
Karkkilan kaupungin 
kesäajan 2015 palvelut

Kesän tapahtumat löydät tapahtumakalenterista osoitteesta: www.karkkila.fi Kaupungin yhteystiedot www.karkkila.fi  tai Palveluhakemisto

tauluistaan erillisellä tiedotteella, joka 
löytyy kaupungin ilmoitustaululta ja 
www.karkkila.fi > Karkkila > Kuulutukset.

Henkilöstöravintola Rautapata on suljettuna 
1.6. - 11.8.

Palvelukeskuksen ruokasali on avoinna koko 
kesän arkipäivisin klo 10.45 - 12.30.

Kaupungin urheilu- ja leikkipaikat 
sekä matonpesupaikka 
Kaupungin pallokentät, tenniskentät, Käpylän yleisur-
heilukenttä ja lasten leikkipaikat sekä Vattolan maton-
pesupaikka ovat avoinna koko kesän. Nyhkälänharjun 
pallokenttä on suljettu Nyhkälän koulun remontin ja 
laajennuksen vuoksi toistaiseksi.

Ruukinpaja on suljettu 6. - 19.7.

Vuotinaisten leirikeskuksen varaukset ja avainten 
nouto Ruukinpajalta os. Pajakatu 10 - 12, avoinna ma 
- to klo 8 - 14, pe klo 8 - 13 (suljettu klo 11 - 11.30) p. 
050 337 3579.  Huom!  6. - 31.7. avainten nouto Kark-
kilan kirjastosta os. Valtatie 26 kirjaston asiakaspalve-
lun aukioloaikana ma - to klo 13 - 19 ja pe klo 10 - 16.

Koulujen ja Högforsin liikuntasalit  ovat suljettu-
na heinäkuun.

Karkkilan liikuntahalli on avoinna kesävuoron 
varanneille, kuntosali on käytössä kulkukortin päivittä-
neille. Lisätiedot anna.koivu@karkkila.fi tai 
palvelupiste Serveri palvelupiste@karkkila.fi

Kesän uimakoulut 22.6. - 10.7.
22. - 26.6. Vattolan uimaranta, 29.6. - 3.7. Saarlammen 
ja Parsilanjärven uimarannat, 6. - 10.7. Vattolan ui-
maranta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 18.6. mennessä 
Anna Koivu, p. 044 535 3107.

Karkkilasali on avoinna sopimuksen mukaan.

Karkkilan ruukkimuseo Senkan 
kohteiden aukioloajat:

Suomen Valimomuseo ja Galleria Bremer
(Bremerintie 10) Avoinna 3.6. - 16.8. ke - su klo 11 - 17, 
muulloin la ja su klo 12 - 15. Galleria Bremerissä 31.8. asti 
Höyryjunalla Karkkilaan! -näyttely sekä Antti Nurmesniemi 
vs. Timo Sarpaneva -designtalousvalujen näyttely

Högforsin masuuni (Bremerintie 10)
1. - 31.7. ke - su klo 11 - 15, opastukset tasatunnein

Työläismuseo (Vanha Fagerkullantie)
3.6. - 16.8. ke - su klo 12 - 16, opastukset tasatunnein

Kulttuurikahvila Pakari (Vanha Fagerkullantie)
3.6. - 16.8. ke - su klo 12 - 17 

Huom. Museokohteet ovat kiinni juhannuksena 19. - 21.6.

Tori 
Kesäaikana tori on avoinna tiistaisin klo 14 - 19 ja perjantaisin 
klo 7 - 14. Torivalvojan tavoittaa numerosta 044 553 3087 tai 
0500 471 838.

Tourist - Matkailijan info
Karkkilan Matkahuolto, Huhdintie 10 - 12, p. 040 351 6213, 
avoinna ma - pe klo 9 - 14 ja klo 15 - 17.

Palvelupiste Serveri palvelee ma - pe klo 9 - 
12 ja klo 13 - 15, p. 09 4258 3755, palvelupiste@
karkkila.fi. Serveri palvelee arkisin koko kesän 
ajan.

Kaupungin puhelinvaihde palvelee ma - to 
klo 8 - 15.30 sekä perjantaisin ja arkipyhien 
aattopäivinä klo 8 - 14. Vaihde on suljettuna 29.6. 
- 2.8.. Vaihteen numero p. 09 4258 3600. Sen 
ollessa suljettuna palveluista voi tiedustella palve-
lupiste Serveristä. Toimialakohtaiset palvelunume-
rot löytyvät Karkkilan Palveluhakemistosta 2015 
ja osoitteesta www.karkkila.fi > Yhteystiedot. 

Yritysneuvonta 
Uusien yritysten neuvontapalvelu: Keski-Uuden-
maan Uusyrityskeskus ry, lomailee 22. - 26.6. 
Ajanvaraus muina aikoina ma - pe, 
p. 010 4405 130, www.yritysstartti.fi.
Toimivien yritysten neuvontapalvelu: Keski-Uu-
denmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, lomailee 
13. - 24.7. Ajanvaraus muina aikoina ma - pe, 
p. 050 341 3210, www.keuke.fi.

Kirjasto on avoinna ma - to 9 - 19 (asiakaspalve-
lu 13 - 19) ja pe 9 - 16 (asiakaspalvelu 10 - 16).

Varhaiskasvatus 
Päivystävä päiväkoti 29.6 - 2.8. on Toivikkeen 
päiväkoti, p. 050 597 8653. 

Tekninen päivystys (vesihuolto ja tilapalvelu) 
Virka-ajan ulkopuolella sekä kaupungin puhelin-
vaihteen ja palvelupiste Serverin ollessa kiinni, p. 
0500 211 080.

Rakennustarkastaja on puhelimitse tavoitet-
tavissa 22.6. - 17.7. ma - ke klo 9 - 11, 
p. 050 405 2816 tai 0500 468 370. 
Rakennusvalvonta on suljettu 20. - 31.7.

Mittaus- ja kiinteistötoimi ja 
rakennusvalvonta  ovat ilmoittaneet kesäaika-

Karkkilan kaupungin palveluissa on 
poikkeuksia kesäloma-aikana 
22.6. - 31.7., jolloin kaupungintalo 
on suljettuna. Keskeiset palvelut 
toimivat, lisätiedot osoitteesta 
www.karkkila.fi 


