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Ajantasa-asemakaava ja sen merkintöjen selitykset. Suunnittelualueet on rajattu punaisella.

3 Kaavatilanne ja muut 

maankäyttösuunnitelmat

3.1 Kaavat

Ympäristöministeriössä vuonna 2006 vah-
vistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa 
Kellokosken kylä on merkitty taajamatoi-
mintojen alueeksi vaalean ruskealla. Kes-
kustahakuisten palvelu- hallinto- ja mui-
den toimintojen yleispiirteinen sijainti on 
osoitettu punaisella neliöllä. Keravanjoen 
uomaa mukaillen on merkitty viheryhte-
ystarve vihreällä katkoviivalla.

Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaa-
vassa kaupallinen keskusta on merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi C. Keskus-
tatoimintojen alueita ovat myös Kellokos-
ken ruukki sekä Koulutien ja Ruukinpolun 
risteyksen ympäristö. Osalla Kellokosken 
ruukin alueesta on suojelumerkintä sr. 
Kellokosken sairaalan ja seurakunnan alu-
eet ovat julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta PY. Asuinkerrostalojen alueet on 
osoitettu AK-merkinnällä ja pientalovaltai-
set asuinalueet AP-merkinnällä. 

Kellokoskelle laaditaan parhaillaan 
osayleiskaavaa, joka luonnoksissa kes-
kustan osalta mukailee Roinilanpellon ja 
Kellokosken keskustan yleissuunnitelmaa. 
Yleissuunnitelma esitellään kohdassa 3.3.

Ajantasa-asemakaavassa Kellokosken 
sairaalan alue on  yleisten rakennusten 
korttelialuetta. Kaupallinen keskusta on 
asuin- liike ja toimistorakennusten kortte-
lialuetta. Kellokosken ruukin alue on teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
Työväenkasarmin alue on asuinrakennus-
ten korttelialuetta.

Tämän työn suunnittelualueilla on 
myös toteutumattomia asemakaavoja. 
Esimerkiksi Kasvihuoneenaukean itälai-
taan on suunniteltu rakennettavaksi ylei-
nen paikoitusalue Kellokosken toria var-
ten. Kaupallisessa keskustassa on jäljellä 
runsaasti rakennusoikeutta.

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee 
Roinilanpellon asuinalue, jonka asema-
kaava on vahvistettu marraskuussa 2005. 
Roinilanpellon kaavaa tehtäessä on tutkit-
tu myös ympäröivää aluetta, mm. kierto-
liittymiä Vanhalle Valtatielle Nystenintien 
ja Toimelantien risteykseen sekä Carlan-
derintien ja Ruukinkujan risteyksiin.

Ylempänä maakuntakaava ja alla oikeusvaikutuk-

seton yleiskaava.
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MÄNTSÄLÄ

KELLOKOSKI

3.2 Hyökännummen osayleiskaava 

2020

Hyökännummen taajama kuuluu Mänt-
sälään ja sijaitsee välittömästi Linjatien  
itäpuolella. Hyökännummi on rakennettu 
enimmäkseen 80- ja 90-luvuilla. Tällä het-
kellä taajamassa on noin 1100 asukasta. 
Sieltä on 11 km Mäntsälän keskustaan ja 
siksi  asukkaat käyttävät Kellokosken ja 
Järvenpään kaupallisia palveluita. 

Hyökännummen osayleiskaava on vah-
vistettu marraskuussa 2005. Siinä uusia 
pientalojen rakentamisalueita on osoitettu 
enimmäkseen nykyisen taajaman pohjois- 
ja kaakkoispuolelta. Mäntsälän kunnan 
tavoitteena on kasvattaa Hyökännummen 
asukasmäärää 15-20 hengellä vuodessa.

4
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Roinilapellon ja Kellokosken keskustan yleissuunnitelma. Merkinnät ovat samat kuin asemakaavassa. 

4 Perusselvitykset

4.1 Kellokosken historiaa

Ensimmäiset kirjalliset maininnat Kello-
koskesta koskevat Keravanjoen kalastus-
oikeuksia. Vantaanjoen ja sen sivujokien 
kalastusoikeus kuului vuosina 1350-1428 
virolaiselle Padisten luostarille. Aikanaan 
kalastusoikeus siirtyi katoliselle kirkolle.  
Uskonpuhdistuksen mukana oikeus jou-
tui kruunulle, joka puolestaan luovutti sen 
Vantaanjoen suulle perustamalleen ku-
ninkaankartanolle. Kalastus oli niin teho-
kasta, että kalaa ei juurikaan noussut Ke-
ravanjokeen ja vesistö vapautui muuhun 
käyttöön. (Honkanen, 2002, 13)

Kellokoskelle perustettiin ensimmäinen 
mylly 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa. 
Mahdollisesti järvenpääläiset talonpojat 
saivat kruunulta luvan kosken vesivoiman 
käyttöön. Mylly rakennettiin joen länsiran-
nalle. (Ibid. s. 14-15) 

Kellokosken kulkuyhteydet paranivat 
1680-luvulla, kun Hyrylä-Mäntsälä maan-
tie valmistui. Hollolan ja Lahden liikenne 
alkoi kulkea Kellokosken kautta Helsinkiin. 
Alueen arvo alkoi nousta.

Kellokosken kartano muodostettiin 
yhdistämällä kaksi rälssitilaa 1760-luvulla. 
Kartanolla oli useita eri omistajia, joista 
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3.3 Roinilanpellon ja Kellokosken kes-

kustan yleissuunnitelma

Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi Roi-
nilanpellon ja Kellokosken keskustan 
yleissuunnitelman joulukuussa 2004 
asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Yleis-
suunnitelma ulottuu osittain tämän työn 
suunnittelualueelle. 

Yleissuunnitelmassa Osa Kasvihuonee-
naukeasta on merkitty asuinrakennusten 
alueeksi. Alueen pohjoisosassa sijaitseva 
koulu on yleisten rakennusten aluetta. 
Nystenintien eteläpuolella Vanhan valta-
tien varrella  on asuin- ja liikerakentamisen 
alue. 

Roinilanpellon keskuspuisto ulottuu 
Kasvihuoneenaukealle, torin itälaitaan 
asti.  Kellokosken sairaalan omistama An-
nanpuisto Toimelantien pohjoispuolella 
on merkitty osittain asuinrakennusten 
alueeksi. Kellokosken ruukki on keskusta-
toimintojen aluetta.

ensimmäinen tilalla asunut oli Erik Olan-
der, jonka suvun hallussa tila oli vuoteen 
1793 asti. Siihen aikaan kartano muodos-
tui pihapiiristä talousrakennuksineen ja  
ympäröivistä pelloista. Torppia oli noin 20, 
osa torppareista oli houkuteltu Ruotsista.  

Kartanon sahalaitos valmistui vuonna 
1775. Siihen  saatiin tukit aluksi omas-
ta metsästä ja myöhemmin kauempaa. 
Torppien lukumäärä kasvoi 1860-luvulle 
saakka, kunnes uuden pellon raivaaminen 
ei enää kannattanut. Kellokoski oli siihen 
aikaan jokiuomaa ympäröivä peltoaukea, 
jolla sijaitsi muutama torppa. (Peltovuori, 
1975, 45-46)

Kartanon seuraava omistaja, Lars Nys-
ten, perusti Kellokosken ruukin 1795. 
Ruukki perustettiin joen itäpuolelle. Län-
sipuolella olivat mylly ja saha. Seuraavaksi  
rakennettiin tiilitehdas, tervauuni ja pu-
namultasulatto. Teollisuustoiminta lisäsi 
puun kulutusta. Hakkuut tekivät ympä-
röivästä maisemasta avoimemman. Vesi-
voiman tasaisen saannin turvaamiseksi ra-
kennettiin säännöstelypato, joka laajensi 
patoaltaan 4 km:n mittaiseksi. (Ibid. 45-49) 
Tämän altaan rannalle rakennettiin Kello-
kosken ruukinkirkko vuonna 1800 (Matti-
la, 2000, 11).

Vuonna 1856 Robert Björkenheim osti 
Kellokosken kartanon. Hän nosti tilan pin-
ta-alan 3000 hehtaarista 5500 hehtaariin. 
Björkenheim perusti meijerin (nykyinen 
Toimela), viinapolttimon (nykyinen Juh-
latalo) ja ensimmäisen koulun. Björken-
heim myi ruukin 1865. (Peltovuori, 1975, 
46) Kartanon seuraava omistaja Konrad 
Zilliacus aloitti uuden kartanon pääraken-
nuksen rakentamisen. Siitä tehtiin renes-
sanssityylinen. Talon ympärille istutettiin 
puisto. (Honkanen 2002, 38-49) 

Björkenheimin jälkeen Kellokosken 
ruukilla oli useita eri omistajia. Ruukin tuo-
tanto laski jatkuvasti. Carl Carlander osti 
tehtaan 1896 ja siirsi sinne Kemiössä sijain-
neen Björkbodan tehtaan työntekijöineen 
ja koneineen. Carlander rakennutti Työvä-
enkasarmin asuntolat Suurtalon ja Pienta-
lon uusia työntekijöitä varten. Asuntolat 
Kaivotalo, Keskitalo ja Uusitalo rakennet-
tiin 1900-luvun alussa. Työväkeä asutettiin 
myös patoaltaan pohjoispuolelle Prännin-
mäelle (Mattila, 2000, 22). Tehtaan johtajat 
asuivat omalla aluellaan Vanhan Valtatien 



eteläpuolella. Tehdas paloi vuonna 1898. 
Uusi tehdas rakennettiin tiilestä. Tehtaan 
tuotannon elpyessä kylä kasvoi. (Rosen-
berg & Selin, 1995, 41-59)

Carlanderien aikaan Kellokosken teh-
taan tuotevalikoima oli monipuolinen. 
Erityisen tunnettu tehdas oli maitoton-
kistaan. Tehtaan väki muodosti oman yh-
teisönsä kylän sisällä. Tehtaalla oli oma 
koulu, kirjasto, hautausmaa, palokunta, 
kauppa ja soittokunta. (Rosenberg, 1998, 
174-175). Tehtaan koetilalla kehitettiin ja 
kokeiltiin uusia maitoastiamalleja (Laiho, 
1997, 50).

Ruukinpatruuna Torsten Carlander 
rahoitti ja rakennutti Kellokoskesta ihan-
neyhdyskuntaa. Tehdas edisti kylän har-

rastustoimintaa ylläpitämällä Juhlataloa, 
jossa toimi parhaimmillaan 40 eri yhdis-
tystä. Tehdas tuki Juhlatalossa toimivaa 
Kellokosken elokuvat Oy:ta (Honkanen, 
2002, 134-135). Tehdasyhteisössä oli hyvä 
asua. Vuonna 1960 300:sta työntekijästä 
108 oli ollut tehtaalla töissä yli 20 vuotta 
(Rosenberg, 1998, 174-175).

Carlanderit myivät Kellokosken teh-
taan Fiskarsille vuonna 1963. Fiskars siir-
si tuotteiden valmistusta muualle ja myi 
Työväenkasarmin sekä ylimääräiset maat 
kunnalle. 

Fiskars lopetti teollisuustuotannon Kel-
lokoskella 1980-luvulla. Tilat vuokrattiin 
pienteollisuudelle ja yhdistyksille. Kunta 
vuokraa asuntoja kunnostetuista Työväen-

Oikealla ja alhaalla Kellokosken 

kartat vuosilta 1840, 1929, 1956, 

1974 ja 2000. Rakennetut alueet 

ovat punaisia, metsät ruskeita ja 

pellot valkoisia.

Vasemmalla keskustan vanhim-

pien rakennusten valmistumis-

vuodet (Turunen, 1998,31).

kasarmin rakennuksista. (Helasvuo, 1999, 
93-94)

Valtio osti vuonna 1909 2200 hehtaa-
ria Kellokosken kartanon maita ja lohkoi 
ne tiloiksi. Tilat vuokrattiin torppareille 
vuonna 1912. Tiloja syntyi yhteensä 172. 
Alueen väkiluku kasvoi 600-700 hengel-
lä 1100 henkeen. Peltoaukeiden keskelle 
nousi paljon uusia taloja. Tilat sai lunastaa 
omiksi vuonna 1928. (Ibid. 54-55)

Valtion ostama kartanorakennus ym-
päröivine puistoineen muutettiin piiri-
mielisairaalaksi vuonna 1915. Pihapiiriin 
rakennettiin lisää sairaalarakennuksia.  
Päärakennus rapattiin ja korotettiin 3-ker-
roksiseksi (Honkanen, 2002, 209).
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4.2 Väestö

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 
lopussa Kellokoskella oli 4285 asukasta. 
Kellokosken väkiluvun on ennustettu kas-
vavan. 

Kellokoskella työssäkäyviä on 1140 ja 
työikäisiä asuu Kellokoskella   2941 (vuon-
na 2003), joten yli puolet kellokoskelaisis-
ta käy muualla töissä. Vanhusten määrä on 
kasvussa ja lasten vähenemässä. 

Kellokoskella on 653 asuinrakennusta 
ja 122 000 m2 kerrosalaa. Keskimääräinen 
asumisväljyys on noin 40 kem2/asukas. 
Asuinhuoneistoja on 1184, joten huoneis-
toa kohti on 2,6 asukasta.

4.3 Maanomistus

Tämän työn suunnittelualueen suurimmat 
maanomistajat ovat Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiri (HUS), Kellokosken 
Tehdaskiinteistöt Oy ja Tuusulan Kunta. 
Kaupallisen keskustan maanomistajia ovat 
Antti Seppälä, As Oy Koivulehto, Genesta 
Oy ja Kesko Oy.

4.4 Luonnonympäristö

4.4.1 Maastonmuodot

Kellokoski sijaitsee tasaisessa jokilaaksos-
sa. Suunnittelualueen maaperä on savea. 
Sen pohjoispuolinen Kukkupakanmäki 
on moreenia ja kalliota. Mäki nousee n. 
25 metriä suunnittelualueen yläpuolelle. 
Keravanjoen jyrkät jokitörmät ovat keski-
määrin 5-9 m korkuisia. Patoaltaan rannat 
ovat loivempia. Patoallas on noin 50 m le-
veä. Padon alapuolella jokiuoma on noin 
10 m leveä.

Kasvihuoneenaukea on melko tasai-
nen. Maasto nousee pohjoisosaa kohden. 
Ruukinlaakso on rinnettä.  Joen länsiran-
nalla maasto nousee 12 m 60 m matkalla 
ja itärannalla 30 m matkalla. Joen itäpuo-
lella on sekalaisia täyttöpenkereitä.  (Ram-
boll, 2007, 1)

 
4.4.2 Veden laatu ja määrä

Keravanjoki virtaa Hyvinkäältä Sykäristä 
Ridasjärven kautta etelään. Ohkolanjoki 
yhtyy siihen Haarajoen kohdalla. Vantaalla 
Keravanjoki yhtyy Vantaanjokeen. Kera-
vanjoen valuma-alue on noin 400 neliöki-
lometriä. (Kuivanen, 2000, 20-23)

Yllä maastonmuodot Kellokosken keskustassa. 

Suunnittelualue rajattu mustalla. Alla maanomis-

tus.

Joen aiheuttama eroosio on voimakas-
ta, koska latvaosien maaperä on hienoja-
koista ja virtaamavaihtelut suuria. Suoalu-
eilta huuhtoutuva humus värjää veden 
ruskeaksi ja savi tekee sen sameaksi. Re-
hevöitymistä aiheuttavia ravinteita valuu 
sekä pelloilta että viemäröimättömästä 
haja-asutuksesta jokeen.

Keravanjoella aloitettiin kunnostushan-
ke 1980-luvulla. Tavoitteena oli lisätä joen 
kesäaikaisia virtaamia. Keväisin ja syksyisin 
Keravanjoen virtaama oli suuri, mutta ke-
säisin alle 1 m3/s. Vuonna 1989 alettiin ke-
säisin pumpata Päijänne-tunnelista vettä 
Keravanjoen latvaosille. Lisäveden määrä 
on enintään 0,8 m3/s. Lisäveden ansiosta 
veden ravinnepitoisuudet ovat laskenet, 
mutta vedenlaatu on edelleen vain tyy-
dyttävä tai välttävä. (Vahtera, 2006, 39-42)

Kellokosken patoaltaalla veden virtaus 
heikkenee ja laatu huonontuu. Toisaalta 
virtauksen hidastuminen saa kiintoainek-
sen laskeutumaan pohjaan. Kellokosken 
ruukkialueen saastuneen maaperän vai-
kutus Kevaranjoen veden laatuun lienee 
vähäinen. Joen pohjasedimentissä voi 
olettaa olevan saasteita Kellokosken ala-
puolella. Kellokosken jätevedenpump-
paamossa sattuvat ylivuodot heikentävät 
satunnaisesti Keravanjoen veden laatua 
Kellokosken alapuolella. (Kuivanen, 2000, 
6-9)

Tämän työn suunnittelualueella ei ole 
pohjavesialueita.

4.4.3 Maaperä

Roinilanpellon asuinaluetta varten on 
laadittu rakennettavuusselvitys vuonna 
1999. Sen mukaan peltoalueella ylimpänä 
maakerroksena on ohut humusmaaker-
ros, jonka alla on noin 0,5 – 2,0 m paksu 
kuivakuorikerros. Kuivakuoren alapuolel-
la on pehmeä savikerros, jonka paksuus 
vaihtelee 7-34 m välillä. Savi on voimak-
kaasti ylikonsolidoitunut eli savikerros on 
ollut nykyistä suuremman kuormituksen 
alaisena. Saven alla ovat siltti-, hiekka-, ja 
hiekkamoreenikerrokset, joihin kairauk-
set ovat päättyneet. Pohjaveden pinta on 
noin 2 m syvyydellä maanpinnasta eli kui-
vakuorikerroksen alapinnassa.

Rakentamiseen parhaiten soveltuva 
maaperä on Linjatien ja Kasvihuoneiden 
alueen tuntumassa. Maaperä heikkenee 
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kaakkoon joelle päin mentäessä. Selvityk-
sessä suositeltiin yli yksikerroksisten ra-
kennusten perustamista moreenikerrok-
seen lyötävillä paaluilla. (Viatek Oy & Esko 
Rossi Oy, 1999, 1-3) Roinilanpellon alueen 
maaperäselvitystä voinee soveltaa Kas-
vihuoneenaukean kaakkoisosaan. Kasvi-
huoneenaukean pohjoisosassa savikerros 
ohenee ja kallio lähenee maanpintaa.

Ruukinlaaksosta teetettiin tämän suun-
nitelman laatimisen aikana yleispiirteinen 
vakavuustarkastelu jokiuoman rantojen 
rakentamismahdollisuuksien selvittämi-
seksi. Painokairausten perusteella joen 
länsirannalla savikerros on pohjoisosassa 
0,5 -2,5 m ja eteläosassa 2-6 m paksu. Sa-
ven päällä on ohut kuivakuorikerros ja alla 
on moreenia. Itärannalla savea on 7-15 m 
ja sen alla moreenia 1-8 m. Itärannan poh-
joisosassa saven päällä on täyttömaaker-
ros, josta on löydetty mm. humusta, tiiltä 
ja betonin kappaleita. (Ramboll, 2007, 1-
4)

Vakavuustarkastelun tulokseksi saatiin, 
että joen länsirannalle voi rakentaa ilman 
vakavuuden parantamista noin 15 m pää-
hän rannasta. (Katso punainen katkoviiva 

Vasemmassa laidassa kuva syystulvasta ruukin padolla. Keskellä Ramboll 

Oy:n kartta ruukin turvallisesta rakentamisrajasta. Oikealla maaperäkartta.

alla olevassa kartassa.) Itärannalle voi li-
särakentaa vain jos maaperä syvästabi-
loidaan paaluilla. Stabiloinnin on arvioitu 
maksavan noin 100 e/m2 ja koko itäpuo-
len stabiloinnin 850 000 euroa. (Ramboll, 
2007, 7-8)

Pilaantuneen maan käsittelyä tarkas-
tellaan kohdassa 4.5.4. 

4.4.4 Kasvillisuus

Viljelysalueiden lisäksi Kellokoskella on 
puistoja, sekametsiä sekä jokivarsien leh-
timetsiä ja lehtoja. Kukkupakan laella on 
mäntykangasta. Tuusulan kunta omistaa 
Kellokoskella useita puistoja. Niiden lisäksi 
korkeatasoista viherrakentamista on Itä-
merikeskuksen pihalla ja Kellokosken sai-
raalan puistoissa. Puutarhamaisten  piho-
jen ansiosta koko taajama on vehreä.

Jokikäytävä on lajistoltaan rikkain ym-
päristö. Siellä kasvillisuusvyöhykkeet seu-
raavat jokivartta nauhoina: vesikasvillisuus, 
rantakasvillisuus, kosteiden rantalehtojen 
kasvillisuus ja rinteiden kasvillisuus. Joki-
laaksossa valtapuustona on harmaalep-
pää, tuomea, haapaa, raitaa, pihlajaa, koi-
vua ja kuusta. (Kuivanen, 2000, 11)
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Kasvihuoneenaukealla on kymmeni-
sen vanhaa omenapuuta. Annanpuiston 
pohjoispäässä on vanhoja lehtipuita ja 
lounaisnurkassa tammia. Keskellä puistoa 
on ruusutarha.

Ruukin tehdasalueen puusto on yllä-
pidon puuttuessa kasvanutta vesaikkoa. 
Fiskarsinpuistossa jokiuoman rannoilla on 
pensaikkoa ja lehtipuita, ylempänä puisto 
on avointa nurmikkoa. Työväenkasarmin 
yhteispihoilla kasvaa suuria koivuja.

4.4.5 Merkittävät näkymät ja avoin 

maisema

Kellokoski sijaitsee tasaisessa avoimessa 
jokilaaksossa, jota ympäröivät ja rikkovat 
metsäiset mäet ja selänteet. Avointa mai-
sematilaa on ympäröivien peltojen lisäksi 
patoallas. Kylä itsessään on puoliavointa 
pihojen ja puistojen muodostama tilaa. 
Jokivarret ovat metsäisiä ja sulkeutuneita 
patoaltaan  eteläpäätä lukuunottamatta.

Merkittävimmät näkymät ovat patoal-
taan yli ruukille ja sairaalaan. Historiallisia 
akseleita on kaksi. Vanhin on akseli ruukin 
halki tehtaan johdon asuinalueelle  Pat-
ruunanpuistoon (Tenkanen, 2005, 29). 
Akseli Kellokosken sairaalan sisäpihalta 
lääkärien asunnoille on 1940-luvulta. Pi-
simmät peltonäkymät ovat tällä hetkellä 
Vanhalta valtatieltä Roinilanpellolle. Kun 

alue rakennetaan, jäljelle jää yksi yli kilo-
metrin mittainen näkymä Roinilantieltä 
itään.

4.4.6 Virkistysalueet ja –käyttö

Kellokosken tärkein virkistysalue on Kera-
vanjoki ja sen jokilaakso. Patoaltaan ran-
nalla on useita puistoja. Kirkon länsipuo-
lella sijaitsee Ruukinkirkonpuisto. Bengt 
Schalin suunnitteli puiston vuonna 1951, 
mutta se ei ole enää alkuperäisessä muo-
dossaan (Tenkanen, 2005, 26). 

Kirkon pohjoispuolella patoaltaan län-
sirannalla ovat Männistönpuisto ja Hau-
kilahdenpuisto. Männistönpuistossa on 
tanssilava ja Haukilahdenpuistossa uima-
ranta. Haukilahdenpuiston pohjoispuolel-
la on vielä Syvälahdenpuisto. Patoaltaan 
länsirantaa pitkin pääsee kulkemaan pa-
dolta noin kilometrin pohjoiseen. 

Patoaltaan itärannalle pääsee keskus-
tan lähellä ainoastaan Pränninpuistossa 
Itämerikeskuksen pohjoispuolella. Sairaa-
lan puistomaisella alueella kulkee polkuja, 
mutta virallisesti se on suljettu alue. 

Keskustan ulkopuolella Keravanjoen 
itärannalla on Rivieeran uimaranta ja puis-
to. Talvisin jokiuomaa pitkin pääsee kul-
kemaan. Venepaikkoja ei keskustassa ole 
tarjolla.

Ylhäällä Ruukinakseli. Alhaalla vasemmalta oike-

alle: jokiuoma Fiskarsinpuistosssa, akseli sairaalan 

sisäpihalta lääkärien asunnoille ja omenapuita 

Kasvihuoneenaukealla.
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Vasemmalla ylhäältä alaspäin: Näkymä padolta 

patoaltaalle pohjoiseen, näkymä patoaltaalta 

padolle etelään, Jussi Sieväsen tekemä näkymä-

kuva uudesta pohjapadosta ja sairaalanrannassa 

kulkeva epävirallinen polku. Oikealla kartta Kello-

kosken keskustan puistoista, pelloista ja merkit-

tävistä näkymistä.

Keskustan pohjoisosassa sijaitsee Kuk-
kupakan puisto ja mäen pohjoispuolella 
olevan koirapuisto. Roinilanpellolle on 
tulossa laaja keskuspuisto, jossa on leikki-
kenttä ja erilaisia pelikenttiä. Se rajautuu 
suoraan Kasvihuoneenaukeaan.

Kellokosken patoaltaalle istutetaan 
säännöllisesti pyyntikokoisia kirjolohia vir-
kistyskalastusta varten (Kuivanen, 2000, 
14). Uudenmaan ympäristökeskus on 
tehnyt vuonna 2007 yleissuunnitelman 
Kellokosken patoaltaan kunnostukses-
ta. Suunnitelmaan sisältyy pohjapadon 
ja kalaportaan rakentaminen ja nykyisen 
padon uusiminen. Lisäksi aiotaan ruopa-
ta patoallas ja niittää sen vesikasvillisuus. 
Suunnitelmaan kuuluu myös pohjapadon 
tekeminen patoaltaan yläosaan ja kosteik-

kojen rakentaminen tulopuroihin. Perattua 
joenuomaa aiotaan palauttaa luonnonti-
laan noin kilometrin verran Kellokosken 
alapuoliselta osalta. 

Pohjapadon tarkoituksena on vähentää 
patoaltaan vedenpinnan vaihtelua ja siten 
parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia 
ylävirralla. Kalaportaan avulla yritetään 
palauttaa purotaimen Keravanjokeen.

Kellokosken alue on yhtenä kohteena 
Vantaanjoki-projektissa, jonka tarkoitus 
on edistää Vantaanjoen virkistyskäyttöä 
ja matkailua. Keravanjoen melontareiteille 
pyritään lisäämään opasteita ja varusteita. 
Kellokoskelta pääsee melomaan ylävir-
taan 11 km päähän Kaukasiin ja alavirtaan 
18 km päähän Keravalle. (Kuivanen, 2000, 
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4.5 Rakennettu ympäristö

4.5.1 Kaupallinen keskusta

Vanhan valtatien itäpuolella sijaitsee  kau-
pallinen keskusta. Se on merkitty alla ole-
vaan aluekarttaan keltaisella. Kaupallisen 
keskustan muodostavat neljällä tontilla 
olevat liike- ja asuinrakennukset 1970-
1990-luvuilta. Rakennukset ovat 1-3-ker-
roksisia ja vaatimattomia verrattuna tien 
vastakkaisella puolella oleviin sairaalan 
4-6-kerroksisiin rakennuksiin. 

Liikerakennusten pihat ovat karuja. 
Asiakaspaikoitus sijaitsee Vanhan valta-
tien ja rakennusten välissä, niin että raken-
nukset ovat noin 15 metrin päässä tiestä. 
Liikerakennusten väliin on jäänyt Roinilan 

tilan päärakennus, jossa on neljä vuokra-
asuntoa. Rakennus on yksikerroksinen ja 
edustaa nikkarityyliä.

4.5.2 Kasvihuoneiden alue

Kaupallisen keskustan pohjoispuolel-
la aukeaa kasvihuoneiden alue, joka on 
merkittu aluekarttaan oranssilla. Alueella  
sijaitsevat sairaalan vanhat kasvihuoneet, 
muutama varasto- ja huoltorakennus sekä 
pohjoisempana rinteessä koulu ja urheilu-
halli. 

Vanhat kasvihuoneet ovat olleet kes-
kustan pimeässä loistava maamerkki. Ne 
ovat kuitenkin huonossa kunnossa ja jo 
korvattu Vanhan valtatien länsipuolelle 

Vasemmalla Kellokosken keskustan aluekart-

ta. Eri alueet on nimetty ja merkitty eri väreillä.   

Maamerkit on merkitty punaisella (M) ja solmu-

kohdat oranssilla (S). 

Ylimpänä oikealla näkymä kaupallisesta keskus-

tasta, sen alla kiertoliittymän tieltä purettava 

puuverstas. Keskellä Roinilan tilan päärakennus, 

sen alla kasvihuoneiden huoltorakennus ja alin-

na Kasvihuoneenaukealla sijaitseva navetta.

11



rakennetuilla uusilla kasvihuoneilla. Van-
hojen kasvihuoneiden keskellä on pu-
natiilinen pieni huoltorakennus. Alueen 
pohjoisosassa on kaksi vanhaa maatilan 
talousrakennusta, jotka  ovat sairaalan 
käytössä verstaana ja urheiluhallina. Yk-
sikerroksinen, 1970-luvulla rakennettu 
sairaalan nuoriso-osaston erityiskoulu on 
kosteusvaurioiden takia autio.

4.5.3 Annanpuisto

Toimelantien pohjoispuolella sijaitsee 
Kellokosken sairaalan maihin kuuluva An-
nanpuisto. Se on merkitty aluekarttaan 
vaaleanpunaisella. Kolmiomaisen tontin 
etelälaidalla on vuonna 1860 meijeriksi 

Vasemmalla ilmakuva Kasvihuoneenaukeasta. 

Oikealla ylinnä Annanpuiston lounaisnurkka. Sen 

alla uudet kasvihuoneet Vanhan valtatien länsi-

puolella. Toiseksi alinna sairaalan autio koulu ja 

alinna ränsistynyt Toimela.

12

rakennettu Toimela. Toimela on ollut myö-
hemmin sairaalakäytössä ja kyläläisten 
yhteistilana. Nyt Toimela on huonokuntoi-
nen ja autio.

Annanpuiston keskellä on Kellokosken 
Arboretumyhdistyksen rakentama ja hoi-
tama ruusutarha, jossa kasvatetaan van-
hoja ruusulajikkeita. Ruusutarhan keskellä 
on  suihkulähde ja ylihoitaja Anna Pakale-
nin patsas. Annanpuiston pohjoisosassa 
kasvaa vanhoja lehtipuita. Niiden alle on 
istutettu kokoelma alppiruusuja.

Annanpuisto on yksi kyläläisten lempi-
paikoista ja he vastustavat kaikkia suunni-
telmia sen muuttamiseksi asuinalueeksi.



4.5.4 Kellokosken ruukki

Vanhan valtatien länsipuolella sijaitsee 
Kellokosken ruukki. Se on merkitty alue-
karttaan vaaleanvihreällä. Ruukki on tiivis 
rykelmä teollisuusrakennuksia padon ym-
pärillä. Se on luokiteltu valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alu-
eeksi (Ympäristöministeriö,  1993, 83). 

Suurin osa rakennuksista on 1800-lu-
vun lopulta tai 1900-luvun alkupuoliskol-
ta, punatiilisiä tai valkoista varhaisfunkista. 
Alueella on myös muutama historiallisesti 
arvoton rakennus. Ruukki on rajattu verk-
koaidalla. Sen yleisilme on ränsistynyt ja 
epäsiisti. Pysäköintipaikkoja ei ole merkit-
ty. Tuotantorakennuksissa on vuokralaisi-
na yrityksiä ja yhdistyksiä. 

Ruukin vaikutuspiiri on ollut aikoinaan 
laaja. Tehtaalle ovat kuuluneet kauempa-

na sijaitsevat kirkko, Patruunanpuiston 
huvilat, Työväenkasarmit, Itämerikeskus ja 
Männistön lava.

4.5.5 Työväenkasarmit

Työväenkasarmit sijaitsevat Kellokosken 
ruukin länsipuolella. Ne on merkitty sivun 
11 aluekarttaan vaalean violetilla. Kasar-
mien neljä taloa on rakennettu vuosisadan 
vaihteessa Kellokosken ruukin työläisille. 
Tuusulan kunta on ostanut ja kunnostanut 
ne 1980-luvulla. Kunta vuokraa asuntoja 
neljästä talosta. 

Suurtalo ja Pientalo ovat 2 ½-kerrok-
sisia, Keskitalo ja Uusitalo 1 ½-kerroksisia 
punaiseksi maalattuja puutaloja. Laajoilla 
pihoilla kasvaa koivuja ja hedelmäpuita. 
Pysäköintijärjestelyt ovat puutteelliset. Ka-
sarmien kaakkoiskulmassa on tyhjä tontti. 

Vasemmalla ilmakuva ruukista etelästä päin. 

Oikealla ylhäällä  tehtaan työläiset tinaamon 

edessä 1930-luvulla. Sen alla Työväenkasarmien 

Suurtalo. Toisiksi alinna on sama varaston pääty, 

joka näkyy ylimmässä kuvassa. Alimpana ruukin  

kirkko.
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4.5.6 Kellokosken sairaala

Vanhan valtatien länsipuolella on noin 11 
hehtaaria Kellokosken sairaalan aluetta.  
Alue on merkitty aluekarttaan sivulle 11 
sinivihreällä. Sairaalan alue on 1800-luvun 
lopussa istutettua puistoa, jonka keskel-
lä kohoavat sairaalan vaaleat funkistalot. 
Suurin osa rakennuksista on 1920-1940-
luvuilta.

Sairaalan hallintorakennuksena toimii 
entinen kartanon päärakennus. Se on ra-
kennettu vuonna 1884 ja korotettu kolmi-
kerroksiseksi vuonna 1914. Päärakennus 
on vaaleanpunainen ja tyyliltään uusre-
nessanssia.

Päärakennuksen pohjoispuolella on 
kaksi korkeaa funkistaloa. Ne muodosta-
vat U:n muotoisen pihan. Eteläpuolella 
50-luvun kerrostalo ja 1980-luvun yksi-

kerroksisen atriumtalo muodostavat ra-
kennusryhmän. Alueen länsiosassa on 
kaksi funkistyylistä lääkärien huvilaa. Ne 
ovat nykyisin potilaiden käytössä. Puis-
ton pohjoisosassa kohoaa 5-kerroksinen 
Impilinna. Se on entinen sairaanhoitajien 
asuntola, jonka alakerrassa on päiväkoti ja 
yläkerroksissa potilaiden asuntoja. 

Kellokosken sairaalan alueella on myös 
vesitorni, lämpövoimala, kappeli, uudet 
kasvihuoneet ja useita varasto- ja huolto-
rakennuksia.

4.5.7 Omakotitaloalueita

Kellokosken keskustan omakotitalo-
alueet on merkitty aluekarttaan sivulle 11 
vaaleansinisellä. 

Kasvihuoneenaukean ja kaupallisen 
keskustan  itäpuolella sijaitsee vuonna 

Oikealla on ilmakuva Kellokosken sairaalasta. 

Vasemmalla ylimpänä on kuva sairaalan raken-

nuksia 1950-luvulta. Sen alla sairaalan puistossa 

sijaitseva funkistyylinen lääkärien asuntola, joka 

on nykyisin potilaiden käytössä. Keskimmäisenä 

on näkymä Vanhalta valtatieltä Roinilanpellolle 

Patruunanpuiston vierestä. Sen alla on Kellokos-

ken kartanon päärakennus. Alinna on Blåa Villan, 

jossa toimii sairaalamuseo.
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2005 pientaloalueeksi asemakaavoitettu 
Roinilanpelto. Alueelle  tulee noin 1100 
asukasta pääosin valmistaloihin. Toistai-
seksi sinne on rakennettu vasta muutama 
talo. Tämän työn suunnitelmissa käytetään 
Roinilanpellon asemakaavan havainneku-
vaa kuvaamaan aluetta.

Kellokosken sairaalan pohjoispuolella 
on Kukkupakan omakotitaloalue 1930-40-
luvulta.

Työväenkasarmin lounaispuolella on 
Seppäinpuiston niitty, jonka asuinalueen 
asemakaava on vahvistettu vuonna 2006. 
Suunnitelmissa käytetään asemakaavan 
havainnekuvaa kuvaamaan aluetta. 

Kaupallisen keskustan eteläpuolella 
sijaitsee jokirannassa asunto-osakeyhtiö 
Patruunanpuisto. Yhtiöön kuuluu 1980-lu-
vulla rakennettuja rivitaloja sekä entinen 



ruukinkartano, konttori ja ruukin johtajien 
asuntoja. Bruna Villan, Gröna Villan ja Lilla 
Villan on rakennettu 1800-luvun loppu-
puolella. Ne on luokiteltu historiallisesti 
arvokkaiksi.

4.5.8 Palvelut

Kellokosken kaupallisessa keskustassa on 
kaksi päivittäistavarakauppaa, posti, pank-
ki, Kellokosken sairaala sekä muutama yri-
tys. Kirkko ja seurakuntakeskus sijaitsevat 
patoaltaan  länsirannalla, noin sadan met-
rin päässä Kellokosken ruukista.

Kellokosken kirjasto sijaitsee yläasteen 
ja liikuntakeskuksen välissä. Lisäksi sairaa-
lassa on oma kirjasto potilaille ja henkilö-
kunnalle. Liikuntakeskus, jäähalli ja urhei-
lukenttä sijaitsevat koulujen länsipuolella. 

Itämerikeskus toimii tilausravintolana ja 
juhla- sekä majoitustilana. Kyläläiset saa-
vat käyttää Itämerikeskusta kunnan kus-
tannuksella, silloin kun siellä ei ole muita 
tapahtumia.

Ala- ja yläaste sekä lukio sijaitsevat Kou-
lutien varressa, noin 500 metrin päässä 
kaupallisesta keskustasta. Suunnittelualu-
eella on kaksi päiväkotia. Impilinnan päi-
väkoti sijaitsee sairaalan alueella ja Kello-
kosken päiväkoti kirkon pohjoispuolella.

Vanhusten palvelutalo Kustaa Aadolf si-
jaitsee Koulutien varrella noin 800 metrin 
päässä kaupallisesta keskustasta. Palvelu-
talossa on kuusi vuokra-asuntoa ja lyhytai-
kaishoidon yksikkö. Vanhusten asuntoja ja 
asumispalveluita tarvitaan lisää.

Vasemmalla kartta Kellokosken palveluista. Oi-

kealla ylimpänä on Impilinna, jonka alakerrassa 

toimii päiväkoti. Alla on kuva kaupallisessa kes-

kuksessa kesäisin parkkipaikan laidalla toimivista 

mansikka- ja vihanneskioskeista. Toisiksi alimpa-

na on liiketalossa toimiva kahvila ja alinna Kello-

kosken kukkakauppa levittäytyneenä parkkipai-

kalle.
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4.5.9 Liikenne

Suurin osa Kellokosken työmatkaliiken-
teestä suuntautuu etelään Vanhaa Valta-
tietä pitkin. Osa liikenteestä kulkee Linja-
tietä pitkin itään E4-tielle. Sitä pitkin pääse 
Helsinkiin 45 minuutissa.

Kellokosken sisäinen liikenne kulkee 
pääasiassa Vanhaa valtatietä ja Koulutietä 
pitkin. Liikenteen vähentämiseksi näillä 
teillä on suunniteltu Kellokosken itäistä 
ja läntistä ohitustietä. Läntinen ohitustie 
on mainittu Keski-Uudenmaan ja Hyvin-
kää-Riihimäen alueen liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa. Itäinen tie tuskin tulee 
toteutumaan, sillä Mäntsälän kunta ei ole 
kiinnostunut hankkeesta.

Kevyen liikenteen reiteissä on Kello-
kosken keskustassa parannettavaa. Kau-
pallisessa keskustassa tilanne on huonoin. 
Siellä kevyen liikenteen väylä on kiinni 
Vanhassa valtatiessä ja tonttiliittymät kat-
kovat sitä jatkuvasti. Tämä on mainittu 
puutteena myös Tuusulan liikenneturval-
lisuussuunnitelmassa (2004).

Kellokosken ruukin alue on yksi-
tyisomistuksessa ja aidattu. Sen läpi ei kul-
je virallisia kevyen liikenteen reittejä. Alue 
suljetaan yöksi.

Kellokosken keskustassa kevyen lii-
kenteen yhteystarpeita on mm. padolta 
itärantaa pitkin Itämerikeskukseen ja Ruu-
kinlaaksosta alajuoksulle jokivarsimet-
sään. Tässä työssä on sovellettu kevyen lii-
kenteen reittisuunnitelmiin Sirpa Mäkilän 
vuonna 2006 tekemää maisema-arkkiteh-
tuurin diplomityötä ”Keravanjoen ranta-
alueiden kehittämissuunnitelma Tuusulan 
Kellokoskella”.

Kellokoskella julkinen liikenne on linja-
autoliikennettä. Helsinkiin on arkipäivisin  
25 vuoroa. Keskustan linja-autopysäkit 
ovat kaupallisen keskustan kohdalla. Lä-
himmät juna-asemat ovat Kerava-Lahti oi-
koradan Haarajoen asema 4 km päässä ja 
Helsinki-Riihimäen lähiliikennejunien Jär-
venpään asema 6 km päässä. Kummalle-
kaan asemalle ei johda kevyen liikenteen 
reittiä. Kellokosken taksiasema sijaitsee 
Vanhan valtatien varrella 1,5 km keskus-
tasta lounaaseen. Se on siirretty sinne kau-
pallisesta keskustasta häiriöiden vuoksi.

Vasemmalla ylinnä on kartta Kellokoskelle suun-

nitelluista ohitusteistä. Linjaukset on merkitty  

punaisella katkoviivalla. Alla on näkymä kaupal-

lisesta keskustasta liiketalojen kohdalta pohjoi-

seen, keskellä näkymä kaupallisen keskustan 

eteläpäästä pohjoiseen ja alinna on näkymä Roi-

nilan kohdalta etelään. 

Oikealla ylhäällä on kartta ajoneuvoliikenteestä 

ja paikoituksesta. Oikealla alhaalla on kartta ke-

vyestä liikenteestä ja sen ongelmakohdista (!).
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4.5.10 Pilaantuneet maa-alueet

Teollisuustoiminta on saastuttanut Ruukin 
alueella noin 17 000 kuutiota maata ras-
kasmetalleilla ja liuottimila. Nestemäiset 
jätteet kaadettiin suoraan jokeen 1950-
luvulle asti ja sen jälkeen hiekka- tai sora-
kuopan kautta jokeen. 

Alueella on tehty maaperä- ja pohjave-
situtkimuksia vuosina 1996-97. Raja-arvot 
ylittäviä syanidipitoisuuksia on havaittu 
useissa kohdissa. Myös kuparin, lyijyn, 
sinkin, arseenin ja kromin raja-arvot ylit-
tyvät. Lisäksi maassa on ohjearvot ylittävä 
määrä nikkeliä, vanadiinia ja kadmiumia. 
(Ramboll Finland Oy, 2007, 3) Alueen puh-
distuksen on arvioitu maksavan 0,3-2,5 
miljoonaa euroa laajuudesta riippuen. 

Ruukinlaakson suunnitelma on tehty 
sillä oletuksella, että joen länsirannan saas-
tunut maa vaihdetaan. Silloin länsirannalla 
voi asua. Länsirannalta puretaan Marjaana 
Tenkasen ehdotuksen mukaisesti kolme 
historiallisesti arvotonta rakennusta mas-
sanvaihdon tieltä.

Itärannalla kaikkea saastunutta maata 
ei kannata vaihtaa, sillä maaperän epä-
vakauden takia sille ei kuitenkaan voi ra-
kentaa. Itärannan suunnitelma on tehty 
olettaen että saastunut maa  eristetään 
paikalleen. Jonkin verran saastunutta 
maata poistetaan ja korvataan puhtaalla. 
Silloin maastonmuodot eivät juurikaan 
muutu. Maa kelpaa  puistoksi ja pysäköin-
tialueeksi. 

Tarvittaessa vanhojen teollisuusraken-
nusten tiiliä ja lattiamateriaaleja vaihde-
taan, jos ne paljastuvat saastuneiksi.

Vasemmalla ylhäällä näkymät Fiskarsinpuistoon 

ja Keravanjoelle Vanhalta valtatieltä. Vasemmalla 

alhaalla kartta ruukin pilaantuneista maa-alueis-

ta SCC Viatekin mukaan. 

Oikealla ylimpänä on näkymä Ruukinakselille. 

Erkkeri on ruukinpatruunan työhuoneessa ja 

siitä voidaan valvoa työtä suuressa tehdassalis-

sa ja ruukinakselilla. Alempana kuva Itärannalle 

läjitetystä saastuneesta maasta. Sen alla on pato 

katsottuna alhaaltapäin ja alimpana teollisuusra-

kennuksia alavirralla. Tällä kohdalla rannat ovat 

voimakkaasti saastuneet.
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Kartta Kellokosken yhdessä tehdyistä tai hoide-

tuista rakennuksista (Honkanen, 2002, 444-445). 

Asukkaiden suosimat paikat on merkitty sydämil-

lä ja heidän vieroksumansa paikat pääkalloilla.

la pääsee nykyisten palveluiden luo? Halu-
atko Kellokoskelle torin? Mihin paikkaan? 
Kuinka usein ja millä tavalla käyttäsit sitä?

Liikenne:
Missäpäin hoidat asioitasi ja kuinka usein? 
Miten kuljet sinne? Käytätkö julkisia lii-
kennevälineitä? Mitä autoteissä ja kevyen 
liikenteen reiteissä voisi parantaa? Mitä 
ajattelet Vanhan valtatien ja Koulutien lii-
kenteestä?

Virkistys:
Mitä ajattelet Kellokosken puistoista? 
Millaisia ulkoilureittejä Kellokoskella on? 
Mitkä ovat parhaita ja miksi? Miten ulkoi-
lureittejä voisi parantaa? Pitäisikö niiden 
määrää lisätä? Onko Kellokoskella muita 
virkistäviä ympäristöjä kuin luonnonym-
päristöt ja puistot? Pitäisikö olla?

Omaleimaisuus:
Mikä erottaa Kellokosken muista paikois-
ta? Millaisen kuvan piirtäisit esitelläksesi 
Kellokoskea tai mitä siitä ensimmäisenä 
kertoisit? Onko Kellokoskella tarpeeksi 
maamerkkejä vai tarvittaisiinko lisää? Mitä 
sellaista keskustassa voisi olla, mikä tekisi 
siitä omaleimaisen? Mitä itse haluaisit teh-
dä Kellokosken omaleimaisuuden eteen? 
Oletko jo tehnyt jotain?

Paikat:
Mikä on lempipaikkasi Kellokoskella? Voisi-
ko sellaisia paikkoja olla lisää? Onko Kello-
koskella pelottavia paikkoja? Mitä paikkaa 
Kellokoskella eniten haluaisit parantaa? 
Onko Kellokoskella sellaista paikkaa, jossa 
voisit rakastua?

Vastauksissa Kellokosken vahvuuksiksi 
nousivat omaleimaisuus, kulttuurimaise-
man kauneus ja yhteishenki. Vanhaa teol-
lista miljöötä maaseutuympäristössä pide-
tään harvinaisuutena. Kyläläiset arvostavat 
ruukkia, sairaalaa ja vanhoja rakennuksia 
sekä puita, koska tuntevat niiden histori-
an. Oman pihan lisäksi patoaltaan liepeet 
ovat kyläläisten lempipaikkoja.

4.6 Osallistuminen ja asiantuntijat

Tämän diplomityön teko ei ole ollut viral-
linen kaavaprosessi. Osallisille tiedotta-
minen ja mielipiteiden kuuleminen ei ole 
ollut vaatimuksena, mutta tässä työssä on 
tehty yhteistyötä mahdollisimman laajan 
osallisjoukon kanssa. Vuorovaikutuksen 
tavoitteena on ollut selvittää osallisten 
toiveet ja löytää rakentamisen todelliset 
rajoitukset. Suunnitelmat eivät siis ole 
ihannesuunnitelmia.

Kasvihuoneenaukean suunnittelualu-
eelle tullaan tekemään asemakaava lähi-
tulevaisuudessa. Osallisten ja asiantunti-
joiden kuulemisen ansiosta tämän työn 
asuinaluesuunnitelmaa voidaan soveltaa 
tulevaan kaavaan.

4.6.1 Asukkaat

Aloitin yhteistyön kertomalla asukkaille 
mitä olin tekemässä ja kysymällä heiltä 
mitä minun tulisi ottaa huomioon. Lähetin 
sähköpostikyselyn kellokoskelaisten yh-
distysten yhteyshenkilöille ja sain 22 vas-
tausta. Kysyin seuraavia asioita:

Yleistä:
Miksi olet muuttanut Kellokoskelle? Mil-
laisiin alueisiin Kellokoski jakaantuu? Mitä 
ajattelet Kellokosken taajaman kasvami-
sesta? Haluaisitko kasvulle maantieteelli-
siä rajoja? Mitä itse suunnittelisit Kellokos-
ken keskustaan?

Asuminen:
Mikä Kellokoskella asumisessa on paras-
ta ja mikä huonointa? Miten haluaisit tu-
levaisuudessa asua Kellokoskella? Minkä 
tyyppistä palveluasumista toivoisit Kello-
koskelle? Miten asumisolosuhteita Kello-
koskella voisi parantaa?

Asukkaat:
Miten kuvailisit kellokoskelaisia? Yhdistää-
kö kellokoskelaisia muu kuin asuinpaikka? 
Mikä? Miten kellokoskelaisten yhteishen-
keä voisi parantaa? Millaisina hetkinä tun-
net erityisesti olevasi kellokoskelainen? 
Mitä ajattelet Kellokosken mielisairaalan 
potilaista?

Palvelut:
Mitä palveluita Kellokoskelta puuttuu? 
Kuinka usein tarvitsisit niitä? Miten bussil-
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Kellokoskelle muuttamisen syitä ovat 
olleet joko paluu omaan lapsuudenympä-
ristöön tai halu kasvattaa lapset turvallises-
sa kylässä. Sairaalan potilaiden läsnäolon 
katsotaan tuovan kylään moniarvoisuutta 
ja suvaitsevaisuutta. Samalla he yhdistävät 
kyläläisiä. Myös kyläjuhlat ja lasten harras-
tukset mainitaan yhdistävänä tekijänä.

Asukkaiden mukaan Kellokosken suu-
rimpia ongelmia ovat kaupallisen keskus-
tan ankeus, ruukin rakennusten rappeu-
tuminen ja kokoontumistilojen puute. 
Vanhemmat ihmiset ovat huolissaan rän-
sistyvän Toimelan kohtalosta. Heille sillä 
on tunnearvoa kylän entisenä yhteisti-
lana.

Muutama asukas harmittelee sitä, että 
Haarajoen asemalle, Järvenpäähän ja Jo-
kelaan ei ole kevyen liikenteen reittejä. 
Myös Kellokosken taajamasta puuttuu 
muutamia kevyen liikenteen reittejä, esim. 
yhteys Fiskarsinpuistosta Vanhan valtatien 
ali Jokivarsipuistoon ja pääsy patoaltaan 
itärannalle.

Parannusehdotuksina lähes jokaises-
sa vastauksessa mainitaan kaupallisen 
keskustan muuttaminen viihtyisämmäksi 
istutuksilla sekä ajonopeuksien hidasta-
misella ja pysäköinnin uudelleenjärjestä-
misellä.

Jokaisessa vastauksessa toivotaan li-
sää yhteistiloja yhdistysten ja kyläläisten 
käyttöön. Kohtaamispaikkojen uskotaan 
ylläpitävän ja synnyttävän yhteishenkeä. 
Osa toivoo että Toimela kunnostettaisiin 
yhteistilaksi ja osa taas haluaa yhteistilo-
ja Ruukin alueelle. Ehdotetaan myös kir-
jaston siirtämistä Lasipalatsiin. Muutama 
vastannut pitää Linjatien mukaista kun-
nanrajaa perusteettomana ja ehdottaa 
Hyökännummen liittämistä Tuusulaan Kel-
lokosken palvelualueen laajentamiseksi.

Kaikki vastanneet toivovat toria Kello-
koskelle kauppojen läheisyyteen. Torin us-
kotaan toimivan arjen kohtauspaikkana. 
Siellä voisi järjestää myös juhlatapahtu-
mia. Muita kaivattuja palveluja ovat uima-
halli, elokuvateatteri ja korkeatasoinen ra-
vintola. Keskustasta mainittiin puuttuvan 
pieniä liiketiloja.

Kerrostalojen pelätään pilaavan Kello-
kosken keskustan. Puistojen ja vanhojen 
talojen katoamista pidetään uhkana. Nii-
den säilyttämistä perusteltiin kertomal-

Vasemmalla ylhäällä Itämerikeskus, sen alla Sir-

pa Mäkilän näkemys kevyen liikenteen sillasta 

Vanhan valtatien ali. Alempana Lothar Mallonin 

ottama kuva, jossa esittelen työtäni Me Kello-

koskelaisten yleisötilaisuudessa. Alinna Toimela 

nykytilassaan.

Oikealla luonnos, jota esittelin Me Kellokoskelais-

ten kokouksessa. Puolipyöreä tori ei asukkaiden 

mielestä sopinut Kellokoskelle.

la, mihin muistamisen arvoiseen mitäkin 
rakennusta on käytetty. Kasvihuoneiden 
alueen pelättiin muuttuvan pysäköinti-
alueeksi. Kasvihuoneiden takana olevien 
omenapuiden säilyttämistä toivottiin. 
Usea vastannut varoitti suunnittelemasta 
kaupalliseen keskustaan mitään liian eri-
koista. Viisi vastannutta kertoi häpeävänsä 
Lasipalatsin huonoa kuntoa.

Vuonna 2004 Yleis- ja seutusuunnitte-
lun kurssilla tein tutkimusta tuusulalaisten 
lasten mielikuvista lähiympäristöstään. 
Tutkittaviin kuului mm. kaksi opetusryh-
mää peruskoulun 5.- ja 6.-luokkalaisia Kel-
lokosken Ruukin koulusta.

Koululaisista 83% asui omakotita-
lossa ja 17% kerrostaloissa. Kellokosken 
tärkeimpiä maamerkkeinä olivat heidän 
mukaansa tärkeysjärjestyksessä pato, joki, 
ruukki, keskustan liikerakennukset, hauta-
usmaa ja maalaismaisema. Lapset liikkui-
vat useimmiten kouluun ja harrastuksiin 
kävellen ja pyörällä. Vapaa-aikaansa he 
viettivät kavereilla, omalla pihalla, harras-
tuspaikassa ja metsässä.

Ruukin koulun 5-6-luokkalaisten mie-
lestä Kellokosken hauskimpia paikkoja 
ovat tärkeysjärjestyksessä joki, oma piha, 
puistot, jäähalli ja kirjasto. Pelottavimpia 
paikkoja taas ovat  Mäntyrinteentie 1, 
pimeät paikat ja autiot talot, nuorten ja 
juoppojen kokoontumispaikat sekä ruu-
kin pato. Vaarallisina paikkoina pidettiin 
patoa, vilkkaita autoteitä, keskustaa pime-
än aikaan ja mielisairaalaa.

4.6.2 Yhdistykset ja yhteisöt

Pidin suunnittelun aikana kolme yleisö-
tilaisuutta Kelloskelaisten yhdistysten 
kutsumana. Esittelin suunnitteluideoi-
tani Kellokosken eläkeläiset ry:lle ja Me 
Kellokoskelaiset –kotiseutuyhdistykselle. 
Lisäksi esiinnyin kellokoskelaisista kun-
nallispoliitikoista koostuvan Kellokosken 
kehittämistoimikunnan kokouksessa. Sain 
kirjallista palautetta Kellokosken arbore-
tumyhdistykseltä ja Ikäihmisten neuvos-
tolta. 

Valmiin suunnitelmani  esittelin yh-
distysten lisäksi kunnan järjestämässä 
yleisötilaisuudessa. Ajankohtaiset suunni-
telmaluonnokset ovat olleet ladattavissa 
kotisivuiltani koko suunnittelun ajan.

4.6.3 Asiantuntijat

Työni aikana sain ohjausta arkkitehtiosas-
ton opettajilta ja virallisilta ohjaajiltani. 
Lisäksi esittelin työtäni useille eri alojen 
asiantuntijoille. He arvioivat suunnitte-
luideoitani ja asettivat rajoituksia. Liiken-
neinsinööri Jukka-Matti Laakso tarkasti 
suunnitelman Tuusulan kunnan puolesta. 
Museoviraston Sari Saresto hyväksyi Ruu-
kin alueen suunnitelman ja Uudenmaan 
ympäristökeskuksen Kai Samanen kertoi 
Keravanjoen kunnostuksesta. Erityisen 
paljon sain apua Vuokko Lehmuspuistolta, 
joka on ollut Tuusulan kunnalla kaavoit-
tajana sekä kunnallispoliitikkona ja asuu 
Kellokoskella. Lehmuspuistolta sain tietoa 
Tuusulan kunnallispolitiikasta, Kellokos-
ken taajaman sosiaalisesta elämästä ja 
Kellokosken ruukista.

4.6.4 Maanomistajat

Suunnittelualueen maanomistajia ovat 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 
Antti Seppälä, As Oy Koivulehto, Genesta 
Oy, Kellokosken tehdaskiinteistöt Oy ja 
Tuusulan kunta (kts. maanomistuskartta 
s. 7). Omistajien kanssa tein yhteistyötä 
kunkin oman alueen osalta. Ruukin alueen 
suunnitelmaa arvioivat myös rakennutta-
jan edustajat NCC:ltä. 

Kaupallisen keskustan maanomistajien 
kanssa neuvottelu jäi kesken. Yhteisym-
märrykseen pääsy tulee olemaan haasta-
vaa, sillä tässä suunntelmassa kaupallisen 
keskustan tonttien rakennusoikeus piene-
nee.
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5 Suunnitelmat

5.1 Kehityssuunnitelma

Saadessani tilauksen Kellokosken kes-
kustan kehityssuunnitelmasta ja asema-
kaavaluonnoksesta sain rajata suunnit-
telualueeni lähes vapaasti. Diplomityöltä 
edellytettiin Kasvihuoneenaukean HUS:
n omistamien maiden suunnittelemista 
asuinkäyttöön korttelitehokkuudella 0,4. 
Asuntojen tuli olla pieniä ja alueelle piti 
sijoittaa tori. Lisäksi toivottiin Vanhan val-
tatien varren parantamissuunnitelmaa ja 
Ruukin alueen mahdollisuuksien tutkimis-
ta. Työni rajoitukset ja tavoitteet tarken-
tuivat taustatyön ja osallisten vuorovaiku-
tuksen aikana.

Ehdotan Kellokosken keskustaa parannet-
tavaksi seuraavilla toimenpiteillä: (Kohtia 
vastaavat numerot viereisessä yleissuun-
nitelman havainnekuvassa.)

1 Kasvihuoneenaukean 320 hengen asuin-
alue täydentää Kellokosken keskustaa ja 
tarjoaa palveluasuntoja sekä pieniä asun-
toja.

2 Kiertoliittymä Vanhan Valtatien, Toime-
lantien ja Nystenintien risteyksessä hidas-
taa ajonopeutta Vanhalla valtatiellä.

3 Kellokosken torista Vanhan valtatien itä-
puolella tulee kylän keskuspaikka. Täyden-
netty sairaalan sisäpiha tien länsipuolella 
sopii juhlapihaksi.

4 Uusi lämpövoimala ja uudelleenjärjes-
tetty urheiluhallin paikoitusalue erotetaan 
Kasvihuoneenaukeasta metsäkaistaleella.

5 Päivittäistavarakaupan liiketila laajen-
tuu. Uuden paikoitusalueen tieltä siirre-
tään Roinilan tilan vanha päärakennus 
Annanpuistoon.

6 Annanpuisto säilyy puistona. Toimela 
kunnostetaan yhteistilaksi ja sen viereen 
siirretään Roinila myös yhteistilaksi.

7 Ruukinlaakson länsirannan maaperä 
puhdistetaan. Teollisuusrakennusten ja 
Työväenkasarmien väliin sijoitetaan kol-
me uutta asuinkorttelia. Koko alueella Kellokosken keskustan kehityssuunnitelma 1:4000. 
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Ylhäällä ovat Kasvihuoneenaukean tiedot. Vas-

taava korttelinumerointi on havainnekuvassa 

viereisellä sivulla. Alhaalla on varhainen luonnos, 

jossa torin laidalla on supermarket. Viereisellä 

sivulla on Kasvihuoneenaukean havainnekuva 

1:1500. Uudisrakennusten katot ovat tummem-

man harmaita.

kortteli asumista liiketilaa autopaikkoja autopaikkoja korttelin ala
kem2 kem2 asukkaille asiakkaille m2

asuin- ja liikerakennusten korttelialueet
1 2378 40 5860
2 1784 30 5198
3 1548 26 4060
4 2156 40 6259
5 3529 581 36 7960
6 1882 32 6587
7 550 1076
8 2293 885 40 5312
9 1276 42 3811

yhteensä 16 120 2742 46 123

autopaikkojen korttelialueet
10 32 858
11 38 1112

yhteensä 276 80
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järjestetään uudelleen ajoreitit, pysäköinti 
sekä kevyen liikenteen reitit.

8 Kiertoliittymä Vanhan valtatien, Car-
landerintien ja Ruukinkujan risteyksessä 
hidastaa liikennettä Vanhalla valtatiellä. 
Ruukinkujan itäpää siirretään pohjoiseen 
ja ruukinakseli täydennetään uudisraken-
nuksella.

9 Keravanjokiuoma palautetaan luonnoti-
laan, jotta purotaimen voi palata jokeen. 
Molemmille puolille uomaa pengerretään 
kevyen liikenteen väylät.  Joen yli tehdään 
uusi kevyen liikenteen silta. Vanhan val-
tatien ali rakennetaan silta Jokivarsipuis-
toon.

10 Jokivarsipuistoon rakennetaan kevyen 
liikenteen reittejä ja siltoja. Reittilinjaukset 
on piirretty Sirpa Mäkilän ehdotuksen mu-
kaan.

11 Kevyen liikenteen yhteys kirkolta Hau-
kilahden puistoon selkeytetään ja erote-
taan ajoväylästä. Kirkon paikoitusalueelle 
lisätään istutuksia.

12 Kevyen liikenteen reitti padolta itäran-
taa pitkin Itämerikeskukseen korvaa epä-
virallisen rantapolun. Polkua varten oste-
taan ranta sairaalalta ja yhdeltä yksityiseltä 
maanomistajalta. HUS pitää maakauppoja 
mahdollisina.

13 Kevyen liikenteen silta patoaltaan yli 
yhdistää Pränninpuiston Haukilahden-
puistoon ja lisää kevyen liikenteen reitti-
vaihtoehtoehtojen määrää keskustassa. 

5.2 Kasvihuoneenaukea

5.2.1 Tavoitteet ja rajoitukset

Kasvihuoneenaukean suunnitelman tavoi-
te on luoda tunnistettava Kellokosken kes-
kusta. Asukkaalle sen on oltava hyvä koti, 
jalankulkijalle ja pyöräilijälle hieno ulkoilu-
reitti ja ohiajajalle kiinnostava maamerkki.

Käytännössä tavoitteet tarkoittavat 
seuraavaa: Kerrostaloja on vältettävä, sillä 
ne eivät sovi asukkaiden mielikuvaan Kel-
lokoskesta. Kasvihuoneiden alueen on ol-
tava rohkeasti vastapainona Kellokosken 
sairaalan kerrostaloille. Torin on avaudut-

tava Vanhalle valtatielle ja oltava miellyt-
tävä myös ilman toritoimintaa. Kortteleita 
on oltava mahdollisimman monta, jotta 
alueelle syntyy sisäisiä katuja ja siten oma 
luonne. Katutilojen on oltava voimakkaita 
ja selkeitä, sillä se on minkä tahansa kes-
kustan ominaisuus ja tunnusmerkki. Ke-
vyen liikenteen väylien on muodostettava 
verkosto, jossa voi kulkea rengasmaisia 
lenkkejä ja joka houkuttelee ulkoiluun. Ta-
lojen arkkitehtuurin on sovittava läheisiin 
vanhoihin taloihin ja oltava samalla mah-
dollisimman ajatonta.

Muita tavoitteita ovat asuntotyyppien, 
omistumuotojen ja sitä kautta ihmisryh-
mien sekoittaminen. Kasvihuoneenauke-
an sijainti taajaman keskellä ja tehokkuus-
vaatimus täyttävät sinällään tavoitteen 
rakennetun ympäristön tiivistämisestä. 
Asukkaiden ja osallisten vaatimukset ja 
toiveet on esitetty kohdassa 4.6.

Kasvihuoneenaukean suunnittelua on 
rajoittanut eniten Tuusulan kunnan vaa-
timus 0,4 korttelitehokkuudesta. Seuraa-
vaksi eniten ovat rajoittaneet Tuusulan au-
topaikkanormit (asunnoissa 1 ap/60 kem2 
ja liiketiloissa 1 ap/40 kem2). Suunnittelua 
on rajoittanut myös se, että alueelle ei kan-
nata rakentaa 3-kerroksisia kerrostaloja. 
Asuntojen keskikoon tuli olla 70-80 kem2. 
Roinilanpellon asemakaava määrää torin 
paikan ja Nystenintien läpikulun Vanhalle 
Valtatielle.

Kellokosken osayleiskaavaa varten 
tehty kaupallinen selvitys ennusti lisälii-
ketilojen enimmäistarpeeksi 8000 kem2 ja 
vähimmäistarpeeksi 2000 kem2 vuoteen 
2020 mennessä (Santasalo, 2007, 20). Täs-
tä 2000 kem2 kuluu taajaman eteläpuolelle 
rakenteilla olevaan päivittäistavaraliikkee-
seen. Kasvihuoneenaukealle kannattaa si-
joittaa enintään 6000 kem2 liiketilaa.

Suunnitelmasta tehty asemakaava-
luonnos on rajattu toimeksiantajan toi-
veen mukaan. Asemakaava on laadittu  si-
ten, että mitä enemmän rakennetaan, sitä 
tarkemmin kaava ohjaa havainnekuvan 
mukaiseen kortteli-ja talomuotoon.

5.2.2 Suunnitelman rakenne

Nystenintie halkaisee Kasvihuoneenauke-
an pohjois- ja eteläosaan. Pohjoisosassa 
on neljä korttelia 2 ½ -kerroksia asuinta-
loja. Eteläosassa on viisi korttelia: Roini-
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Yllä näkymä (1) Nystenintielle ja alla (2) Kellokosken torille.

lanpellon puolella kaksi asuinkorttelia ja 
Vanhan Valtatien varrella kolme asuin- ja 
liikekorttelia. Vanhan valtatien varrella on 
tori. Sen laidalla on 3½-kerroksisia taloja. 
Björkenheiminpuisto jatkuu torin itälai-
taan saakka. Sekä pohjois- että eteläosan 
rakennukset rajaavat pääkadut selkeästi. 
Korttelit on erotettu Vanhasta Valtatiestä 
kahdella puurivillä ja Nystenintiestä yh-
dellä puurivillä.

Eteläisimpään liikekortteliin on suun-
niteltu päivittäistavarakaupan laajennus. 
Sen paikoitusalueen tieltä siirretään Roini-
lan päärakennus Annanpuistoon Toimelan 
itäpuolelle. Torin kohdalta on suunniteltu 
purettavaksi kaksi 70-luvulla rakennettua 
liikerakennusta.

5.2.3 Asuinrakentaminen

Kasvihuoneenaukealle on suunniteltu 
yhteensä 16 100 kem2 asuinrakentamista. 
Asukasmääräksi on arvioitu 320 henkeä. 
Taloja on kahdentyyppisiä: 2 ½ -kerroksi-
sia kerros-, rivi-, pari- tai pientaloja ja 3 ½ 
-kerroksisia kerrostaloja.  Havainnekuvas-
sa pienempien talojen koko vaihtelee 180 
ja 270 kem2 välillä. Asemakaavassa kokoa 
kuitenkaan ei ole rajoitettu. Taloihin on 
tehtävä harjakatot ja niihin ikkunalyhdyt, 
vaikka ullakkokerrosta ei heti otettaisi-
kaan asuinkäyttöön. Tämä lisää asuntojen 
joustavuutta.

Talot voivat sijoittua omille tai use-
an talon tonteille. Asuinalue muodostuu 
kortteleista, joita rajaavat asuintalot, auto-
katokset, talousrakennukset ja puuaidat. 
Keskelle jää yhteispiha. Alueelle on yritetty 
saada mahtumaan mahdollisimman mon-
ta korttelia. Toisaalta kortteleiden sisäpi-
hoista on haluttu saada riittävän suuria. 

Pienempien talojen runkosyvyys on 7,5 
metriä. Silloin pienetkin asunnot ulottuvat 
rungon läpi. Tarkoituksena on taata asun-
non valoisuus ja miellyttävät näkymät 
tiiviillä alueella. Jokaisessa yläkerroksen 
asunnossa on ainakin yksi ranskalainen 
tai tavallinen parveke. Alakerroksen asun-
nossa on oma piha. Alue on 3½-kerroksisia 
taloja lukuunottamatta mahdollista raken-
taa käyttäen  kapearunkoisia valmistaloja.

Suuremmat talot sijaitsevat torin ym-
pärillä ja sen eteläpuolella Vanhan valta-
tien varressa. Alakerrokset ovat liiketilaa. 
Ympäristö on muuta aluetta väljempi ja 

runkosyvyys on 10-12 metriä. Kerrokset 
voi järjestää niin, että porrashuoneen 
tasanteelta pääsee kolmeen asuntoon, 
joista yksi ulottuu rungon läpi. Jokaisessa 
asunnossa on ranskalainen tai tavallinen 
parveke. Kasvaneen autopaikkamäärän 
takia kortteleissa ei ole samanlaisia suo-
jaisia sisäpihoja kuin muualla. Kuitenkin  
Björkenheiminpuisto leikkikenttineen on 
vieressä. Suuremmat talot sopivat hyvin 
palveluasumiseen.

Kasvihuoneenaukean taloissa on pelli-
tetty harjakatto ja pystysuuntainen maa-
lattu lautaverhous ilman jakolistoja. Van-
han valtatien varren talot ovat rapattuja. 
Talot voivat olla luonnonvalkoisia, vaale-
ankeltaisia, vaaleanvihreitä tai siniharmai-
ta. Värit on valittu sopimaan Kellokosken 
sairaalan alueen rakennuksiin. Porrashuo-
neet ja kattamattomat parvekkeet ulottu-
vat korkeintaan metrin etäisyydelle ulko-
seinästä, jotta asunnot pysyvät valoisina ja 
katutilat selkeinä.

Asuinkorttelin keskellä on yhteinen si-
säpiha. Jokaisella talolla on lisäksi oma pie-
ni piha. Tämä piha voidaan jakaa alakerran 
asuntojen kesken ja istuttaa sille näkösuo-
jaa. Yleensä piha on asunnon mittainen ja 
kymmenen metriä syvä, joten sille mahtuu 
jokin piharakennus, autopaikka ja terassi. 
Sisäpihat toimivat asukkaiden oleskelu-, 
leikki- ja kohtaamispaikkoina. Yhteispi-
han keskelle on suunniteltu istutettavaksi 
korkeampia puita. Ne antavat näkösuojaa 
vastapäisiltä asunnoilta. 

Paikoitusalueet on puoliksi katettu ja 
puoliksi aidattu. Ne on erotettu muusta 
pihasta myös istutuksilla. Korttelien sisä-
pihojen läpi kulkee kevyen liikenteen reit-
tejä.

Korttelien sisäpihojen tasot ovat puoli 
metriä kadun pintaa korkeammalla, joten 
taloihin on pihan puolelta  esteetön pää-
sy eikä kadulta näy ensimmäisen kerrok-
sen asuntoihin sisälle. Sisäpihan puolella 
ulko-ovelle johtava ramppi mahtuu kun-
kin talon omalle pihalle. Jos talot ovat ker-
rostaloja, niiden porraskäytävät ulottuvat 
rungon läpi ja niihin on pääsy myös kadun 
puolelta. Hieman katutilaan työntyvien 
porraskäytävien etuportaineen on tarkoi-
tus innostaa portailla istuskeluun. Porras-
huoneiden lasitus muistuttaa alueelta pu-
retuista kasvihuoneista.  
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Kasvihuoneenaukean tulevista raken-
nuttajista ja erilaisten asuntojen kysynnäs-
tä Kellokoskella ei ole vielä tietoa. Siksi   eri 
asumismuotojen jakautumista alueelle ei 
ole suunniteltu. Tämän suunnitelman puit-
teissa on kuitenkin mahdollista sekoittaa 
omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostaloasuntoja 
ja niiden omistusmuotoja. Jos talot raken-
netaan 2½-kerroksisiksi kerrostaloiksi, ala-
kerran asunnosta voidaan tehdä esteetön. 
Yläkerran 1½-kerroksiseen asuntoon pää-
see portaita.

Kasvihuoneenaukealla on säilytetty 
vanha navetta, joka on käytössä Kello-
kosken sairaalan varasto- ja huoltoraken-
nuksena. Se on suunnitelmassa muutettu 
asuinrakennukseksi. Kasvihuoneiden kes-
kellä oleva huoltorakennus on myös mah-
dollista säilyttää, se osuu keskelle korttelia 
5.

Asemakaavakarttaan on merkitty ra-
kennusoikeutta vähemmän kuin havain-
nekuvassa on esitetty. Kaavamääräyksissä 
annetaan oikeus rakentaa rakennusoikeu-
den lisäksi 20% kerrosalasta ullakolle. Myös 
piha- ja talousrakennuksia saa rakentaa 
kerrosalan lisäksi 20% kerrosalasta. Tästä 
15% kuluu autokatoksiin. Rakennusoikeut-
ta on kokonaisuudessaan noin 5% enem-
män kuin havainnekuvassa on esitetty. 

5.2.4 Liike- ja palvelurakentaminen

Kasvihuoneenaukean palvelut sijoittuvat 
torin ympärille ja Vanhan valtatien var-
teen torin eteläpuolelle. Toria rajaavien 
kerrostalojen alakerrat ovat liiketilaa. Ne 
huolletaan takakautta. Torin tieltä puretta-
viksi ehdotetuissa rakennuksissa sijaitse-
vat apteekki, pankki, kukkakauppa, video-
vuokraamo, parturi-kampaamo ja kahvila. 
Ainakin näiden toimintojen sijoittuminen 
uusiin liikerakennuksiin on todennäköis-
tä. 

Torin luoteiskulmaan Vanhan valtatien 
varteen on suunniteltu paikka Matkahuol-
lolle ja linja-autopysäkille. Torilla on myös 
tilaa kahvila-ravintolan terassille, kukka-
kaupan tuotteille ja torikojuille.

Torin reunoilla on liiketilaa 1030 kem2 
Etelämpänä olevan kerrostalon alakerras-
sa on 440 kem2 liiketilaa. Eteläisimmässä 
liikerakennuksessa toimii päivittäistavara-
kauppa, joka suunnitelmassa laajenee 320 
kem2, jolloin sen alaksi tulee 1280 kem2. 

Yllä vasemmalla on viheraluekartta: puistot vaa-

leanvihreällä ja pihat tummanvihreällä. Yllä oi-

kealla on liikennekartta: ajoneuvoliikenteen reitit 

ja paikoitus oranssilla, huoltoajo keltaisella. Alla 

vasemmalla on kartta kevyen liikenteen väylistä 

ja toritilasta. Alla on esitetty keskellä rakennusvai-

heet, jotka voidaan toteuttaa missä järjestykses-

sä tahansa. Alla oikealla on kartta näkymäkuvien 

sijainnista.
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Yllä näkymä (3) Navetankadulle ja alla (4) Poikkikujalle. Näkymäkuvissa 2/3 taloista on pienkerrostaloja, sillä keskustasta oletetaan 

kysyttävän pieniä asuntoja.

5.2.5 Virkistysalueet ja kevyt liikenne

Suunnittelualueella sijaitsee Björkenhei-
minpuiston länsikärki. Björkenheimin-
puisto on pelikenttänä toimivaa nurmea. 
Se on reunustettu puurivein ja erotettu 
etelänpuoleisesta paikoitusalueesta maa-
vallilla. Koilliskulman lähivirkistysalue on 
metsäkaistale, joka erottaa lämpövoima-
lan ja urheiluhallin asuinkortteleista. 

Roinilanpellosta kaupalliseen keskus-
taan kulkeva likenne on johdettu Kello-
kosken torin kautta. Toria rajaavien ker-
rostalojen asukkaat voivat seurata torilla 
kulkijoita parvekkeiltaan tai tavata toisi-
aan torilla. Kerrostalot on suunniteltu sopi-
maan vanhuksille, jotka ovat usein päivisin 
kotona.Tori sijaitsee sairaalan läheisyydes-
sä, jolloin se palvelee myös henkilökuntaa 
ja avohoidossa olevia potilaita. 

Torin itälaidan kerrostalossa on kaksi  
aukkoa kevyen liikenteen reittejä varten. 
Toisen aukon läpi näkyy Björkenheimin-
puiston pitkä akseli. Vanha valtatie on 
kivetty ja korotettu torin edustalta. Torin 
taso on hieman sitä ylempänä. Torin länsi-
laidassa kasvaa valtapuu. Kadunkalusteita 
ja pyörätelineitä voi sijoittaa puun alle ja 
torin laidoille. 

Vastapäätä toria Vanhan valtatien toi-
sella puolella on Kellokosken sairaalan U:
n muotoinen sisäpiha. Pihan muodostavat 
rakennukset ovat  30-60 metrin päässä val-
tatiestä. Tällä hetkellä piha on sekalaisessa 
huolto-, oleskelu- ja paikoituskäytössä. 
Tulevaisuudessa alueen tai rakennusten 
käyttötarkoitus voi kuitenkin muuttua. 
Sitä varten suunnitelmaan on hahmoteltu 
toritilan täydennys. Pääkadun lävistämän 
torin esikuvana on ollut Hannu Kiiskilän ja 
Matti Rautiolan Perniön keskustakilpailun 
vuonna 1991 voittanut ehdotus ”Solki”.

Vanhan valtatien vartta kulkevat kum-
mallakin puolen kevyen liikenteen väylät.  
Ne on muutettu viihtyisämmiksi erotta-
malla ne puurivein Vanhasta valtatiestä ja 
kaupallisen keskustan puolella myös kort-
teleista. Kasvihuoneenaukean kohdalla 
tieliittymien määrä Vanhalta valtatieltä on 
vähennetty neljään. 

Kasvihuoneenaukean sisäiset kadut 
ovat pihakatuja. Niiden lisäksi korttelei-
ta halkovat kevyen liikenteen väylät. Ne 
muodostavat verkoston, jossa on paljon 
reittivaihtoehtoja.
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5.2.6 Kadut ja paikoitus

Kasvihuoneenaukean pohjoisosaan 
ajetaan Vanhalta valtatieltä Urheilutietä 
pitkin Navetankadulle tai Nystenintieltä 
Nuorisotielle. Alueen läpi ei pääse aja-
maan. Eteläosaan ajetaan Nystenintieltä 
Kasvihuoneenkadulle tai torin eteläpuoli-
sista liittymistä suoraan paikoitusalueille. 
Torin pohjoispuolinen liittymä on tarkoi-
tettu vain kevyelle liikenteelle ja huolto-
ajolle.

Alueen sisäiset kadut ovat 10 metriä 
leveitä pihakatuja. Ajoväylän levys on 6 
metriä ja kummallakin puolella on 2 m lu-
menauraustilaa. Kaksi autoa mahtuu koh-
taamaan ajoväylällä, mutta jalankulkijan 
on silloin väistettävä auraustilaan. Kerros-
talojen porrashuoneiden päädyt työnty-
vät metrin katutilaan, samoin yläkerrosten 
parvekkeet. Paikoin katutilan leveys  on 
vain 8 metriä. Risteysalueet on korotetty 
ja kivetty autoilijan huomion herättämi-
seksi.

Asukaspysäköinti on hajautettu 10-
12 auton pysäköintialueisiin. Torin lai-
dan kortteleiden asukkaiden käytössä on 
myös yhteinen paikoitusalue. Autopaikko-
ja on varattu 1/60 kem2. Puolet paikoista 
on katettu ja puolet aidattu. Autopaikkoja 
on myös talojen etupihoilla, joille autoja  
mahtuu lisää, jos autopaikkojen tarve on 
arvioitu väärin.

Torin liiketilojen asiakaspaikoitus sijait-
see yleisellä pysäköintialueella torin taka-
na, jossa on 38 asiakaspaikkaa. Lisäksi Van-
han valtatien varrella on kaksi autopaikkaa 
Matkahuollon asiakkaille. Eteläisimmän 
liikerakennuksen paikoitus sijaitsee sen 
pohjoispuolella. Liiketilan määrää kaupal-
lisessa keskustassa rajoittaa autopaikkojen 
viemä tila.

Vanha valtatie on tällä hetkellä Tiehal-
linnon aluetta ja voidaan myydä Tuusulan 
kunnalle kaduksi vasta sitten, kun Kello-
kosken läntinen ohitustie on tehty. Kierto-
liittymät voidaan rakentaa keskustan ete-
lä- ja pohjoispuolelle jo sitä ennen.

Näkymä (5) korttelin sisäpihalle.

Yllä ilmakuva Kasvihuoneenaukealle patoaltaan yltä. Alla näkymä korttelin sisäpihalle (5).
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Leikkaus A-A 1:500. Kaikkien leikkausten sijainnit on merkitty havainnekuvaan sivulle 22.

Leikkaus B-B 1:500.

5.2.7 Leikkaukset 1:500
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Leikkaus C-C 1:500.

Leikkaus D-D 1:500.
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5.2.8 Asemakaavaluonnos ja määräykset

Ohjeellinen alueen osa, jolla on sallittu maantäyttäminen ja
muotoilu.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
35 dB(A).

2§

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa
käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Pysäköimispaikka, joka on jaettava puu- ja pensasistutuksin
enintään 400 m²:n osiin ja aidattava puuaidalla.

1§

3§

Sallitun kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä 20% sallitusta
kerrosalasta ullakolle.

Alle 4 kerroksen korkuinen talo saa olla pituudeltaan korkeintaan
20 metriä ja syvyydeltään 8 metriä. Kerrostalojen
porrashuoneiden on ulotuttava rungon läpi ja niihin on oltava
pääsy kummaltakin puolelta taloa.

Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Kattokulman on oltava
28-33 astetta ja katemateriaalin tummanharmaaksi maalattua
konesaumattua peltiä.

Rakennuksissa tulee olla pystysuuntainen lautaverhoilu ilman
vuorilautoja ja jakolistoja. Rakennukset tulee peittomaalata
valkoiseksi, vaaleankeltaiseksi, lehmuksenvihreäksi tai
siniharmaaksi. Vanhan Valtatien varrella sijaitsevat rakennukset
tulee rapata em. väreillä. Ikkunapinta-alaa saa olla korkeintaan
25% julkisivun alasta.

Jokaisella asunnolla tulee olla asuntopiha tai ranskalainen
parveke. Parveke tai erkkeri saa työntyä julkisivusta esiin
korkeintaan 1 metrin. Parvekkeita ei saa lasittaa. Etelään antaville
pihoille julkisivun eteen tulee istuttaa varjostavia lehtipuita. Pihat
tulee suojata pensasaidoin.

Korttelit on aidattava umpinaisella puuaidalla, jonka korkeus on
180-200 cm ja joka väriltään sopii viereisiin rakennuksiin.

Kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä 20 % sallitusta
kerrosalasta piharakennuksia ja katoksia asuinrakennuksista
erilleen. Piharakennusten ja katosten tulee muodoltaan,
materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua asuinrakennuksiin.
Jätehuollon ja kierrätyksen vaatimat rakennukset tulee sijoittaa
talousrakennusten rakennusalalle.

Rakentamattomat korttelinosat, joita ei käytetä liikenne-, huolto-
tai oleskelualueina on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena
huolitellussa kunnossa. Katualueen ja sen viereen rakennetun
rakennuksen välinen alue on kivettävä.

Katualueen viereiselle rakennusalalle rakennettavan
asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiapinnan tulee olla
vähintään 700 mm viereistä tienpintaa korkeammalla.

A

4§

5§

6§

7§

8§

9§

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa rakennusoikeuden ja
toinen luku myymälätilaksi varattavan kerrosalan
rakennusoikeuden.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottomasti
käytettävän kerrosluvun.

Rakennuspaikan tai alueen osa, jolla oleva puusto on säilytettävä
siten, että sallitaan vain maisemanhoidollisesti tarpeelliset
toimenpiteet.

Historiallisesti ja kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas
rakennus. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia korjaus-
tai muutostöitä, jotka tulevat turmelemaan julkisivujen tai
vesikattojen taiteellista tai historiallista arvoa. Rakennuksen
saa purkaa, jos sen korjaaminen aiheuttaisi kohtuullista
suurempia kustannuksia. Puretun rakennuksen tilalle on
rakennettava muodoltaan ja julkisivuiltaan samantyyppinen
rakennus. Suojeltaviksi määrättyjä rakennuksia ei lasketa
kuuluviksi kokonaiskerrosalaan.

7035

Kunnanosan numero.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

3

Auton säilytyspaikkojen rakennusala, jolle on rakennettava
korkeintaan 15 m:n pituisia autosuojia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Kunnanosan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Korttelin numero.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia.

Rakennusala.

Kulttuurimaiseman ja kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas
rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä
säilyttää. Rakennusta ei saa purkaa. Suojeltaviksi määrättyjä
rakennuksia ei lasketa kuuluviksi kokonaiskerrosalaan.

Kadun tai puiston nimi.

KELL

3

URHEILUTIE

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Istutettava puurivi.

Säilytettävä puurivi.

35 dBA

Katualue.

Pihakatu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti

pp/h Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on
sallittu.

pp

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Ohjeellinen kevyen liikenteen väylä.

URHEILUTIE

Ajoyhteys.

AP

Asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa pientaloja, rivitaloja  sekä pienkerrostaloja.
Autopaikkoja on varattava pien- ja rivitaloille 1 ap / 60 kem² tai
vähintään 1.5 ap / asunto ja kerrostaloille 1 ap / 75 kem² tai
1.2 ap / asunto. Lisäksi määräykset §1 - §9.

Asuinpientalojen korttelialue.
Asuinpientaojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa erillis- ja
kytkettyjä pientaloja.
Autopaikkoja on varattava 1.5 ap / asunto.
Lisäksi määräykset §1 - §9.

Autopaikkojen korttelialue, joka on jaettava puu- ja
pensasistutuksin enintään 400 m²:n osiin ja aidattava puuaidalla.

Yleisen tien alue.

Lähivirkistysalue.

Kunnan raja.

Puisto.

AL

KL

Y

Liikerakennusten korttelialue.
Varastointialueet on sijoitettava rakennuksen sisälle. Huoltopiha
on erotettava muusta ympäristöstä umpinaisin aidoin.
Liikennealueen puoleisissa julkisivuissa ja lähiympäristön
käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin
seikkoihin. Rakentamisen laadun tulee sopia kylän keskustaan.
Autopaikkoja on varattava 1 / 40 kem² liikekerrosalaa.
Lisäksi määräys §8.

Yleisten rakennusten korttelialue.
Uudisrakennusten on muodoltaan ja mittasuhteiltaan sovittava
olemassaoleviin rakennuksiin. Julkisivujen on oltava
puuverhoiltuja ja peittomaalattuja. Autopaikkoja on varattava
vähintään 1/80 kem².

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupungin-tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Autopaikkojen korttelialue, jolle saa sijoittaa numeron osoittaman
korttelin myymälätilojen autopaikkoja.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue.

Asuin- ja liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja.
IV-kerroksisten kerrostalojen alakertoihin on rakennettava
liiketilaa. Liiketilojen huolto-ovet on sijoitettava syvennyksiin ja
suojattava säleiköillä.
Autopaikkoja on varattava pien- ja rivitaloille 1 ap / 60 kem² tai
vähintään 1,5 ap / asunto ja kerrostaloille 1 ap / 75 kem² tai
1.2 ap / asunto. Liiketilan kerrosalaa kohden autopaikkoja on
varattava 1 ap / 40 kem². Lisäksi määräykset §1 - §9.
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5.3 Ruukinlaakso

5.3.1 Tavoitteet ja rajoitukset

Kellokosken ruukin alueella on paljon 
mahdollisuuksia ja paljon ongelmia. Maa-
perä on saastunut ja jokitörmät epävakaat. 
Teollisuusrakennusten kunto huononee 
koko ajan ja kohta niitä ei enää voi pelas-
taa. Maaperästä ja teollisuusrakennuksista 
ei kummastakaan ole tehty riittäviä selvi-
tyksiä, jotta alueen tulevaisuus voitaisiin 
ratkaista. 

Kellokosken tehdaskiinteistöt Oy on 
teettänyt maaperän kunnostussuunnitel-
man, mutta ei ole toteuttanut sitä. Maan-
omistaja odottaa tilaisuutta puhdistaa 
maaperä perusteellisemmin Tuusulan 
kunnan, valtion ja mahdollisesti EU:n tu-
ella.

Tässä työssä laaditun Ruukinlaakson 
suunnitelman tarkoitus on olla keskuste-
lun pohjana. Suunnitelman avulla voidaan 
hakea maaperän kunnostamiseen tukea 
ja keskustella Tuusulan kaavoittajien ja 
Museoviraston kanssa sopivasta rakenta-
misen määrästä. Suunnitelma voi myös 
antaa suuntaa lisätutkimuksille.

Ruukinlaakson länsirannalla rakenta-
misaluetta rajoittaa maaperän epävakaus 
joen penkereellä (kartta s. 8). Itäpuolella 
maaperä on liian epävakaata rakentami-
seen Lasipalatsin ja joen välissä. Kyseinen 
alue täytyy joka tapauksessa paaluttaa va-
kaammaksi, jos se otetaan julkiseen käyt-
töön. Kummallakaan puolella autopai-
kat eivät saa olla näkyvillä historiallisella 
alueella. Autopaikkoja on oltava 1 ap/75 
kem2.

Sekä Tuusulan kunta että Museoviras-
to vaativat, että uudisrakentamisen tulee 
sopia vanhaan ympäristöön. Ympäris-
töön sopiminen tarkoittaa tässä sitä, että 
uusien rakennusten yksityiskohtien tyyli 
ja ulkoverhous ovat samankaltaisia kuin 
vanhoissa rakennuksissa. Asuinrakennus-
ten mittasuhteet ja ikkunajako poikkeavat 
kuitenkin väkisinkin teollisuusrakennuk-
sista.

Vanhoja rakennuksia ei ole mitattu. 
Niiden kerroskorkeuksien, ikkunajakojen 
ja kannatusjärjestelmien sopimista asuin- 
liike- tai toimistotiloiksi ei ole tutkittu. 
Jos asuinkäyttöön muuttaminen on ainut 
tapa saada teollisuusrakennukset kunnos-
tetuksi, se voidaan Museoviraston mukaan  

hyväksyä. Käyttötarkoitusta muutettaessa 
on kuitenkin säilytettävä talon henki.

Ruukin teollisuusrakennuksiin on ide-
oitu mm. Fiskars-tyyppistä taidekäsityö-
läisten yhteisöä, kirjastoa, melontakes-
kusta, ravintoloita ja Kellokosken ruukin 
museota. Asunnot voisivat olla ateljee- ja 
loft-asuntoja.

5.3.2 Asuinrakentaminen

Ruukinlaakson itärannan rakennusten 
käyttötarkoitukseen ei ole tässä työssä 
otettu kantaa. Asuinrakentamisena esitel-
lään vain joen länsirannan uudisrakennuk-
set.

Suunnitelmassa uudisrakennusten ker-
rosala on yhteensä 5800 m2.  Ne muodos-
tavat kolme korttelia uuden keskuskadun, 
Ruukinraitin, varrelle. Mutkitteleva Ruu-
kinraitti yhdistää Ruukipolun ja Ylivers-
taankujan. Kadun ja uusien rakennusten 
alta puretaan kolme historiallisesti vähäar-
voista rakennusta. Jokiuomaan viettävää 
rinnettä on muotoillaan.  

Teollisuusrakennusten lähellä olevat 
kaksi uutta korttelia rakennetaan teolli-
suustyyliin. Uudisrakennukset ovat kak-
sikerroksisia. Ulkoverhous on punatiili tai 
vaalea rappaus. 

Kolmas uusi kortteli on lähempänä Työ-
väenkasarmeja. Siinä on rinnakkain kolme   
Työväenkasarmin tyylistä 2-kerroksista 
puutaloa. Talot ovat punaisiksi maalattuja 
ja niissä on kuistit.

Kaikkien talojen runkosyvyys on 8 met-
riä. Taloissa on pellillä katetut harjakatot. 
Kortteleissa on yhteiset pihat ja lisäksi 
taloilla on omat pihat. Rakennukset ovat 
lähes kiinni kadussa. Niiden ensimmäisen 
kerroksen lattia on puoli metriä kadun ta-
soa korkeammalla, jotta asuntojen sisään 
ei näkisi.

Ylempänä Ruukinlaakson suunnitelman tiedot. 

Kortteleiden numerot on merkitty havainneku-

vaan. Keskellä ruukin purettavat rakennukset. Al-

haalla varhainen luonnos Ruukinlaakson täyden-

tämisestä. Ajatuksena oli tehdä alavirtaan pieni 

pato ja sille  patolampi, jonka rannoille olisi ra-

kennettu. Myöhemmin ilmeni, että patoja ei saa 

enää rakentaa, sillä ne haittaavat kalojen nousua 

joessa. 

kortteli asumista teollisuusrakennuksia autopaikkoja korttelin ala
kem2 kem2 m2

1 1120 22 4286
2 2262 18 6701
3 2400 20 5787
4 1460 487
5 6190 11 7157
6 2352 72 4382
7 12 255

yhteensä 5782 10 003 155 29 055
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Ruukinlaakson havainnekuva 1:1000.
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5.3.3 Teollisuusrakennukset 

Ruukinlaakson alueella on yhteensä 10 
000 kem2 vanhoja teollisuusrakennuksia. 
Näistä 9000 kem2 sijaitsee Keravanjoen itä-
rannalla. Teollisuusrakennukset soveltuvat 
huonosti asunnoiksi, koska niiden rungot 
ovat syviä eikä lähellä ole autopaikkoja. 
Rakennukset voidaan helpommin muut-
taa palvelu-, toimisto- tai liiketiloiksi.

Itärannan kaakkoisnurkassa Vanhan 
valtatien varrella sijaitseva Lasipalatsi on 
Kellokosken keskustan eteläinen maa-
merkki. Se sopii hyvin julkiseksi tilaksi. 
Lasipalatsin pohjoispuolella on 2-kerrok-
sinen uudisrakennus, joka täydentää teh-
taalta johtajien huviloille johtavan akselin 
ja peittää Lasipalatsin pihan pysäköintika-
tokset pohjoisesta katsottaessa. Ruukin-
kujan itäpäätä on tässä suunnitelmassa 
siirretty tämän rakennuksen tieltä noin 10 
metriä pohjoiseen Kellokosken sairaalan 
maille. Maanomistajan mukaan Ruukinku-
jan alle jäävän maan myynti on mahdollis-
ta.

5.3.4 Virkistysalueet ja kevyt liikenne

Ruukinlaakson tärkeimmät virkistysalueet 
ovat Keravanjoen rannat. Ne on suunnitel-
massa osoitettu yhteiseksi alueeksi. Tar-
koituksena on luoda alavirralle yhtä suo-
sittuja oleskelupaikkoja kuin patoaltaan 
rannat ovat ylävirralla. Rantareiteiltä voi 
myös kalastaa.

Ruukinlaakson suunnitelmassa joen 
länsirantaa pitkin kulkee kevyen liiken-
teen reitti, joka alkaa aivan padon alta ja 
jatkuu uudisrakennusten ohi. Reitti kiertää 
Fiskarsinpuiston kautta Vanhalle valtatielle 
ja jatkuu sen ali Jokivarsipuistoon saakka. 
Itärannalla pengerretty polku alkaa ruu-
kin nykyisestä kevyen liikenteen sillasta ja 
jatkuu Vanhan valtatien pohjoispuolelle.  
Siellä uusi kevyen liikenteen silta ylittää 
Keravanjoen. Kummaltakin polulta pääsee 
useasta kohdasta rinnettä ylös pihakaduil-
le.

Kevyen liikenteen reitit varaavat ran-
taviivaa, jonka voisi myydä pihoiksi. Jul-
kisena paikkana se kuitenkin tuottaa 
enemmän iloa kellokoskelaisille. Hienojen 
rantareittien tarkoituksena on saada sellai-
set ihmiset ulkoilemaan, jotka eivät ennen 
rantapolulla kävelemistään tienneet halu-
avansa tehdä sitä joka päivä.

Ylimpänä on kartta Ruukinlaakson viheralueista. 

Puistot on merkitty vaalenvihreällä ja pihat tum-

manvihreällä. Keskellä on esitetty kevyen liiken-

teen reitit ja torialueet. Alimpana on kartta ajo-

neuvoliikenteen reiteistä ja pysäköintialueista. 

Pelkälle huoltoajolle tarkoitetut reitit on merkitty 

keltaisella.

Ruukinlaakson puistot ovat länsirannan 
Fiskarsinpuisto ja itärannan Lasipalatsin-
puisto. Kummatkin ovat alhaalta jokivar-
resta avointa niittyä tai nurmea. Ylemmäk-
si on istutettu puita. Jokiuoman on haluttu 
näkyvän rakennuksista ja Vanhan valtatien 
sillalta.  Toisaalta rakennusten on tarkoitus  
jäädä osittain kasvillisuuden taakse joen 
penkereiltä katsottuna. 

Jokiuoma on palautettu luonnontilaan 
lisäämällä sinne kiviä ja kutusoraa. Tavoit-
teena on saada purotaimen palaamaan 
Keravanjokeen.

5.3.5 Kadut ja paikoitus

Ruukinlaakson länsirannan keskuskatu on 
Ruukinraitti. Se on mutkitteleva rakennuk-
silla  ja aidoilla rajattu katu. Katutilasta on 
tarkoitus tulla mieleen  tiivis teollisuusra-
kennusten rykelmä. Länsirannalla pysä-
köintipaikat on hajautettu 10-12 auton 
kenttiin kortteleihin. Kaikki autopaikat on 
katettu. 

Ruukinlaakson itärannalle Lasipalatsin 
ja joen väliin sijoitetaan lähes koko itä-
rannan autopaikat. Rinteeseen upotetaan 
kaksikerroksiset autokatokset. Alakertaan 
ajetaan Lasipalatsinrantaa ja yläkertaan 
Lasipalatsin pihan kautta. Autopaikkoja 
on yhteensä 72. Tarvittaessa niitä mahtuu 
rinteeseen vielä lisää. Autokatokset jäävät 
joelta katsottuna istutusten taakse piiloon. 
Autopaikoista tulee kalliita, koska alue on 
stabiloitava ja maaperää puhdistettava. 
Rinteeseen ei kuitenkaan voi rakentaa 
muutakaan ja autopaikat on tehtävä jon-
nekin.

Ruukinlaakson pohjoiskulmasta pato-
altaan ranta-aukealta on suunnitelmassa 
poistettu paikoituskenttä. Ruukin pala-
neen porttirakennuksen kohdalle raken-
netaan katos 11 autolle. Nämä autopaikat 
on tarkoitettu niille, jotka eivät pysty käve-
lemään Lasipalatsin mäelle.
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Oikealla ylhäällä on näkymä (1) Ruukinraitille ja alhaalla 

oikealla näkymä (2) Keravanjoelle. Vasemmalla alhaalla 

on ilmakuva täydennetystä Ruukinlaaksosta. Kuva on 

otettu etelästä päin. Ylhäällä vasemmalla on näkymien 

sijaintikartta.
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Leikkaus E-E 1:500. Leikkausten sijainnit on merkitty havainnekuvaan sivulle 32.

Leikkaus F-F 1:500.

5.3.6 Leikkaukset 1:500

35



Kellokosken rakeisuuskartta 1:10 000. Kasvihuoneenaukean uudisrakennukset punaisella ja Ruukinlaakson vihreällä. Liiketalojen ja sairaalan laajennukset violetilla.
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