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Karkkilassa on
parasta – ihmiset!
Karkkila, sellaisena kuin sen nyt tunnemme, on kasvanut 200 vuot-
ta sitten perustetun Högforsin ruukin ympärille, ja tehtaan tuomin 
voimavaroin on päässyt kehittymään tuntemaksemme rautaiseksi 
kaupungiksi. Ruukkiyhteisön perintö kantaa tähänkin päivään. Se ei il-
mene pelkästään rakennetussa ympäristössä tai metalliteollisuuden 
osaamisessa, vaan erityisesti siinä, että olemme yhteisö. Olen usein 
kuullut Karkkilaan viitattavan omaleimaisena ja vähän omapäisenäkin 
kaupunkina. Täällä yhteisöllisyys ei jääkään vain juhlapuheiden sana-
helinäksi, vaan näkyy kaupungissamme konkreettisesti.

Karkkilassa saadaan aikaan asioita yhdessä. Yhtenä esimerkkinä 
yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisyydestä on uusi Karkkilan koski-
reitti – Karjaanjoen ulkoilureitti, jonka raivaustyö t ja pitkospuiden ra-
kentaminen suoritettiin Karkkilan Ladun johdolla talkootyö nä  talven 
2020 aikana. 

Meillä on mitä parhaimmat mahdollisuudet luontomatkailuun! Vaih-
toehtoja on monia, ja osa näistä upeista luontokohteista sijaitsee ai-
van kivenheiton päässä keskustasta. Jos et muuten usko, niin otahan 
somessa seurantaan fi llaripäiväkirjan Jaska Halttunen.

Karkkila on kulttuurimyönteinen kaupunki. Paikallinen kulttuuritoi-
minta on erittä in vireä ä  ja tarjonta jopa ylenpalttisen runsasta kau-
punkimme kokoon suhteutettuna. Suuren panoksen kaupunkimme ta-
pahtumatarjontaan antaa muun muassa vuoden karkkilalainen - Tomi 
Toivonen, josta voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Onhan musiikki 
aina parasta paikan päällä!

Jos haluat tutustua ihmisiin, niin ilmoittaudu vaikka Karkkilan työ-
väenopiston kursseille. Itse olen löytänyt elämääni paljon tärkeitä 
ihmisiä erilaisten harrastusten kautta. Yhtenä loistavana esimerkki-
nä tästä on vuonna 1908 perustettu Karkkilan Työväen Näyttämö, 
joka on yksi Suomen vanhimmista aktiivisista harrastajateattereista. 
Työväen Näyttämö on perinteisesti tuottanut kesäteatteriesityksiä 
Fagerkullan ulkoilmateatterissa. Kesä n 2020 osalta nä ytö kset jou-
duttiin perumaan, mutta sitä  tarmokkaammin onkin pystytty keskit-
tymä ä n talkootyö hö n uuden Tehdasnä yttä mö n rakentamisen hyvä ksi. 
Tä mä kin hanke todistaa, että  yhdessä  tekemä llä  voimme saada ai-
kaan pienen kaupungin mittakaavassa isoja asioita.

Tä nä  syksynä  Työ vä en Nä yttä mö n suuri musikaaliproduktio Surut-
tomat kerä ä  yhteen eri sukupolvet ja harrastusyhteisö t, sillä  se toteu-
tetaan yhteistyö ssä  Karkkilan musiikkikoulun, työ vä enopiston, lukion 
sekä  Tanssiopisto Vinhan kanssa. Teatterin tekeminen ja kokeminen 
yhdessä  vahvistaa yhteisö llisyyttä  omalta osaltaan. Parhaimmillaan 
siellä  saa sopivassa suhteessa nauraa, itkeä , liikuttua ja jä rkyttyä , oli 
nä kö kulma sitten lavalla, kulisseissa tai katsomossa. Lisä ä  Tehdas-
nä yttä mö hankkeesta ja Suruttomat-musikaalista voit lukea sivul-
ta 19.

Viihdytään Karkkilassa – yhdessä!
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Onnenmaa
löytyi Karkkilasta
Muusikko, puoliso, hevoshullu, tietotekniikan lehtori, isä, lännenratsastaja, syövästä sel-
vinnyt, hyväntekijä, hevoskouluttaja, iskelmälaulaja ja isoisä. Aktiivista elämää viettä-
nyttä Kari Vepsää voi kuvailla monilla eri sanoilla. Viimeisen 20 vuoden ajan häntä on 
voinut kutsua myös karkkilalaiseksi. 

Jos muusikko ja hevoskouluttaja 
Kari Vepsän pitäisi valita yksi sana, 
jolla kuvailla elämäänsä, se olisi etu-
oikeutettu.   

– Olen todella onnekas, kun olen 
saanut tehdä kahdesta rakkaasta 
harrastuksesta itselleni ammatin ja 
asettua tänne Karkkilaan. Toki olen 
tehnyt kovasti töitä saavuttamieni 
asioiden eteen, mutta tiedostan, 
että silti kaikki olisi voinut mennä 
aivan toisin, Kari sanoo. 

Musiikki ja hevoset eivät alun pe-
rin liittyneet Karin urahaaveisiin ja 
mies ehtikin työskennellä 15 vuotta 
tietotekniikan lehtorina. 

– Jäin vuoden virkavapaalle ja 
lähdin kokeilemaan siipiäni musiik-
kialalla. Nousukiito oli kovaa ja par-
haimpina aikoina tein 28 keikkaa 
kuukaudessa. Voi sanoa, että olen 
kirjaimellisesti asunut keikka-au-
tossa. 

Pienestä asti hevosten parissa 
viihtynyt Kari huomasi pian, että 
nelijalkaisten kanssa puuhailu toimi 
myös hyvänä vastapainona musiik-
kimaailman kiireille. 

– Vaikka hevosissa on paljon työ-
tä, ne rauhoittavat ja antavat muuta 
ajateltavaa. Jokainen hevonen on 
oma persoonansa, mikä tekee tästä 
hommasta mielenkiintoista. 

Kaupunki täynnä
talkoohenkeä

Pikkuhiljaa myös muut huomasivat 
Karin kyvyt hevosten kanssa ja al-
koivat tuoda niitä hänelle koulutet-
tavaksi. 

– Aloin etsiä sopivaa paikkaa, sillä 
minulla ei ollut tarpeeksi tilaa he-
vosten koulutuskeskukselle. Yhtenä 
kriteerinä oli, että tilan pitää sijaita 
Etelä-Suomessa lyhyen ajomatkan 
päässä pääkaupunkiseudusta, mut-
ta luonnon rauhassa. Pitkän etsin-
nän jälkeen päädyin tänne Karkki-
laan ja hyvä niin, Kari sanoo. 

Tila, jolla Kari, hänen vaimonsa, 
koira ja 16 hevosta asuvat tunne-
taan virallisissa kartoissa nimellä 
Lepola. 

– Nimi on hieman ironinen, sillä 
työtä riittää aamusta iltaan. Onnek-
si toinen tyttäristäni muutti per-
heensä kanssa samaan pihapiiriin 
kanssamme. Hän auttaa meitä tallin 
pyörittämisessä, minkä lisäksi meil-
lä on usein hevosalan opiskelijoita 
työssäoppimassa. 

– Muuttaessani yllätyin myös sii-
tä, että Karkkilassa elää edelleen 
vahva talkoohenki. Täällä saa aina 
apua naapureilta ja ihmiset ovat 
muutenkin todella ystävällisiä. Se 
on jotain, mitä suurkaupungista ei 
löydy.

Oman elämänsä cowboy
Kari on ehtinyt saavuttaa paljon 
sekä musiikki- että hevosurallaan. 
Silti miehellä riittää kuitenkin vielä 
haaveita toteutettavaksi. 

– Haluan olla mukana edistä-
mässä miesten tietoisuutta etu-
rauhassyövästä. Aion myös kehit-
tää hevostoimintaamme niin, että 
jatkossa kaikki tietävät Suomen 
parhaan hevoskoulutuskeskuksen 
sijaitsevan Karkkilassa, Kari sanoo. 

– Hevoset eivät ole tyhmiä, mutta 
niiltä puuttuu usein osaava koulutta-
ja. Tärkeintä on luoda side hevoseen 
ja lunastaa paikka laumanjohtajana. 
Jos hevonen toimii väärin, se pitää 
kertoa sille. Kun hevonen käyttäy-
tyy hyvin, tulee se palkita. Periaate 
on sama, kuin lasten kasvatuksessa. 

Ongelmahevosten lisäksi Karin 
KV-Stable -tallilla koulutetaan ja 
treenataan myös lännenratsastajia.  

– Ihastuin villistä lännestä kerto-
viin sarjakuviin jo pienenä poikana. 
Enää en juuri ehdi lukea sarjakuvia, 
sillä elän unelmaani todeksi joka 
päivä täällä Karkkilassa, Kari hy-
myilee. 

Teksti: Johanna Hento Kuvat: Taija Piikkilä
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Karkkilassa kaikki on lähellä ja joka paikassa saa hyvää palvelua. Pienen paikkakunnan 
kattavat palvelut ja turvallinen asuinympäristö houkuttelivat myös Karkkilan kaupunkike-
hitysjohtaja Kari Setälän perheineen asumaan Karkkilan Ahmoonmäkeen.

Jussinharjuntiellä sijaitsevan omakotitalon asukkaat 
ovat kotiutumassa kuka mistäkin, töistä, koulusta ja har-
rastuksista. Aktiivista elämää elävän perheen lapsetkin 
malttavat pieneksi hetkeksi kokoontua takapihan teras-
sipöydän ääreen.

– Olen kotoisin Forssan seudulta ja muuttanut Salon 
kautta tänne Karkkilaan vajaa neljä vuotta sitten, Kark-
kilan kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä kertoo.

Karin vaimo Anu Frosterus-Setälä on kotoisin Kark-
kilasta, mutta hän on elämänsä varrella asunut pitkän 
pätkän Helsingissä. Anu muutti seitsemäntoista vuoden 
jälkeen takaisin synnyinseudulleen ja syy paluumuutolle 
oli selkeä.

– Täällä kaikki on niin paljon helpompaa. Ei tarvitse 
jonottaa ja varata siirtymiin aikaa tunti tolkulla. Karkki-
lassa kaikki on lähellä, arki sujuvaa ja joka paikassa saa 
hyvää palvelua, Anu sanoo.

Anu ja Kari olivat ehtineet asua yhdessä reilun vuoden 
päivät Karkkilan Ahmoolla, kun uusi koti löytyi Ahmoon-
mäestä.

– Emme edes etsineet uutta kotia. Tutkin asuntomark-
kinoita työn puolesta ja näin kuvat tästä talosta. Vilautin 
vaikuttavia kuvia myös Karille mikä johti siihen, että läh-
dimme heti paikanpäälle katsomaan taloa.

Ahmoonmäen asuinalueella sijaitseva kaunis vaalean-
harmaa talo, jonka maisemaikkunoista avautuu näkymä 
metsäpihalle, vakuutti välittömästi. Talo ja piha olivat 
edellistä kotia puolta pienemmät, mutta se oli vain plus-
saa. Sijainti keskustan palveluiden ja koulujen läheisyy-
dessä vahvisti ostopäätöstä ja uusperhe pääsi muutta-
maan uuteen kotiin. 

Aktiivista elämää lähellä luontoa
Karkkila on tunnettu tiiviistä kaupunkirakenteestaan. 
Lyhyen välimatkan päästä löytyy kaikki kaupoista ja 
kahviloista retkeilyalueeseen. 

– Rauhallisella asuinalueella kaikki on lähellä ja lasten-
kin turvallista kulkea. Lapsilla on lyhyt matka kouluun ja 
harrastuksiin ja vanhemmille jää aikaa tehdä muutakin, 
kuin kuljettaa heitä edestakaisin, Anu kertoo.

Perheen liikkuvat lapset, Sofi a 17 vuotta, Julius 15 
vuotta ja Elias 12 vuotta, pääsevät nyt itsenäisesti kul-
kemaan muun muassa koripalloharjoituksiin ja thaibo-
xingiin.

– Koulumatka on pari kilometriä ja tähän asfaltoitiin 
juuri uusi kevyenliikenteen väylä. Iltaisinkin voi nähdä 
kavereita ja kulkea miten itse haluaa, kun on lyhyet vä-
limatkat, Sofi a sanoo.

– Karkkilassa on todella paljon harrastusmahdolli-
suuksia. Aiemmin harrastin tanssiopistoa, nyt thaibo-
xingia ja joogaa.

Talon takapihan terassilta avautuu rinteinen metsäpi-
ha, jossa perhe viihtyy vapaa-ajalla. Mikäli reippailuun 
omassa metsässä haluaa vaihtelua, he lähtevät läheisel-
le Toivikkeen ulkoilualueelle. Siellä on eri mittaisia ulkoi-
lureittejä, joissa voi liikkua kävellen tai polkupyörällä.
Talvisin alueella on kattava latuverkosto ja mahdollinen 
valaisukin on kehitysasteella.

Rauhallista asumista joustavasti

Omakotitalon pihapiiri on kuluneena kesänä kokenut 
valtaisan muodonmuutoksen. 

– Ihastuimme alun perin siihen, että valtaosa pihasta 
oli luonnontilaista metsää ja nurmikkoa oli niin vähän, 
että siitä vähästäkin oli helppo päästä eroon. Nyt pari 
vuotta asuttuamme nurmikkoa ei ole enää ollenkaan, 
Kari kertoo.

Kaunista pihaa ihaillessamme Anu kertoo sen olleen 
tämän kesän projekti.

– Siirsin ja asettelin etupihalle noin 10 000 kiloa kiviä. 
Helppohoitoiseen pengerrykseen istutettiin kasveja, 
jotka ovat vihreitä ympäri vuoden, Anu sanoo ja kertaa, 
miten pihaa rakennettiin ilman mitään suunnitelmaa.

Kari tunnustaa, että Anun ajatus toteuttaa piharaken-
tamista inspiraation vallassa, alkuun hirvitti ja sittem-
min yllätti.

– Lopputulos miellyttää molempien silmää, Kari kehuu.
Tonttien hankintahinnat ovat Karkkilassa edulliset 

verrattuna pääkaupunkiseudun muiden kuntien hintoi-
hin. Tonttikauppoihin löytyy myös joustavuutta.

– Tontin voi esimerkiksi ensin vuokrata ja myöhemmin 
elämäntilanteen muuttuessa ostaa omaksi, Kari kertoo.

Viime vuosien kuluessa keskusta-alueelle on kaavoi-
tettu paljon uusia omakotitontteja. Karkkilaan kaavoite-
taan tällä hetkellä muun muassa tontteja järvinäköalalla 
sekä myös pienempiä omakotitalotontteja.

– Omakotitalossa asuminen on helppoa ja mukavaa. 
Nykytrendi on ollut rakentaa pienempiä taloja ja nyt 
Karkkila vastaa tähän kaavoittamalla pienempiä, noin 
400-500 neliön tontteja.

Sijaintinsa ja edullisuutensa puolesta Karkkila on lois-
tava valinta myös Helsingissä työskenteleville. Toiseen 
suuntaan ei Setälän perheen tarvitse tarpeiden vuoksi 
lähteä.

– Karkkilasta löytyy lähes kaikki, mitä tarvitsemme. 
Helsingissä on kuitenkin mukava käydä, mutta päivän 
kokemus ruuhkasta riittää muistuttamaan siitä, miksi 
asumme Karkkilassa, Anu sanoo.

Teksti: Sarita Silvennoinen Kuva: Jamina Satamo

Kompakti kotikaupunki
keskellä kaikkea
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Karkkilan kaupungin
omakotitalotontit

Karkkilan kaupungilla on myynnissä ja 
vuokrattavana omakotitalotontteja 
Haapalan, Polarin ja Karkkilan Aurinko-
rinteen asuinalueilla. Uusimmat omako-
titalotontit löytyvät Karkkilan Aurinko-
rinteen asemakaavasta. Aurinkorinteen 
omakotitaloalue sijaitsee Ahmoon-
mäellä Hongistontien varrella kaupun-
ginosassa nro 12. Aurinkorinteellä on 
vapaana n. 15 pientalotonttia.

Aurinkorinteellä sijaitsee
luonnonystävän unelmakoti

Aurinkorinteen tonttialue rajoittuu met-
siin ja harjuihin. Tonttialueen luoteis-
puolella avautuu laaja, ulkoilu- ja 
retkeilyalue patikointi- ja maas-
topyöräreitteineen. Toivikkeen 
mahtavat harjumaisemat 
tarjoavat hienot puitteet 
lenkkeilylle ja hiihtämisel-
le sekä sienestykseen ja 
marjastukseen. Karkki-
lan kaupunki ylläpitää 
Toivikkeella useita 
eripituisia retkeily- ja 
hiihtoreittejä. Toivik-
keen laaja suoalue si-
jaitsee retkeilyver-
koston keskellä. Suon 
reunalta löytyy ympäri 
vuoden avoinna oleva 
retkeilymaja nuotiopaik-
koineen. Asuntotontteihin 
rajoittuva kangasmetsä 
toimii lapsille seikkailujen ja 
leikkien näyttämönä. 

Kauniista harjuista on matkaa 
kaupungin ydinkeskustan palveluihin, 
ala- ja yhteiskouluun sekä lukioon noin 
kolme kilometriä, lähimpiin marketteihin 
ja valtatie kahdelle matkaa on noin puoli-
toista kilometriä. Toivikkeen päiväkotiin 
matkaa on noin kilometri.

Aurinkorinteen reilun kokoiset ja edul-
liset tontit hemmottelevat lapsiperheitä 
rauhallisella sijainnillaan.  Riittävän suu-
rilla tonteilla kodin viherpeukalo pääsee 
toteuttamaan puutarhaunelmiaan. Ton-
tille saa rakentaa myös tilavan talous-
rakennuksen. Rakennusten sijoittelus-
sa huomiota on kiinnitetty kylämäisen 

miljöön syntymiseen. Rakennukset on 
sijoitettu lähelle katua, jolloin omasta 
piha-alueesta muodostuu suojaisa ja 
rauhallinen. Maaperä on helposti raken-
nettavaa moreenia.

Tonteille rakennetaan
ympäristö ja kestävä kehitys 
huomioon ottaen

Aurinkorinteen rakentamisen läh-
tökohtana on luonnonvarojen, ma-
teriaalien ja energian säästäminen. 
Alueella suositellaan vähennettä-
väksi asumisen energiankulutusta ja 
jätteiden määrää edistämällä ekolo-
gisia energiaratkaisuja ja kierrätystä. 

Näitä asioita korostetaan asema-
kaavassa ja rakentamisohjeissa.
 Alueelle suositellaan rakennettavaksi 
matala- ja passiivienergiataloja. Au-
rinkorinteen tonteille on laadittu omat 
rakentamisohjeet sekä värityssuunni-
telmat, jotka auttavat rakentajaa oman 
kodin suunnittelussa.  Lisätietoja raken-
tamisohjeista saa kaupungin rakennus-
valvonnasta.

Aurinkorinne on osa valtakunnallises-
ti arvokasta harju- ja pohjavesialuetta. 
Karkkila on omavarainen puhtaan har-
jualueelta saatavan talous- ja juomave-
den suhteen. Karkkilassa halutaan suo-
jella arvokkaita pohjavesialueita, joten 
mm. pysäköintiin sekä sade- ja valuma-
vesijärjestelmiin on erityisesti kiinnitet-
ty huomiota. 

Viihtyisästi hyvillä yhteyksillä

Aurinkorinteen rakennuspaikkojen si-
joittelussa pyritään maastonmuotojen 
huomioon ottamiseen sekä luomaan 
vaihtelevia rakennusten ja kasvillisuu-
den rajaamia piha- ja katutiloja. Tontti-
kadut jatkuvat kevyenliikenteen väylinä 
virkistysalueille ja olemassa oleville 
asuinalueille. Karkkilan oma asiointilii-
kenne - Höökikyyti kuljettaa asukkaita 

ja koululaisia myös kouluihin ja jouk-
koliikenteen jatkoyhteyksien var-

sille. 
Alueelta löytyy myös toimi-
vat tietoliikenneyhteydet. 

Etätyöskentelykin sujuu 
mainiosti luonnon rauhas-
sa omassa kodissa esim. 
pientalon valokuituyhte-
yksillä. 

Reilun kokoisille 
tonteille reilun ko-

koisia taloja, reilun 
edullisella hinnalla

Karkkila haluaa tarjota per-
heille mahdollisuuden oman 

kokoisen kodin  löytämiseksi 
rauhallisesta ja viihtyisästä asui-

nympäristöstä.
Tervetuloa rakentamaan Karkki-

laan!

Tervetuloa
Aurinkorinteelle

Aurinkorinteen tontit sijaitsevat Kark-
kilassa Ahmoonmäentien varrella 
Salpausselän jatkeen upeissa harju-
maisemissa, jota asuinalueemme nimi 
osuvasti kuvaa.
Kuvat: Tomi Wahlroos

Tonttitiedustelut, varaukset,
osto ja vuokraus 
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö,
p. 09 4258 3729, 044 553 3421
tontit@karkkila.fi 

Rakennusluvat
Vastaava rakennustarkastaja
p.  09 4258 3741, 050 405 2816
rakennusvalvonta@karkkila.fi 
www.lupapiste.fi , www.karkkila.fi 

Lvi-järjestelmät
Lvi-tarkastaja, p. 0500 4712 27

Karkkilan kaupungin
rakentajapalvelut

Karkkilan Aurinkorinne 
Tonttien pinta-alat 1000-2400 m² 
Asuintalon rakennusala 200-250 m²,
talousrakennus 50 m²
Tonttien hinnat n. 15-22, Esim. 1.284 
neliön tontti 25.908 €
Tontin voi myös vuokrata.

Tonttitiedot
karkkila.fi  – Asuminen – Omakotitontit.

Kaupunginjohtaja
Tuija Telén
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Keväällä 2020 entistä useampi 
siirtyi työpaikoiltaan etätöihin, kun 
usein työntekijän aloitteesta teh-
tyyn työhön tulikin komennus työn-
antajalta. Osa suomalaisista siirtyi 
keväällä kertahyppäyksellä digitaa-
lisen etätyön aikakauteen ja uusiin 
kokouskäytänteisiin. Etätöitä suosi-
tellaan edelleen kaikille, jotka työn-
sä puolesta tätä pystyvät tekemään. 

Myös osa koululaisista siirtyi sa-
maan aikaan etäopiskeluun, joten 
perheillä oli edessä arjen uusien 
työskentelytapojen opetteleminen. 
Etätyöskentely voi kotoa käsin teh-
tynä tuntua joskus myös raskaalta, 
työskentelytilat voivat olla haas-
teelliset ja ympäristö ei aina tarjoa 
parasta mahdollista keskittymis- ja 
työskentelyrauhaa, työn tekeminen 
voi kotona olla myös yksinäistä.

Karkkilan kaupunki tarjoaa kestä-
vän kehityksen ehdoilla vaihtoeh-
toja työn sujuvoittamiseksi kodin ja 
työpaikan välillä. Hyvä vaihtoehto 
etätyön tekemiselle on Karkkilan 
kaupungin etätyöskentelytilat. Tilat 
sijaitsevat Karkkilan kaupunginta-
lolla. Sisäänkäynti kirjaston ovesta, 
Valtatie 26 E, toiseen kerrokseen. 
Etätyötiloissa asiakkaan käytettä-
vissä on useampikin työskentely-
piste.

Kolme työskentelypistettä sijait-
see yhteisessä tilassa, johon voi tul-
la myös ilman ajanvarausta. Koska 
tila on yhteiskäytössä, kannattaa ti-
lan tavoitettavuus varmistaa etukä-
teen. Näiden lisäksi omaan käyttöön 
voi etukäteen varata pienemmän 
työtilan, joka sopii mm. verkkopala-
vereille. Tämän tilan voi varata mää-
räajaksi, tila luovutetaan varausjär-
jestyksessä.

Kaupungintalon etätyöskentelytila  – 
vaihtelua kotitoimistolle

Matala, maltillinen puheensorina 
täyttää huoneen. Suurista ikkunois-
ta tulvii alkusyksyn pehmeää valoa. 
Tunnelma on keskittynyt ja intensii-
vinen.

Karkkilan maahanmuuttopal-
veluiden läksyhelppi kokoontuu 
tiistai-iltana Kansankulmassa. Va-
paaehtoiset ohjaajat neuvovat maa-
hanmuuttajia opintoasioissa. Fiilis 
on rento, kannustava ja vuorovai-
kutteinen. Positiivisen ilmapiirin voi 
aistia vaivatta.

Perinteikkään Kansantalon ala-
kerrassa sijaitseva Kansankulma 
on moneen toimintaan taipuva kei-
das keskellä kaupunkia. Alunperin 
kotouttavan työn Resurssipank-
ki-hankkeen myötä alkunsa saanut 
tila on vakiintunut kaikkien kunta-
laisten käytettävissä olevaksi.

Avoimelle, maksuttomalle toimi-
tilalle on ollut tarvetta. Kansankul-
masta onkin lyhyessä ajassa tullut 
yhdistysten, seurojen ja vapaaeh-
toistoimijoiden kansoittama.  

Kuka tahansa, joka järjestää mak-

sutonta toimintaa, voi varata tilan. 
Ajan voi varata kaupungin kulttuu-
risihteeriltä. Paikkaa isännöi vahti-
mestari arkipäivisin.

– Tilan käyttöaste on ollut korkea 
ja varauksia riittää lähes joka päi-
välle, kertoo kulttuurisihteeri Mari 
Rautiainen.

– Palaute on ollut positiivista. Täl-
laista kaikille yhteistä tilaa on kai-
vattu!

Helsingintiellä sijaitseva Kan-
sankulma on ollut käytössä vuoden 
2020 alusta lähtien. Tila remon-
toitiin talkoovoimin. Korona sulki 
paikan tilapäisesti, mutta nyt se on 
jälleen avoinna.

 – Meillä on tähän mennessä ollut 
40 eri käyttäjätahoa. Ihan kaikenlai-
sia ryhmiä, improvisaatioteatterista 
ukulelebändiin ja eläkeläisten askar-
telukerhoon, Rautiainen valottaa. 

Rautiaisen mukaan Kansankulman 
valtteja ovat hyvä saavutettavuus, 
maksuttomuus ja avoimuus. Kult-
tuurisihteeri pitää tärkeänä sitä, 
että kaupunki voi tarjota hienoa 

työtä tekeville kolmannen sektorin 
toimijoille hyvät puitteet.

– On todella upeaa, että kaupunki 
voi toimia mahdollistajana ja yhtei-
söllisyyden ylläpitäjänä, Rautiainen 
iloitsee. 

– Kun ihmiset kohtaavat, syntyy 
uusia ideoita ja luovaa vuorovaiku-
tusta. Se hyödyttää ihmisiä monin 
eri tavoin.

Kun tilan toimintaa seuraa, asiasta 
on helppo olla samaa mieltä. Yhtei-
söllisyys, avoimuus ja aito kohtaami-
nen näkyvät. Niistä on viihtyisä koko 
kaupungin olohuone rakennettu!

Kansankulma – 
karkkilalaisten yhteinen olohuone

Teksti ja kuva: Tomi Wahlroos

Kansankulma, Helsingintie 54,
varaukset ajalle ma–su
klo 8–21.30:
mari.rautiainen@karkkila.fi ,
puh. 044 4675 452.
Vahtimestari on paikalla arkipäi-
visin varaustilanteen mukaan,
puh. 044 4674 504. Lisätiedot: 
karkkila.fi /sivut/FI/Kansankulma

Etätyötilan palvelut: Neljä työs-
kentelypistettä, joista yhdessä 
on verkkoyhteydellä varustettu 
pöytäkone, muissa työskentely-
pisteissä on omat näytöt, suoja-
sermit ja langaton vierailijaverkko. 

Etätyöskentelytilassa on sekä 
sähkö- ja vesipisteitä. Sosiaaliti-
lat sijaitsevat aulassa. 

Työtilat ovat avoinna arkisin 
klo 8–15.30.

Etätyötilan varaukset ja tiedus-
telut: palvelupiste Serveri
09 4258 3755, avoinna arkisin 
ma-to klo 8–15.30, pe klo 8–14.  
Karkkilan kaupunki pidättää it-
sellään oikeuden varaus- ja tila-
muutoksiin.

Lisätiedot: karkkila.fi  – Yrittämi-
nen – Etätyöskentely

Karkkilan kaupungin
etätyöskentelytila sijaitsee
os. Valtatie 26 E, II krs.

Läksyhelppi auttaa kaikenikäisiä maahanmuuttajia opiskeluasioissa vapaaehtoisvoimin.
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Pallokentän kupeessa sijaitseva 
Karkkilan koirapuisto avattiin käyt-
töön viime vuoden lopulla. Alusta 
lähtien suositussa koirapuistossa 
on aitaukset isommille ja pienem-
mille koirille. 

– Me löysimme koirapuiston pari 
kuukautta sitten ja tapaamme käy-
dä täällä viitisen kertaa viikossa, 
Sarita Jokinen kertoo.

Koirapuistossa on
ajoittain paljon koiria

Toivikkeella omakotitalossa asu-
vat Sarita ja Arttu kertovat, että 
vilkkainta koirapuistossa on arki-
sin viiden ja seitsemän välillä illal-
la. Helvarilla logistiikkapäällikön 
työtä tekevä Arttu kertoo, että 
silloin puistossa voi olla paljonkin 
koiria.

Aitauksen sisällä alkaa tapahtua, 
kun kaksi isompaa koiraa saapuu 
omistajansa kanssa aidan taakse. 
Kääpiöpinserit ryntäävät vauhdilla 
aidan reunalle ja chihuahuat pomp-
pivat ilmaan innoissaan. Sarita 
Jokinen on ammatiltaan eläinten-
hoitaja ja kertoo, että koirat ovat 

luonteeltaan ja rotunsa mukaan 
erilaisia. 

– Kääpiöpinserit ovat energisiä 
ja tarmokkaita, eikä niillä ole miel-
lyttämisen tarvetta, chihuahua 
puolestaan tietää olevansa hur-
maava, joten se yrittää usein selvi-
tä söpöilemällä.

Omassa
Facebook-ryhmässä
sovitaan tapaamisia

Karkkilan koirapuistolla on oma 
Facebook-ryhmä. Ryhmässä ker-
rotaan koirapuiston toiminnasta ja 
tapahtumista, sieltä saa myös tie-
toa ja neuvoja, jos oman lemmikin 
kanssa on pulmia. Usein ryhmässä 

kysellään omalle koiralle leikkikave-
ria koirapuistoon. Sarita kysyy toisi-
naan leikkikaveria Pablolle.

– Pablo on nuorin meidän koiris-
tamme ja sillä riittää energiaa ja 
vauhtia enemmän kuin näillä van-
hemmilla, silloin on kiva saada mu-
kaan samankaltainen leikkikaveri.

Arttu ja Sarita sanovat, että koi-
rapuisto on hyvä paikka tutustua 
uusiin ihmisiin. Sarita kertoo saa-
neensa ystäviä koirapuistossa ja 
Facebook-ryhmässä. He ovat huo-
manneet, että koirapuiston ovat 
löytäneet myös mökkeilijät ja Kark-
kilassa vierailevat ulkopaikkakunta-
laiset.

– Karkkilan koirapuisto luo yhtei-
söllisyyttä ja viihtyisyyttä paikka-
kunnalle, Arttu Jarila sanoo.

Karkkilan koirapuiston portista ryntää neljä koiraa aitaukseen. Kaksi kääpiöpinseriä, Nita 
ja Zara ovat hetkessä pienen mäen päällä, chihuahuat Pablo ja Macho tutkivat innokkaas-
ti maastoa. Sarita Jokisen ja Arttu Jarilan koirat ovat selvästi riemuissaan päästessään 
vilistämään vapaana aitauksessa.

Karkkilan Jalkapalloseuran joukkueet ovat jo useamman vuoden malttamattomasti odot-
taneet uuden tekonurmikentän avautumista. Nyhkälänharjun tekonurmelle päästiin huh-
tikuussa 2020, josta lähtien siellä on palloa ahkerasti potkittu.

Karkkilan koirapuisto
luo yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä

Uusi lähiliikuntapaikka
toteutti jalkapalloilijoiden toiveet

Teksti ja kuva: Harry Torvinen

Karkkilan koirapuisto

Sijainti:
Helsingintie 4, 03600 Karkkila
(Pallokentän kupeessa)

Perussäännöt koirapuiston 
käyttäjille:
karkkila.fi /sivut/FI/Koirapuisto

Saimme asiantuntijaraadilta tuo-
reeltaan kommentit kentän sopi-
vuudesta haastateltuamme Karkki-
lan Jalkapalloseuran vuosien 2007 
– 2008 poikien juniorijoukkuetta, 
valmentaja Rami Leinon johdolla. 
Tässäpä raadin mielipiteitä uudesta 
kentästä:

”Futiksen pelaaminen upouudella 
kentällä sujuu hienosti, Harjun uusi 
kenttä on upea.

Kenttä on tasainen ja alusta peh-
meä, lisäksi se sijaitsee keskellä 
kaupunkia, Nyhkälän koulun ja lin-
ja-autoaseman vieressä. Tänne on 
helppo tulla pyörälläkin. Vanhaan 
Milliksen nurmikenttään verrattuna 
Harjun kenttä on paljon parempi, 
nurmi on tasainen, eikä löydy kuop-
pia. Maaleja on helpompi siirrellä, 

pukuhuoneet ovat uudet, viihtyisät 
ja toimivat. Ja ennen kaikkea ei tar-
vitse juosta heinikossa ja syvissä 
kuralätäköissä!

Jalkapallopelit ovat Harjulla suju-
neet hyvin. Olemme saaneet paljon 
voittoja sekä kokemusta. Pojat ovat 
käyneet ahkerasti kentällä myös va-
paa-ajalla potkimassa ja pelailemas-
sa omia pelejä – ja se näkyy matseis-
sa. Voittoja olemme saavuttaneet 
tasaiseen tahtiin. Tahti on ollut 
suunnilleen sama kuin viime vuonna.

Sitten viimeisin, ja tärkein kom-
mentti asiantuntijaraadilta – miksi 
pitää pelata jalkapalloa?

- Koska jalkapallo on kivaa!  Ja 
kaikkein kivointa on kaverit, pelaa-
minen, maalien teko ja tietysti voit-
taminen!”

Nyhkälänharjun
lähiliikuntapaikka 

Osoite Huhdintie 13, Nyhkälän 
koulun vieressä. Kenttä on arki-
päivisin koulun käytössä. Muina 
aikoina varattavissa seurojen 
käyttöön. Harjulla on monitoi-
mikaukalo, jossa talvella voi 
pelata jääkiekkoa, jalkapallo-
kenttä, josta osa toimii talvella 
luisteluratana, ja huoltoraken-
nus 150 m2. Kentän valaisussa 
käytetään energiatehokkaita 
LED-valoja. Kentän varaukset: 
www.karkkila.fi  – Kulttuuri ja va-
paa-aika – Liikuntapalvelut.

Kuva: Tomi Wahlroos
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Kaupungin johto

Kaupunginjohtaja, 040 8016 009
Kaupunginjohtajan assistentti, 044 0421 117
Tiedotussihteeri, 050 5492 075
kaupunginjohtaja@karkkila.fi 

Konsernipalvelut

Talousjohtaja, 044 4675 478
Hallintopäällikkö, 050 5718 329
Talouspäällikkö, 044 5533 203
Henkilöstöpäällikkö, 044 4675 524
Henkilöstösihteeri, 044 4675 474
Tietopalvelusihteeri, 044 4675 529
Taloussihteeri, 044 0421 882
Kirjaamo, 050 5270 583, kirjaamo@karkkila.fi 
taloustuki@karkkila.fi  

Elinvoima

Elinvoimajohtaja (ovo.), 040 8016 009
Elinkeinosihteeri, 044 5533 429
Maahanmuuttokoordinaattori, 044 4675 518
Palvelupiste Serveri, 09 4258 3755
Työllisyyskoordinaattori, 044 4675 480
palvelupiste@karkkila.fi , 
toimitilat@karkkila.fi , tontit@karkkila.fi 

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitysjohtaja, 044 7674 830
Asianhallintasihteeri, 09 4258 3704
Tekninen päivystys (virastoajan ulkopuolella), 0500 2110 80

Kaavoitus:
Kaavoituspäällikkö, 044 4675 458
Asianhallintasihteeri, 044 0421 182

Mittaus- ja kiinteistötoimi:
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, 044 5533 421
Paikkatietoinsinööri, 044 7674 897
Toimitusinsinööri, 044 4675 520
Mittausmies, 044 5535 326

Rakennusvalvonta:
Vastaava rakennustarkastaja, 050 4052 816
Lupasihteeri, 044 7674 646
LVI-tarkastaja, 0500 4712 27

Ruokapalvelut:
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö, 050 3130 524
Keittiöpäällikkö, 044 5533 290
Ravitsemistyönjohtaja, 044 4675 347
Lounasravintola Nyhkälän Kaari,
Nyhkäläntie 39, 044 4675 467

Tilapalvelu:
Tilapalvelupäällikkö, 044 5535 222
Kiinteistösihteeri, 044 7674 645

Vesihuoltolaitos:
Vesihuoltopäällikkö, 045 7685 6491
Taloussihteeri, 044 0421 117
Vastaava puhdistamonhoitaja, 040 5612 308
Vikailmoitukset (virka-aikana), 045 7685 6491
vesihuolto@karkkila.fi 

Yhdyskuntatekniikka:
Yhdyskuntatekniikan päällikkö, 044 7674 829
Ulkoilualueidenhoitaja, 044 7674 803
Torivalvonta, 044 5533 087, 050 592 0832

Karkkilan kaupungin
palveluhakemisto

Karkkilan kaupungintalo | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA
Vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo 050 5270 583, kirjaamo@karkkila.fi 
Asiakaspalvelu (09) 4258 3755, Palvelupiste Serveri, palvelupiste@karkkila.fi  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi 

Ympäristönsuojelu:
Ympäristöpäällikkö, 044 4675 526
Asianhallintasihteeri, 044 0421 182

Ympäristöterveydenhuolto:
Kaupungin eläinlääkäri, 09 3480 2155
Terveystarkastaja, 050 5941 574  
Jätehuolto, Rosk´n Roll Oy Ab, p. 020 637 7000.

Sivistys ja hyvinvointi

Sivistysjohtaja, 050 5446 489
Hallinnon sihteeri, 044 7674 895

Haukkamäen koulu:
Rehtori, 044 4675 535
Alakoulujen koulusihteeri, 044 4675 398
Haukkamäen koulu, opett.huone,  09 4258 3633
Haukkamäen koulun keittiö, 09 4258 3619

Nyhkälän koulu:
Rehtori, 044 7429 056
Alakoulujen koulusihteeri, 044 4675 398
Koulukuraattori, 044 4675 479
Nyhkälän koulu/opett.huone, 09 4258 3636

Tuorilan koulu:
Rehtori, 044 4675 535
Alakoulujen koulusihteeri, 044 4675 398
Tuorilan koulu opett.huone, 09 4258 3641

Koulujen iltapäiväkerhot:
Iltapäiväkerho Haukkamäen koulu, 044 5533 298
Iltapäiväkerho Nyhkälän koulu, 044 5533 286
Iltapäiväkerho Tuorilan koulu, 044 5533 297
Ota-iltapäiväkerho Nyhkälän koulu, 044 4675 270

Yhteiskoulu:
Rehtori, 050 5492 085
Koulusihteeri, 044 5446 394
Koulukuraattori, 050 3458 468

Lukio:
Rehtori, 050 3212 641
Koulusihteeri, 044 5446 394

Varhaiskasvatuspalvelut:
Varhaiskasvatusjohtaja, 044 5533 059
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 044 4675 381
ja 044 4675 517
Vastaavat opettajat päiväkodeissa ja esiopetuksessa:
Högfors/Tuorila, 044 4675 509
Nyhkälä/Haukkamäki, 044 4675 527
Toivike/Haapala, 044 5532 501
Laskutus, 044 7674 936
varhaiskasvatus@karkkila.fi 

Kirjasto:
Asiakaspalvelu, 044 7674 642
Kirjastonjohtaja, 044 7674 641
Kirjastonhoitaja, 044 7674 643
kirjasto@karkkila.fi 

Kulttuuri:
Kulttuuri- ja opistosihteeri, 044 4675 452
AV-teknikko, 044 4675 515
Kansankulman vahtimestari, 044 4674 504

Museotoimi:
Museonjohtaja, 0500 9383 37
Amanuenssi, 0400 9383 37
Valimomuseo, 09 4258 3674

Liikuntatoimi:
Liikunta- ja nuorisopäällikkö, 044 5353 107
Liikuntakoordinaattori, 044 4675 457
Liikunnanohjaaja, 044 7674 883

Nuorisotoimi:
Liikunta- ja nuorisopäällikkö, 044 5353 107
Vastaava nuoriso-ohjaaja, 044 4675 436
Erityisnuorisotyöntekijä, 044 5446 390
Etsivä nuorisotyöntekijä, 044 4675 442
Etsivä nuorisotyöntekijä, 044 4675 497

Ruukinpaja:
Liikunta- ja nuorisopäällikkö, 044 5353 107 
Vastaava työpajaohjaaja, 050 3373 579
Erityisnuorisotyöntekijä, 044 5446 390
Työnohjaaja, 050 5492 084
Työnohjaaja, 0500 4784 72
Työnohjaaja, 044 5533 982 

Työväenopisto:
Rehtori, 0500 7057 95
Kulttuuri- ja opistosihteeri, 044 4675 452 
Toimisto, 044 7674 934
Tekstiilityön opettaja, 050 4052 815

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusturvayhtymä Karviainen, www.karviainen.fi 
Puhelinvaihde (09) 4258 2000
Karkkilan Terveysasema, Huhdintie 23-25
Ajanvaraus ja neuvonta klo 8-16,
takaisinsoittojärjestelmä (09) 4258 2200
Karkkilan sosiaalitoimisto, Valtatie 26 D, Karkkila
Asiakaskäynnit varatuilla ajoilla. Ajanvaraus ja neuvonta
ma-pe 9-12 ja 13-15, 044 752 1674. 

  Me karkkilalaiset – Karkkilan kaupunki 
  @somethingaboutkarkkila   
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Teksti: Sarita Silvennoinen Kuva: Jamina Satamo
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Keskellä

koskien kohinaa
Karkkilassa kaikki on lähellä, luontokin. Keskustan läpi kuohuu viisi koskea, joita ympäröi 
runsas vehreä maasto. Koskireitille kipaistessa kuka tahansa pääsee nauttimaan luon-
non rauhasta ja ihailemaan Karkkilan historiallisia nähtävyyksiä.

Auringon säteet valaisevat puiden 
lomasta rauhallisen koskimaiseman. 
Polulla minua vastaan pyöräilee rei-
tistön vakikäyttäjä ja sen kehittämi-
seenkin osallistunut Karkkilan Latu 
ry:n aktiivi Tapani Ylihärsilä. Hän on 
luvannut viedä minut tutustumaan 
uudistettuun koskireittiin. 

Neljän kilometrin mittaista reittiä 
on kehitetty ja kunnostettu kevään 
aikana useiden tahojen yhteistyöllä. 
Kesällä pystytetyistä opastetau-
luista on helppo lukea, kuinka pitkä 
matka on kullekin koskelle. 

– Kunnostuksella lähdettiin hake-
maan alueelle positiivista pöhinää 
ja houkutellaan luontoliikunnan pa-
riin niin paikalliset kuin turistitkin, 
Tapani kertoo.

Jokivarren ympäristö on pidetty 
kuitenkin miellyttävän luonnonti-
laisena. Linnut livertävät ja koskien 
kuohunta rauhoittaa mieltä.

Kivistönkosken kuohut jäävät 
taakse ja ohitamme Suomen Vali-
momuseon. Olemme tulleet histo-
rialliselle Högforsin ruukin alueelle. 
Tumma masuuni seisoo tukevasti 
paikallaan ja sen vierestä kulkiessa 
ajatukset seikkailevat väkisinkin 
vuosisatojen taa.

Laskeudumme edelleen joenvart-
ta pitkin kohti Högforsin tiilisiltaa. 
Tunnelmallinen, katettu punatiilisil-
ta avattiin osaksi koskireittiä heinä-
kuussa. Kulkuyhteys on tarkoitus pi-
tää ulkoilijoille auki ympäri vuoden 
ja vuorokauden.

Kurkistan sillalla olevasta ikkunasta 
allani vellovaa Karjaanjokea. Näky 
on vaikuttava. Tiilisillan seinille on 
ripustettu Karkkilan ruukkimuseo 
Senkan kokoelmista koottu valoku-
vanäyttely, jota tukin ihaillen. Hieno 
pala historiaa.

Luontoliikkujan paratiisi
Jatkamme matkaa kohti Myllypuis-
toa ja Myllykoskea. Se on kaikista 
keskusta-alueen koskista näyttävin. 
Kosken kolmimetrinen pudotus on 
kunnioitusta herättävän kuuloinen 
ja näköinen. Kosken ylittävällä pui-
sella sillalla retkieväitä nauttii lap-
siperhe. Eväspaikan näköalasta on 
helppo lumoutua.

– Pitkälänkoskelta löytyy myös 
viihtyisä laavu, joten eväsleivät ja 
makkarat kannattaa ehdottomasti 
kääräistä mukaan reppuun, Tapani 
sanoo.

Koskireitti on osittain helppokul-
kuista hiekkatietä, jossa pääsee kul-
kemaan lastenvaunujenkin kanssa.

– Suosittelen kulkemaan kävellen 
tai polkupyörällä jalankulkijat huo-
mioiden.

Retkeilijöiden lisäksi Karkkilan 
kosket ovat Etelä-Suomen hienoim-
pia koskikalastuskohteita. Koskien 
ympäristö täyttyy myös viehekalas-
tajista.

– Karjaanjoen kosket täyttävät 
myös vaativampien kalastajien vaa-
timukset. Missä tahansa ja millä ta-
hansa ei saa kalastaa, joten asiaan 
kannattaa perehtyä ja hoitaa luvat 
kuntoon.

Tilaa ja rauhaa
Massakoskea kohti reippaillessa 
hiekkatie muuttuu poluksi. Kiipeäm-
me mäkistä polkua pitkin ylös kohti 
edessä olevaa ja tulemme pienelle 
sillalle. Tapani kehottaa katsomaan 
joelle, jossa ui rauhaksiin muutama 
joutsen.

Polun reunassa on ohjekyltti, jos-
sa toivotaan ulkoilijoiden antavan 
linnuille pesimärauhan.

– Tänä kesänä olemme saaneet 
seurata jotain ennenkokematonta. 
Keväällä joelle tuli pesimään jout-
senpariskunta ja niille syntyi kesän 
aikana viisi poikasta. Poikasten kas-
vun seuraaminen on ollut monelle 
kaupunkilaiselle viihdyttävää ajan-
vietettä, Tapani kertoo.

Muutama ihminen kävelee meitä 
vastaan, mutta ruuhkaa ei ole.

– Täällä mahtui keväälläkin liik-
kumaan turvallisesti, vaikka suurin 
osa pääkaupunkiseudun luonnon-
puistoista oli täynnä ihmisiä. Koskilla 
kulkiessa mielen valtaa kuitenkin 
rauha eikä hälinästä ja kiireestä ole 
tietoakaan.

Luontoreitin kehittäminen ja pa-
rantelu jatkuu edelleen.

– Teemme jatkuvasti töitä, jotta 
reitistöstä tulisi vieläkin parempi ja 
viihtyisämpi. Tavoitteena on jatkaa 
reittiä Maijalankosken laavulle, joka 
edellyttää sillan rakentamista Pit-
kälänkosken alajuoksulle.

Karkkilan koskireitin löydät Visit 
Karkkila -kartasta:
www.karkkila.fi  – Matkailijan Kark-
kila.  Karttoja on jaossa  Karkkilan 
kaupungintalolla, kirjastossa ja turis-
ti-infopisteessä Käsityökahvilassa.
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Sirkku Peltolan kirjoittama, Matti 
Puurtisen säveltämä ja Heikki Salon 
sanoittama Suruttomat-musikaali 
pohjautuu Minna Canthin vuonna 
1885 kirjoittamaan näytelmään 
Työmiehen vaimo. 

Eri taiteenalojen paikallinen yh-
teistyö mahdollistaa Karkkilasaliin 
ennen kokemattomia näyttämöllisiä 
ratkaisuja. Esityksiä säestää Kark-
kilan lukion opiskelijoista koostuva 
orkesteri, instrumentteinaan rum-
mut, basso, kitarat ja koskettimet. 
Muusikoiden ryhmää täydentävät 
vielä musiikkikoulun taiteen perus-
opetuksen opiskelijat harmonikalla, 
viululla, huilulla ja rytmisoittimilla. 
Kapellimestarina toimii musiikin-
opettaja Anna Tallgren. 

Tanssiopisto Vinhan mukana olo 
tuo Suruttomiin vauhtia ja liikettä 
tanssin muodossa. KTN:n noin 30 
näyttelijän lisäksi lavalla nähdään 
Vinhan opiskelijoista koostuva, kuu-
den hengen tanssiryhmä. Koreogra-

fi asta vastaa Tanssiopisto Vinhan 
rehtori Saara Mikkola-Ylitolva.

– Suruttomat-musikaalin produk-
tio on Karkkilassa ainutlaatuinen, 
eri taiteenalojen harrastajia yhdis-
tävä kokonaisuus, jossa myös eri 
ikäluokat kohtaavat toisensa. Työs-
kentelemme kaikki yhdessä yhtei-
sen päämäärän eteen, sanoo KTN:n 
puheenjohtaja Mika Nikander, joka 
ohjaa musikaalin.

Koronapandemian sävyttämä 
kevät, ja sen jälkeen epävarmana 
jatkunut tilanne ovat tuoneet oman 
vivahteensa Suruttomien työstämi-
seen. Koska Fagerkullan pihanäyt-
tämön viimeiseksi kesäteatteriesi-
tykseksi aiottu Kulkurin valssi siirtyi 
kesälle 2021, voitiin Suruttomien 
lauluharjoitukset aloittaa jo kesä-
kuussa. Yrittäjä Pertti Toikka lainasi 
KTN:n käyttöön harjoitustilaksi Ko-
nepajahallin, mikä mahdollisti sen, 
että harjoitukset voitiin viedä läpi 
riittävät turvavälit huomioiden.

Musikaalin tuotantoon on lisäk-
si tullut merkittävää taloudellista 
tukea Suomen Kulttuurirahastolta, 
joka myönsi Karkkilan Työväen Näyt-
tämölle Taidetta yhdessä -apurahan, 
suuruudeltaan 12 000 euroa. Apu-
rahan turvin Suruttomat-musikaali 
voidaan toteuttaa, vaikka lipputulot 
jäivät kesäkaudelta koronan vuoksi 
kokonaan saamatta. 

Samaan aikaan, kun Surutto-
mat-musikaalia työstetään, ra-
kentuu kaupungintalon kupeeseen 
Karkkilan Työväen Näyttämön uusi 
kesäteatteri, Tehdasnäyttämö. Van-
han tehdasmiljöön ympäröimä, 300 
hengen katettu katsomo on KTN:n 
toimintahistoriassa tärkeä virs-
tanpylväs. Valmistuessaan Tehdas-
näyttämö turvaa tasokkaan paikal-
listeatterin jatkuvuuden ja edelleen 
kehittämisen. Kesällä 2021 Tehdas-
näyttämöllä nähdään ensiesitykse-
nä kesältä 2020 siirtynyt Kulkurin 
valssi. 

Mohawk Farmin perheen äiti Miia 
Virtasalmi kertoo tyytyväisenä per-
heen asettumisesta Karkkilaan ja 
Mohawk Farmin synnystä. 

– Muutimme Karkkilaan, Pajuojan-
tien varrella sijaitsevalle tilallemme 
kesällä 2016. Olimme 2 vuotta ai-
kaisemmin muuttaneet Kanadassa 
vietettyjen vuosien jälkeen takaisin 
Suomeen. Asuimme aluksi Järven-
päässä, samalla kun etsimme meille 
sopivaa kotia maaseudun rauhasta.

Karkkilaan
harrastuksen kautta

– Tyttäremme harrastuksen ansios-
ta vierailimme ensimmäisen kerran 
Karkkilassa Kukulele-festareilla ke-
sällä 2015 ja ihastuimme Karkki-
laan. Kun seuraavana talvena etsim-
me meille sopivaa kotia, nousi esille 
muutama vaihtoehto nimenomaan 
Karkkilasta. Meillä oli jo lämpimiä 
ajatuksia tätä pikkukaupunkia koh-
taan ja kun pääsimme katsomaan 
tätä maatilaa, tuntui kuin olisimme 
tulleet kotiin. 

– Kotiuduimme Karkkilaan välit-
tömästi ja tunnemme olevamme 
tervetulleita. Olemme tutustuneet 
niin moniin ystävällisiin, välittömiin 
karkkilalaisiin, tuntuu että täällä 
meidän on aina kuulunutkin olla.

– Välimatkojen lyhyys ja palvelujen 
saavutettavuus yllättivät positiivi-
sesti. Vaikka asumme perinteisessä 
maaseutumaisemassa on lastemme 
kouluun ja Karkkilan palveluihin vain 
muutama kilometri, autolla aikaa 
menee viisi minuuttia.

Perheessä riittää
vilinää ja vilskettä

– Perheeseemme kuuluvat lapset 
Helmi ja Onni, kanadalainen avio-

mieheni Robert Tannahill ja minä 
Miia, kertoo Miia Virtasalmi. 

– Kotieläimiäkin meille on neljän 
vuoden aikana kertynyt melko mu-
kavasti. Tilaamme vartioi koiramme 
Maggie, muita kotieläimiä ovat kak-
si kissaa Oreo ja Molla, kahdeksan 
vuohta, 17 lammasta, kanoja, viiriäi-
siä, pari pupua ja kaksi ankkaa.

Maatilan eläimet vierailulla

– Olemme muutaman kerran jo vie-
neet eläimiä käymään muun muassa 
ikäihmisten hoivakoteihin. Koke-
mukset ovat olleet koskettavia, kun 
muistisairas vanhus on aktivoitunut 
juttelemaan ja paijailemaan karitsaa 
tai kiliä. Vierailujen lisäksi voi myös 
maatilallemme tulla eläimiä kat-
somaan etukäteen sovittuna ajan-
kohtana. Järjestämme silloin tällöin 
avoimia ovia sekä osallistumme 
Osta tilalta -päivään, joka syyskuu. 
 

Vuohisaippuaa ja lähiruokaa 

– Robert valmistaa itse vuohenmai-
tosaippuoita oman tilamme vuohien 
maidosta. Myymme myös oman ti-
lamme karitsanlihaa, kertoilee Miia 
Virtasalmi tilan tuotteista. Miia itse

suunnittelee ja valmistaa koruja ja 
kortteja.

Tuotteita myös
verkkokaupasta 

– Meillä on molemmilla verkko-
kaupat, Robertin verkkokaupasta 
saa saippuoita ja minun kaupastani 
koruja ja kortteja. Olemme myös 
myymässä tuotteitamme erilaisissa 
tapahtumissa kuten joulumarkki-
noilla, Karkkipäivillä sekä kesän tori-
tapahtumissa ja Siikalan kyläpäivil-
lä. Karitsanlihaa myymme suoraan 
tilaltamme sekä tilauksesta. 

– Kuluneena kesänä veimme lam-
paitamme muutamiin paikkoihin 
maisemointihommiin ja ensi kesästä 
on jo alustavasti sovittu. Meiltä voi 
ostaa myös kilejä, karitsoja ja kanoja 
silloin tällöin, kun niitä syntyy. Tilam-
me puuhia voi seurata Mohawk Far-
min Facebook- ja Instagram-sivuilla.  

– Suunnittelemme tulevaisuudes-
sa avaavamme pienen tilapuodin, 
joka olisi säännöllisesti auki esimer-
kiksi lauantai-iltapäivisin. Lisäksi 
haaveilemme kurpitsojen viljelystä 
ja kanadalaistyylisten Halloween/
kurpitsa -tapahtumien järjestämi-
sestä tilallamme – ehkäpä jo ensi 
vuonna.

Marraskuun 13. päivä Karkkilasalissa ensi-iltansa saava Suruttomat-musikaali valmistuu 
usean karkkilalaisen toimijan yhteistyönä. Mittavassa projektissa ovat mukana Karkkilan 
Työväen Näyttämö (KTN), Karkkilan Työväenopisto, Luoteis-Uusimaan Tanssiopisto Vin-
ha, Karkkilan musiikkikoulu sekä Karkkilan lukio. 

Kuvassa on lähes koko Karkkilan Työväen Näyttämön Suruttomat-työryhmä.

Suruttomat-musikaali 
valmistuu karkkilalaisena yhteistyönä

Mohawk Farm – 
kun kodista tuli maatila ja matkailuyritys

Tuotantoa tukee Suomen Kulttuurirahaston Taidetta yhdessä -apuraha

Suruttomat
Sirkku Peltola-Matti Puurtinen-
Heikki Salo: Suruttomat. Ensi-
ilta Karkkilasalissa perjantaina 
13.11. klo 19. Ohjaus Mika 
Nikander, Kirsi Kahela.
Koreografi a Saara Mikkola-
Ylitolva. Musiikin johto Anna 
Tallgren. Lavastus ja puvut Mika 
Nikander. Tuotanto Karkkilan 
Työväen Näyttämö ry. 2020.

Kuva: Tomi Wahlroos

Teksti ja kuva: Mia Flygar
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Valloitu Karkkilasta

Männyt humisevat tuulen mukana, 
kun kiipeämme Nyhkälän harjulle Fil-
laripäiväkirjoistakin tutun Jaska Halt-
tusen perässä. Jyrkkää rinnettä ylös 
kavutessa on helppo ymmärtää, mistä 
Karkkilan Wuorten Walloitus -videot 
ovat saaneet nimensä. 

– Nämä polut tarjoavat haastetta 
kokeneemmillekin maastopyöräilijöil-
le. Kunnon täytyy olla kohdillaan, jos 
meinaa ajaa koko reitin yhden päivän 
aikana. Karkkilan Wuorten Walloituk-
sen aikana noustaan yhteensä hieman 
yli 1800 metriä, Jaska kertoo. 

Onneksi koko matkaa ei tarvitse 
kulkea kerralla, vaan sen voi jakaa use-
ampaan erimittaiseen lenkkiin. 

– Kaikki lenkit lähtevät ja palaavat 
keskustan tuntumaan ja niitä voi suo-
rittaa myös osissa. Esimerkiksi Toi-
vikkeen lenkki on noin kymmenen ki-
lometrin mittainen ja sen voi pyöräillä 
tai kävellä myös lasten kanssa. 

Kauniin kangasmetsän lisäksi Toi-
vikkeen polun varrella sijaitsee myös 
yksi Uudenmaan suurimmista suoalu-
eista sekä hiihtomaja tulentekopaik-
koineen. 

– Itse tykkään kulkea luonnossa 
rauhallisella tahdilla, jotta ehdin ha-
vainnoida ja kuvata kaikkea ympärillä 
olevaa. Hyvät eväät ja nokipannukah-
vit tietysti täydentävät luontokoke-
muksen. 

Reppu selkään ja retkelle

Kun Jaskalta kysyy Karkkilan Wuorten 
Walloituksen varrella olevista luon-
tonähtävyyksistä, seuraa hetken hil-
jaisuus. Kunnes alkaa toinen toistaan 
upeampien kohteiden kuvailu, joka ei 

meinaa loppua ollenkaan. 
– Loukkumäessä sijaitsee Uuden-

maan korkein kohta, josta avautuvat 
upeat maisemat. Ruuhilampea puo-
lestaan voisi kuvailla Karkkilan kruu-
nunjalokiveksi. Alueella on avokalliota, 
rotko, pieni luola ja näköalapaikkoja, 
joita on helppo unohtua ihailemaan, 
Jaska kuvailee. 

Mutta miten näitä nähtävyyksiä 
pääsee tutkimaan? 

– Ihan ensimmäiseksi kannattaa 
varmistaa, että varustus on kunnos-
sa. Mukaan täytyy ottaa riittävästi 
vettä, evästä, sopivat ulkoiluvaatteet 
sekä täyteen ladattu matkapuhelin. 
Jos retkelle lähtee pyörällä, kannattaa 
reppuun pakata myös renkaanpaik-
kaussarja. 

Jos metsässä haluaa olla yötä, on 
syytä tutustua jokamiehenoikeuksiin 
ja -velvollisuuksiin. Jaska itse suosii 
metsässä yöpyessään riippumattoa.

– Matkan varrella on muutamia 
laavuja ja Vähäveden tilalla voi yöpyä 
myös Tentsile-majoituksessa. Tilalta 
voi vuokrata myös kanootin ja lähteä 
katsomaan, miltä Karkkila näyttää ve-
siltä käsin. 

Digijalanjälkeä seuraten

Varsinaisia reittiopasteita Karkkilan 
Wuorten Walloituksen varrella löytyy 
ainoastaan Karkkilan koskireitiltä 
joka kulkee Pyhäjärveltä Högforsin 
tehdasalueen läpi kohti Maijalankos-
kea neljän eri kosken ohi. 

– Karkkilan ulkoreitistöjä tullaan 
tulevaisuudessa kehittämään kau-
pungin ja Karkkilan Ladun yhteistyö-
nä, Jaska sanoo. 

– Ideoita riittää enemmän, kuin 
viikossa tunteja. Vaikka minut tun-
netaan aktiivisena puuhamiehenä, 
haluan varata kalenteriini aikaa myös 
omille reissuilleni. 

Jaskan reissuillaan kuvaamat vi-
deot tarjoavat hyvän mahdollisuu-
den tutustua Karkkilan lähiluontoon 
myös kotisohvalta käsin.  

– Fillaripäiväkirja nimellä kulkeval-
la Youtube-kanavallani on esimerkik-
si kolmeosainen esittely Karkkilan 
Wuorten Walloituksesta. Videoista 
saa hyvää esimakua siitä, miten upea 
luonto meillä täällä Karkkilassa on-
kaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, 
että luonto on aina parhaimmillaan 
paikan päällä koettuna, Jaska sanoo. 

Lähes 90 kilometriä erittäin vaihtelevassa ja paikoin haastavassakin maastossa kulkeva rei-
tistö ja lukematon määrä kaunista luontoa – Karkkilan Wuorten Walloitus -videot avaavat 
Karkkilan keskustan kupeessa sijaitsevat luontoelämyskohteet sekä maastopyöräilijöille 
että vaeltajille.

Teksti: Johanna Hento Kuva: Taija Piikkilä

Linkkivinkit pyöräilijälle

Lataa Karkkilan Wuorten Walloitus 
-reitistön digijälki osoitteesta: 
jalki.fi /routes/3784-the-karkki-
lan-wuorten-walloitus-3-0

#FILLARIPÄIVÄKIRJA:
Facebook:
facebook.com/fillaripaivakirja 

Instagram:
instagram.com/fillaripk/ 

Retkipaikka.fi:
retkipaikka.fi/kirjoi8aja/jaska-ha-
l8unen/ 

YouTube:
youtube.com/FILLARIPÄIVÄKIRJA

Hyviä uutisia Karkkilasta  2120  Hyviä uutisia Karkkilasta



Karkkilan matkailussa tapahtuu! Kehitämme parhaillaan Kestävän matkailun Karkkila -hank-
keen yritysten kanssa uusia matkailutuotteita ja palvelupaketteja – yritysten esittely ohessa. 
Karkkilan matkailupalvelujen kokonaistarjonta on runsas. Matkakohteissa nostamme esille 
Karkkilan upeat koskireitit, kumpuilevat harjumaastot, kaupunkitapahtumat, monipuoliset 
palvelut, ainutlaatuiset kokous- ja juhlapaikat sekä majoitusmahdollisuudet. Karkkilan kaikki 
matkailukohteet ja -palvelut: karkkila.fi  – Matkailijan Karkkila sekä Visit Karkkila.fi   – Welcome!

Koivisto Studio on pieni muotoilutoimisto maalla –
Viilu on studiomme tuotemerkki
Haluamme suunnitella kauniita tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä. 
Otamme luonnon huomioon suosimalla uusiutuvia ja kierrätettyjä ma-
teriaaleja. Koivisto on vanha maatila Karkkilassa, joka tarjoaa meille lo-
puttoman inspiraation lähteen ja rauhan työskennellä. Puu materiaalina 
on ydinosaamisemme eri koossa ja muodoissa.

Koivisto Studio, Kalliolantie 99, 03600 Karkkila.
info@koivistostudio.fi , www.koivistostudio.fi 
Susanna +358 50 444 9696,
Tobias +358 40 550 5115

Cool Time Oy – rentoudu, valmistaudu juhlaan 
Kun etsit rentouttavaa ja taatusti toivottua hyvinvointilahjaa tai ha-
luat antaa aikaa itsellesi, suuntaa cool timeen. Palvelumme virkistävät 
myös matkailijaa. Hemmottelun ja hyvän olon tyyssijamme sijaitsee to-
rin kupeessa, Karkkilan keskustassa. Saman katon alta löytyvät partu-
ri, kampaamo, ekokampaamo, hyvänolonhoitola ja  klassinen hieronta. 
Vuodesta 2007 Karkkilassa toiminut yritys järjestää tapahtumia myös 
ryhmille, joten vaikkapa kaveriporukan rentoutumispäivät tai polttarit 
voi järjestää yhteistyössä cool timen kanssa. 

Tammelantie 4-6 03600 Karkkila, 
unna@cooltime.fi , p. 09 555 131, www.cooltime.fi 

Puutarha Sundström & VeeVee Retro – puutarha,
kasvihuone ja kahvibaari ainutlaatuisissa puitteissa. 
Puutarha Sundström tarjoaa laajan valikoiman kesä- ja leikkokukkia 
sekä erilaisia huone ja viherkasveja kaikkiin tilanteisiin. Puutarhan vie-
restä löydät myös 40-50 -luvun tyylistä vaatetusta ja sisustustavaraa 
myyvän VeeVee Retro -kaupan. Ostosten lomassa voit istahtaa alas 
nauttimaan kupillisen kahvia ja nauttia Kahvibaari Retron herkullisista 
korvapuusteista sekä gluteenittomista leivonnaisista. 

Lemmointie 243, 03600 Karkkila, p (09) 2255969.
Aukioloajat Facebook: Puutarha Sundström.
www.puutarhasundström.fi 

Konepajahalli – tapahtumien keskipiste – 
Toikkakiinteistöt Oy
Toikkakiinteistöt on karkkilalainen perheyritys. Toimintaamme kuuluu 
Konepajahallin tapahtumatilojen vuokraus sekä liiketilojen, asuinhuo-
neistojen ja pienvarastojen vuokraustoiminta. Tarjoamme myös tyyli-
kästä kuljetusta juhliin ja tapahtumiin esimerkiksi Chrysler-limusiinilla 
sekä Rolls-Roycella. Konepajahalli - tapahtumahalli keskellä Karkkilaa, 
pinta-ala 1500 m², korkea tehdashalli sijaitsee vanhassa Högforsin 
ruukkimiljöössä. Helposti muunneltava tila taipuu monipuolisiin käyt-
tötarkoituksiin. Tilaan mahtuu jopa 1500 henkeä.

Toikkakiinteistöt Oy
toikkakiinteistot@gmail.com
p. 0400 617 660

Vähäveden tila – retkipäivä kauniissa lähiluonnossa
Vähäveden tilalla voit vuokrata intiaanikanootteja, kajakkeja ja SUP-lau-
toja omatoimiretkeilyyn sekä ryhmille. Meillä voi myös majoittua omilla 
teltoilla tai vuokrata Tentsile-teltan aamupaloineen. Voimme myös kul-
jettaa kalustoa vaikka mökille tai muihin tapahtumiin. Tilalla on myös 
eläimiä, joihin voi tutustumaan melontaretken ohessa. Vähäveden tila 
sijaistee Karkkilan keskustasta 10 km luoteeseen Nummi-Pusulan jär-
vialueen kupeessa.

Vähäveden tila, Vähävedenpihatie 20, 03600 Karkkila 
+358 44 977 4413, info@vahavedentila.fi , www.vahavedentila.fi  

Tehtaan Hotelli – osa Karkkilan rautaista historiaa
Suomen mahtavinta Högfors-valimon historiaa huokuvat talot on nyt 
vanhaa kunnioittaen kunnostettu hotelli- juhlakäyttöön sopiviksi. Kar-
tanomainen miljöö luo upeat puitteet myös erilaisille tapahtumille.

Tehtaan hotelli sijaitsee tunnelmallisessa ruukkiympäristössä, kuo-
huvan Karjaanjoen rannalla Karkkilassa, tunnin ajomatkan päässä Hel-
singistä.

Tehtaan Hotelli, Bremerintie 2, 03600 Karkkila.
+358 50 472 6076
info@tehtaanhotelli.fi , www.tehtaanhotelli.fi 

Kunnon Fiilarit Oy –
juoksuvalmennus, leirit, pilates ja hieronta
Kunnon Fiilarit Oy:n missio on tuottaa parempaa elämänlaatua iloises-
ti liikuttamalla sekä ammattitaitoisella kehonhuollolla. Kuntotestaam-
me, ohjaamme ja valmennamme yksilöitä sekä ryhmiä yksilöllisesti. 
Liikutamme ihmisiä maanteillä, maastoissa, laduilla tai vedessä sekä 
liikuntasaleissa monipuolisilla välineillä ympäri vuoden. Pilateksessa 
huolletaan kehoa ja kehitetään rangan liikkuvuutta sekä tukilihaksia. 
Hieronta poistaa lihasjäykkyyttä ja helpottaa kiputiloja. Tavoitteenam-
me on mahdollistaa sinulle pysyvä, terve ja liikunnallinen elämäntapa.

KUNNON FIILARIT OY, Valtatie 26 C, 03600 Karkkila.
Kristo 040 7030419 ja Tapani 040 5855221,
kristo@kunnonfi ilarit.fi ; tapani@kunnonfi ilarit.fi ,
www.kunnonfi ilarit.fi 

visitkarkkila.fi visitkarkkila.fi 
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Högforsin masuuni

Högforsin masuuni rakennettiin Karkkilan kosken par-
taalle vuonna 1823. Masuunissa valmistettiin takki- eli 
harkkorautaa, jonka raaka-aineena käytettiin läheises-
tä Kulonsuonmäen kaivoksesta louhittua rautamalmia 
sekä 1850-luvulta alkaen järvi- ja suomalmia. Högforsin 
masuunin merkitys alkoi vähentyä 1880-luvulta alkaen, 
kun ruukki siirtyi ulkomailta ostetun valmiin takkiraudan 
varaan. Masuuni oli viimeisen kerran käytössä vuonna 
1915. Masuunin työntekijöiden palkat maksettiin aluksi 
pääosin muonapalkkana, joka koostui viljasta, suolasta, 
voista ja herneistä. Lisäksi on mainintoja rullatupakasta 
ja paloviinasta. Palkkana maksettujen tuotteiden laatu 
oli toisinaan kehno. Esimerkiksi vuoden 1829 vuorikä-
räjillä todistettiin, että ”ruis oli pölyistä, viina heikkoa 
sekä perunat jäässä”.  Viinaa oli ilmeisesti laimennettu 
vedellä. Palkkaustavan varjopuolena oli työntekijöiden 
velkaantuminen, sillä muonapalkan kirjanpidollinen arvo 
ylitti usein palkkasaatavien arvon. Velka puolestaan 
esti muuttamisen toiselle ruukille. Uusi isäntä olikin 
usein velvollinen maksamaan velan entiselle isännälle.

Wattolan puuhiomo

Högforsin ruukin Wattolan puuhiomossa Nahkion 
kosken eli Massakosken partaalla valmistettiin vuo-
sina 1894-1922 puuhioketta paperiteollisuuden raa-
ka-aineeksi. Puumassan valmistukseen kuului useita 
työvaiheita. Raaka-aineena käytettiin kuusipuuta ja 
haapaa, joka kuljetettiin tehtaalle uittamalla. 

Kuvassa puuhiomon työntekijöitä puumassan ko-
koomasilinterikoneiden äärellä. 

Högforsin tori Tehtaanpuistossa

Högforsin torilla, nykyisessä Tehtaan Hotellin vie-
ressä sijaitsevassa Tehtaanpuistossa, pidettiin joka 
toinen perjantai isot markkinat ja joka toinen perjan-
tai pienet. Isot markkinat järjestettiin ruukin työvä-
en palkkapäivän ajankohdan mukaan. Kerrotaan että 
ruukin työmiesten vaimot kokoontuivat joka toinen 
torstai eli tilitorstaina tehtaan portille miestään 
odottamaan. Kun miehet tulivat ulos palkkapussei-
neen, vaimot sieppasivat osan rahoista perjantain 
toriostoksia varten, ennen kuin miehet ehtivät lähteä 
juhlimaan palkkapäivää.

Silitysraudat
Högforsin ruukissa valmistettiin alusta alkaen erilai-
sia taloustavaroita, kuten patoja, pannuja sekä kol-
mijalkoja. Valujen vuosituotanto oli aluksi alle 1000 
kiloa.

Valimossa valettiin 1840-luvulta alkaen myös ras-
kaampia ja vaativampia valukappaleita, kuten myllyjen 
ja sahojen vaihdelaitteita, vesipyöriä ja akseleita.  

Högfors valmisti 1850-luvulta alkaen myös umpi-
rautaisia silusrautoja eli prässirautoja, jotka jo pai-
nonsa puolesta, painavin yhdeksästä mallista painoi 
yli 11 kiloa, teki sileää jälkeä.  Silusrautojen rinnalle 
tuli 1880-luvun puolivälissä kahta eri mallia ja kuut-
ta kokoluokkaa edustava Eskilstunan silitysrauta. 
Toiseen malliin tehtiin myös lapsille sopivat koot. 
Toinen malleista oli ns. luotisilitysrauta, jonka takana 
oli avattava luukku, jonne sujautettiin kuumennettu 
rautamöhkäle eli ns. luoti.  Kaikki vanhat rautamallit 
jäivät pitkälti vuonna 1914 ja 1924 ilmestyneiden 
kahta eri mallia olleiden sarjasilitysrautojen jalkoihin. 
Sarjasilitysraudat olivat tuotannossa vuoteen 1956, 
mutta lopulta sähkösilitysraudat ne syrjäyttivät.

Karkkila 

RAUDASTA SYNTYNYT
Högforsin ruukki 200 vuotta
Högforsin ruukki perustettiin 17.5.1820 läheisen Ku-
lonsuonmäen rautakaivoksen varaan. Ruukki – kuten 
myöhemmin sen ympärille rakentunut tehdaspaik-
kakunta Karkkilakin – syntyivät raudasta. Ruukkia 
sivuavassa Karjaanjoessa on 200 vuodessa virran-
nut paljon vettä. Lukuisten vaiheiden jälkeen valimo 
tunnetaan nykyisin nimellä Componenta Castings Oy 
Karkkila. 

Högforsin tehtaan 200-vuotinen historia kätkee si-
säänsä tuhansia tarinoita, suuria voimainponnistuk-
sia, valtaisia hankkeita ja muistettavia tuotteita sekä 
huikean selviytymistarinan. Högforsin kylpyammeet, 
liedet, talousvalut, lämmityskattilat- ja patterit, kai-
vonkannet, venttiilit, teollisuuden vaihteet, koriste- 
ja taidevalut sekä lukuisat komponentit ovat saavut-
taneet kansainvälistäkin mainetta ja arvostusta. 

Högforsin tehdas on ollut teollisuuden suunnan-
näyttäjä erilaisine teknisine uudistuksineen. Histo-
riansa aikana tehdas on ollut paljon muutakin, kuin 
pelkkä valimo. Siihen on kuulunut niin konepaja, maa- 
ja metsätalousosasto, emalilaitos kuin oma rautatie-
kin. Omina aputehtainaan toimivat lisäksi vuosikym-
menien ajan Högfors Salo ja Högfors Heinola. Vuonna 
2020 Högforsin ruukista on jäljellä tehtaan sydän 
– valimo. Ja se valimo on edelleen kapasiteetiltaan 
Suomen suurin. 

Högforsin historiaa ja tuotantoa esitellään Suo-
men Valimomuseon uudistetussa perusnäyttelyssä. 

Museon yhteydessä toimii myös Högfors-museo, 
joka kertoo tehtaan laajasta valutuotannosta. Gal-
leria Bremerissä on esillä valokuvanäyttely nimeltä 
Raudasta syntynyt - 200 valokuvaa Högforsin histo-
riasta. Högforsin merkkivuoden kunniaksi julkaistaan 
myös tehtaan 200-vuotisesta historiasta kertova 
kirjan, joka ilmestyy lokakuussa. 

Karkkilankoski

Högforsin ruukin tuotantolaitoksia varten tarvittiin run-
saasti vesivoimaa, ja siksi ruukki rakennettiin Karjaan-
joen yläjuoksun koskien, Kivistön kosken ja Karkkilan 
eli Karkin kosken, partaalle. Koskiin rakennettiin padot, 
joista vesi ohjattiin rännejä pitkin masuunin, konepajan, 
putlaus- ja valssilaitoksen sekä sahan ja jauhomyllyn 
laitteiden pyörittämistä varten.

Masuunissa oli kaksi vesiratasta. Toinen vesirattais-
ta käytti malmin rouhinlaitetta ja malmin kuljetinta eli 
”malmikoiraa”. Toinen vesiratas käytti puhallinta, jonka 
avulla masuunin piippuun lietsottiin malmin sulatukses-
sa tarvittava kuumuus.

Vuonna 1842 valmistuneessa konepajassa oli lähes 
seitsemän metrin läpimittainen vesiratas, joka käytti 
konepajan sorveja ja porakoneita. Rattaan pyörittämi-
seksi tarvittava vesivoima johdettiin masuunin padolta 
vesikourun kautta. Samaa kourua pitkin ohjattiin vesi-
voimaa myös putlaus- ja valssilaitoksen koneita varten.

Karkkilan ruukkimuseo Senkka:
Suomen Valimomuseo, museokauppa Lansetti,
Galleria Bremer, Bremerintie 10

Högforsin masuuni, Bremerin myllytupa,
Bremerintie 10

Karkkila-Högforsin työläismuseo,
Vanha Fagerkullantie 

Lisätiedot, aukioloajat: karkkila.fi  – Kulttuuri ja
vapaa-aika – Karkkilan ruukkimuseo Senkka

Teksti ja kuvat: museonjohtaja Tommi Kuutsa
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Kun ulkopaikkakuntalaiselta kysytään, mitä hän tietää Karkkilasta vastaus on usein 
Pikkupässi. Eikä ihme, Pub Pikkupässi on palvellut samassa paikassa jo reilun puoli 
vuosisataa. Mutta tiesitkö, kuka pyörittää perinteikästä pubia?

Mustan lasikalvon peittämä ovi aukeaa ja vastas-
sa on ystävällisesti hymyilevä Tomi Toivonen. Hän 
toivottaa leikkisästi minut tervetulleeksi Karkkilan 
sydämeen. Astumme kuvaajan kanssa hämärään ja 
rauhalliseen tyhjään pubiin. Kummallekin kerta on 
ensimmäinen, varsinkin kymmeneltä aamupäivällä.

Pub Pikkupässin yrittäjä lähes hengästyttää vauh-
dikkaalla kerronnallaan. 30-vuotiseen elämään on 
mahtunut paljon. Tomi kertoo syntyneensä Karkki-
lassa ja välissä eksyneensä muutamaksi vuodeksi 
asumaan Helsingin Kallioon. Paluumuutto Karkkilaan 
tapahtui Tomin ollessa parikymppinen.

– Karkkilaan oli hyvä palata. Täällä on leppoista 
porukkaa. Helsingissä kaikilla on kiire ja stressi on 
läsnä koko ajan, yrittäjä Tomi Toivonen sanoo.

Helmikuussa vuoden karkkilalaiseksi valittu moni-
toimimies on otettu myönnetystä kunnianosoituk-
sesta.

– Arvostan tätä valintaa todella paljon, koska se 
on kaupunkilaisten mielipide. Siksi se on minulle eri-
tyisen tärkeä.

Äänestäneet karkkilalaiset kuvailevat Tomia reip-
paaksi, ahkeraksi, rohkeaksi, valoisaksi, paikallista 
yrityselämää kehittäväksi ennakkoluulottomaksi tu-
levaisuuteen suuntaavaksi yrittäjäksi, jonka teot pu-
huvat puolestaan. Tomi itse nostaa jalustalle myös 
omat työntekijänsä, joita ilman tässä ei oltaisi.

– Työntäyteisiin vuosiin on mahtunut monenlaista 
hetkeä. Tosiasia kuitenkin on, että ilman henkilökun-
taani en olisi päässyt tähän asti ja enkä olisi luulta-
vasti saanut tätä kunniamainintaa.

Karkkilan sykkivä sydän

Tomin tie ravintolayrittäjäksi aukeni vuonna 2010, 
kun hän osti Ekin baarin, jonka hän hetimmiten kas-
toi Valuriksi. Seuraavana vuonna hän osti Pub Pikku-
pässin toiminnan ja vuokrasi tilat ja astui perinteik-
kään pubin ruoriin.

– Vuonna 2015 tultiin totisen paikan eteen. Tilo-
jen omistaja ilmoitti myyvänsä tilat, koska heillä ei 
enää ollut omaa liiketoimintaa tiloissa ja muut vuok-
ralaiset olivat lopettaneet. Nukuin yön yli ja ilmoitin, 
että minä ostan pubin tilat, Tomi sanoo.

Perinteikkään pubin pelastaminen oli karkkilalai-
sille iso juttu.

– Pikkupässi on toiminut Turuntiellä eräänlaisena 
karkkilalaisten olohuoneena vuodesta 1969. Annoin 
sille tavallaan uuden tahdistimen ja sen suuri sydän 
sykkii vahvasti karkkilaisille. Paikalliset ovat onnek-
si arvostaneet sitä.

– Olen ilokseni huomannut, että asiakkaina on hei-
tä, jotka ovat käyneet täällä Pässin avaamisesta asti 
ja myös juuri 18 vuotta täyttäneitä nuoria.

Pikkupässin tiloja on laajennettu viimeisen parin 
vuoden aikana ja live-esiintyjille on rakennettu oma 
esiintymislava. Elävä musiikki onkin nykyään tär-
keässä roolissa pubin toiminnassa. 

Tomi on tuonut Karkkilaan monia tunnettuja esiin-
tyjiä vuosien varrella. Osa heistä on esiintynyt Pik-
kupässin intiimillä lavalla, mutta nimekkäimpien 
artistien kohdalla Tomi on järjestänyt tapahtumia 
paikoissa, jotka vetävät enemmän yleisöä.

– Olen järjestänyt muun muassa Harjufestiä ja tuo-
nut isompia nimiä konepajahalliin. Menneelle kesälle 
olin luvannut järjestää Sunset Beach Partyn, mutta 
korona sotki suunnitelmat. Ensi kesänä juhlitaan sit-
ten senkin edestä, Tomi kertoo.

– Suunnittelen jatkuvasti jotain uutta. Nytkin olen 
suunnitellut kaikenlaista syksylle ja talvelle, ja toi-
von, että korona ei sulkisi ovia ainakaan kokonaan. 
Toki myös rajoitukset pistävät ravintolayrittäjän ah-
taalle.

Radalla pääsee pakoon omaa päätä

Karkkilassa asuminen ja yrittäminen on Tomin mu-
kaan helppoa ja ketterää.

– Jos minulta esimerkiksi hajoaa ovesta lukko, 
tiedän heti, minne otan yhteyttä. Tiedän myös, että 
saan apua ja palvelua tarvittaessa nopeallakin aika-
taululla. 

Yrittäjänä Tomi tekee pitkää päivää monen yrityk-
sen ja usean projektin parissa, uusia ideoita syntyy 
jatkuvasti. Mutta malttaako hän koskaan levätä?

– Keväällä karkasin kiekkojen kanssa Karkkilan 
frisbeegolfradalle. Laji on haastava, mutta sen pa-
rissa pääsen tavallaan irtaantumaan omasta päästä-
ni ja kaikista siellä pyörivistä suunnitelmista.

Tomi kehuu Karkkilan puistoista rataa vuolain sa-
nankääntein ja kehottaa kaikkia tutustumaan lajiin.

– Nykyään käyn muillakin radoilla heittämässä, 
mutta kyllä tämä Karkkilan oma 20 väyläinen rata 
on loistava. 

Koronan kurittaman kevään jälkeen työarki on 
taas lähtenyt pyörimään ja ovet on saatu pidettyä 
auki. Keikkoja on saatu järjestettyä ja artistit ovat 
päässeet esiintymään elävälle yleisölle.

– Kun tapahtumia järjestää on hartain toive aina 
se, että yleisöä tulee paikalle. Kesän supistetuilla 
aukioloajoilla oli yksi hyvä puoli. Ihmiset tulevat nyt 
ajoissa keikalle ja pubiin.

Toivonen
tarttuu toimeen

Teksti: Sarita Silvennoinen Kuva: Jamina Satamo
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SEW-EURODRIVE -konserni investoi lähivuosina lähes 10 miljoonaa euroa teollisuusvaihderat-
kaisuja suunnittelevaan ja valmistavaan Karkkilan tehtaaseensa. SEW Industrial Gears Oy:ssä ym-
märretään, ettei pelkkä konekannan uusiminen kuitenkaan riitä kilpailukyvyn säilyttämisessä, vaan 
myös osaavan työvoiman saatavuus on varmistettava. Siksi yrityksessä panostetaan aktiivisesti 
rekrytointikoulutukseen. 

Kun SEW Industrial Gears Oy:llä työs-
kentelevä Miia Marks huikkaa palaavan-
sa sorvin ääreen, hän ei tarkoita vain pa-
laavansa töihin, vaan nainen todellakin 
kävelee työpisteelleen metallisorvin luo.   

– Työskentelin aiemmin kaupassa, 
mutta kahdeksan vuoden jälkeen kaipa-
sin vaihtelua. Näin alkuvuodesta ilmoi-
tuksen, jossa tänne haettiin uusia työn-
tekijöitä rekrytointikoulutuksen kautta, 
enkä ole katunut alanvaihtoa hetkeä-
kään, Marks hymyilee.

Ennen kuin Marks ja muut 
koulutettavat aloittivat op-
pisopimusopiskelun, he 
osallistuivat Forssassa 
Faktia Oy:n järjestämään 
teoriakoulutukseen. 

– Olen työskennellyt 
heinäkuusta lähtien 
o p p i s o p i m u k s e l l a . 
Jatkossa suurin osa 
opetuksesta tapahtuu 
työpaikalla käytän-
nön oppimisena, mutta 
tiedossa on myös muu-
tamia lähiopetuspäiviä. 
Meillä on kasassa hyvä 
porukka, joten koulupäivät-
kin menevät nopeasti. 

– Tämä rekrytointikoulutus 
on kuin minulle tehty. Voin opis-
kella itselleni uuden ammatin, tehdä 
samalla töitä ja ansaita oman elantoni, 
Marks iloitsee.

Katseet tulevassa

Kaksi vuotta kestävän koulutuksen jäl-
keen Marks saa taskuunsa todistuksen 
kone- ja tuotantotekniikan perustutkin-
nosta ja tavoitteena on myös vakituinen 
työpaikka. 

– Samalla me saamme jälleen yhden 
osaavan työntekijän lisää riveihimme, 
SEW Industrial Gears Oy:n henkilöstö-
johtaja Suvi Sankala sanoo. 

SEW työllistää Karkkilassa tällä hetkel-
lä noin 160 työntekijää, eikä yrityksen 
rekrytointitarve ole hidastumassa. 

– Konsernin johto hyväksyi juuri uu-
den investointisuunnitelman, jonka 
tarkoituksena on uudistaa tehtaamme 
konekantaa ja tehostaa tuotantoa. Tar-
vitsemme siis jatkossakin uusia 

osaajia, SEW Industrial Gears 
Oy:n toimitusjohtaja Hans Martens
sanoo.

Poikkeuksellisista ajoista huolimatta 
teollisuusvaihteita suunnittelevan ja val-
mistavan Karkkilan tehtaan tulevaisuus 
näyttää tällä hetkellä valoisalta. 

– Tilauksia riittää toistaiseksi, mutta 
kukaan ei osaa ennustaa, miten koro-
nan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa 
markkinatilanteeseen. Kasvusuunnitel-
mamme on kuitenkin laadittu pitkällä 
tähtäimellä ja konsernimme on tehnyt 

viime vuosina useita isoja investointe-
ja Karkkilan tehtaaseen, joten olemme 
luottavaisin mielin, Martens sanoo.

Ennen kaikkea karkkilalainen

Monikansallisen konserniin kuluvaa yri-
tystä voisi kuvailla monella sanalla, mut-
ta Sankalan ja Martensin mukaan SEW 
Industrial Gears Oy on ennen kaikkea 

paikallinen yritys.
– Karkkilalla on pitkät perinteet 
metalliteollisuudesta ja tälläkin 

hetkellä yli puolet työnteki-
jöistämme on Karkkilasta, 

loput lähiseudulta. Yrityk-
sellä on pitkä historia 
t e o l l i s u u s va i h t e i d e n 
suunnittelusta ja val-
mistuksesta, Sankala 
sanoo. 

Sankala ja Martens 
ovat iloisia siitä, että 
vastavuoroisesti myös 
Karkkilan kaupunki on 

reagoinut yrityksen 
rekrytointitarpeisiin.  
– Karkkilan kaupunki ja 

Forssan ammatti-instituutti 
käynnistivät tänä syksynä pilot-

tihankkeen metallialan ammatilli-
sen koulutuksesta, joka järjestetään 

pääosin Karkkilassa. Olemme hankkees-
sa mukana ja tarjoamme opiskelijoille 
työharjoittelupaikkoja, Martens sanoo. 

– Toivomme, että osa uusista opiske-
lijoista työllistyy meille valmistuttuaan. 
Jos intoa alan opiskeluun riittää, niin 
kannustamme työntekijöitämme jat-
ko-opintojen pariin. Yrityksestämme 
löytyy monenlaisia tehtäviä ja tarjoam-
me työntekijöillemme mahdollisuuksia 
kehittää osaamistaan, Sankala sanoo. 

<< Sivun 29 kuvassa rekrytointikoulutuksen 
kautta SEW:lle työllistynyt Janne Ojanperä ja
henkilöstöjohtaja Suvi Sankala.

Teksti: Johanna Hento Kuvat: Taija Piikkilä

Työntekijän ja työnantajan
win-win
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Karkkilan kaupunki tarjoaa moni-
puolisia elinkeino- ja yrityspalveluja, 
maahanmuuttopalveluja sekä työlli-
syyspalveluja. 

Elinkeino- ja yrityspalvelut
 kulkevat yrittäjän rinnalla yritys-
toiminnan alusta alkaen, jo ennen 
yrityksen perustamista. Elinkeino-
palveluista saat tukea yrityksesi 
sijoittumiseen, kehittämiseen, kou-
lutukseen, investointeihin, näky-
vyyteen ja verkostoitumiseen. 
Palveluihimme kuuluvat myös jouk-
koliikenneasiat, työmatkaliikenne 
sekä asiointiliikenne Höökikyyti.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut auttaa, kun haet 
töitä, työvoimaa, palkkatuettua 

työvoimaa, tietoa yrityksen rekry-
tointituesta tai työnhakijan rekry-
tointisetelistä, kesätyöpaikoista, 
kesätyöntekijöistä ja kesätyöhön 
liittyvistä tukimuodoista, etsit kou-
lutuskanavia uuteen ammattiin, tie-
toja rekry- ja täsmäkoulutuksista 
tai tarvitset neuvoja työttömyystur-
va-asioissa. 

Maahanmuuttopalvelut – 
maahanmuuttajan
kotoutumiskanava

Maahanmuuttopalvelut tukiverkos-
toineen auttavat maahanmuuttajia 
integroitumaan uuteen kotimaahan. 
Maahanmuuttajien rinnalla kulje-
taan suomalaiseen arkeen totut-
tautumisessa, kielen opiskelussa, 
koulutuksen suunnittelussa ja työn 
hankinnassa. 

Palvelupiste Serveri –
kaupungin tiedonvälitys-
keskus

Palvelupiste Serveri löytyy kaupun-
gintalon toisesta kerroksesta, käyn-
ti Veturiaulan kautta.  Serveri välit-
tää tietoja asiakkaiden ja kaupungin 
yksiköiden välillä. Serveristä saat 
kaupungin yksiköiden lomakkei-
ta, esitteitä ja julkaisuja, sinne voit 
myös jättää hakemuksia sekä ter-
veisiä kaupungille. Serveri on avoin-
na ma-to klo 8 - 15.30, pe klo 8-14.

Tervetuloa palveltavaksi!

Käyntiosoite Valtatie 26 D, II krs. 
Yhteystiedot sivu 14.

www.karkkila.fi  – Yrittäminen

Karkkilan yrityksillä on viime vuosi-
na ollut selkeänä kasvun haasteena 
osaavan työvoiman saatavuus. Työ-
voiman saatavuuden lisäämiseksi 
päätettiin käynnistää Karkkilan kau-
pungin, Forssan ammatti-instituutin 
ja karkkilalaisten konepajayritysten 
yhteisesti suunnittelemana ja to-
teuttamana kone- ja tuotantoteknii-
kan ammattiopetuksen kokeilu.

Kolmikantamalli
Lounais-Hämeen koulutuskun-
tayhtymä, karkkilalaiset yritykset 
ja Karkkilan kaupunki ovat yhteis-
työssä kehittäneet uudenlaisen 
kolmikantamallin ammatillisen pe-
rustutkinnon suorittamiseksi. Tut-
kintonimikkeenä on kone- ja tuotan-
totekniikan perustutkinto.

Opetuksen järjestämisestä ja si-
sällön suunnittelusta vastaa oppilai-
tos. Karkkilaiset yritykset tarjoavat 
työssäoppimispaikat, työvaatteet 
sekä vastaavat työnohjauksesta ja 
työssäoppimisesta. Yritykset sitou-
tuvat kouluttamaan ja ohjaamaan 
opiskelijoita koulutus- tai oppisopi-
muksella yksilöllisten suunnitelmien 
mukaan.

 Karkkilan kaupunki tarjoaa Karkki-
lassa tapahtuvan ammatillisen lähi-
opetuksen puitteet: opetustilat ja 
-tekniikan, ruokailun, oppilashuollon 
ja vastaa tarvittaessa opiskelumat-
kojen järjestämisestä.

Ammatillista lähiopetusta anne-
taan Karkkilan kaupungintalolla. 
Karkkilan lukio tarjoaa lukiokursse-
ja, jotka oppilaitos lukee osin hyväk-
si YTO-opintoihin. Opetuskalustoa 
vaativa opetus tapahtuu oppilaitok-
sessa ja työssäoppiminen karkki-
lalaisissa yrityksissä. Koulutuksen 
kesto on 2 - 3 vuotta. 

Opiskelijoita Karkkilan ryhmään 
on saatu mukavasti reilut 10, ja 
uusiakin opiskelijoita pääsee vielä 
jatkuvan haun kautta mukaan. Pilot-
tikokeiluun osallistuu kuusi karkkila-
laista metallialan yritystä. 

Karkkilan kolmikantamalli sopii 
metallialan lisäksi hyvin myös mui-
den toisen asteen ammatillisten 
opintoalojen toteutusmalliksi. Kark-
kilan kaupunki on kehittämässä pi-
lottimallia myös muille opintoaloille.

Kone ja tuotantotekniikan opetus 
käynnistyi Karkkilan kaupunginta-
lolla elokuussa 2020. Kuvassa leh-
tori Markus Lindqvist sekä opiskeli-
jat Kirsti Utriainen ja Eveliina Svärd.

Elinkeino-, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut   

yhdistää yritykset ja asukkaat

Ammatillista opetusta Karkkilaan

Haetko – töitä, uutta ammattia, toimitiloja, työvoimaa, yritystoiminnan kehittämistoimia, 
kehittämis- tai investointitukea, verkostoa yrityksesi toimintaa tukemaan, maahanmuut-
topalveluja?  – kaupunki on apunasi.

Nuorille ja ammatinvaihtajille opiskelupaikkoja - yrityksille osaajia. Karkkilassa toteute-
taan ammatillista perusopetusta uudella pilottimallilla.

Karkkilassa yrittäjien tukena 
ovat: Keski-Uudenmaan Kehit-
tämiskeskus Oy Keuke,
yritysneuvonta- ja kehittämis-
palvelut, keuke.fi 

Karkkilan Yrittäjät ry,
yrittajat.fi -uudenmaan-yritta-
jat\karkkilan-yrittajat

Uudenmaan ELY-keskus, 
ely-keskus.fi 

Uudenmaan liitto, 
uudenmaanliitto.fi 

Ykkösakseli ry, investointi- ja 
kehittämistuet,
ykkosakseli.fi . Alueemme 
oppilaitokset: oppisopimukset, 
henkilöstökoulutukset, rekry- 
ja täsmäkoulutukset

Kuva: ”etätöissä” kaupungintalon edustalla, 
työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti,
tiedotussihteeri Nina Saikanmäki ja
elinkeinosihteeri  Birgitta Holttinen.

Kiinnostuitko opiskelusta
Karkkilassa? 

Kone- ja tuotantotekniikan
opetukseen pääset myös
jatkuvan haun kautta.

Tiedustelut:
www.Opintopolku.fi   - Kone- ja 
tuotantotekniikka
sekä kone- ja tuotantotekniikan 
lehtori Markus Lindqvist,
040 347 4155,
markus.lindqvist@lhkk.fi 

Lisätietoja ammatillisen perus-
opetuksen pilottimallista:
Karkkilan kaupunki
Tuija Telén,
kaupunginjohtaja,
040 8016 009
www.karkkila.fi  

Kuva: Harry Torvinen

Kuva: Harry Torvinen
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Karkkilan kaupunki
Valtatie 26 (PL50)
03601 KARKKILA

puh.  (09) 4258 3600
www.karkkila.fi 

Karkkila –
kaikki lähellä,
lähellä kaikkia.

Tampere 150 km


