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“Elämäsi hetkissä kanssasi”
Toteutamme tilaisuuksia perhejuhlista yritystilaisuuksiin. 

Valmistamme kaikki maukkaat ruokamme itse käyttäen hyväksi 
mahdollisimman paljon lähiseudun alkutuottajien tarjontaa. 

Karkkila – sivistyskaupunki
Karkkila on jo nyt hieno paikka asua ja yrittää, mutta tulevaisuudessa se on vieläkin suurempi ja elinvoimaisempi ja sen asukkaat 
voivat entistä paremmin ja ovat tyytyväisempiä kotikaupunkiinsa. Tässä esitteessä esitellään Karkkilan kaupungin strategia 
vuosille 2018–2022 ja kerrotaan, miten tavoitteet saavutetaan.

Tärkeimpiä tavoitteita

Asukasmäärän kasvu
Monipuoliset palvelut, osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset 
yritykset mahdollistavat juurtumisen Karkkilaan. Kaupungin tulee 
kuitenkin ottaa huomioon ihmisten muuttuneet mieltymykset ja 
toiveet ja luoda edellytyksiä uusille menestystarinoille esimer-
kiksi edistämällä monimuotoista rakentamista ja kohtuuhintaista 
asumista.

Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen
Karkkila tarjoaa asukkailleen vahvat sivistystoimen palvelut. 
Varhaiskasvatus ja perusopetus tukitoimineen luovat vahvan 
pohjan perheiden hyvälle ja turvatulle elämälle. Monipuoliset 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut mahdollistavat asukkaille 
mielekkään vapaa-ajan, harrastamisen ja itsensä kehittämisen. 

Verkostoituminen
Kaupungin tulee tehdä syvempää yhteistyötä kolmannen ja 
neljännen sektorin kanssa, sallia kokeiluja, etsiä vaihtoehtoisia 
tapoja toimia, erottautua muista, asemoitua rohkeasti osaksi 
Suomen vahvimmin kasvavaa aluetta, tehdä rohkeita päätöksiä 
sekä toimia vastuullisesti ja aidosti yhdessä tekemällä. 

Vetovoimaisuuden lisääminen
Karkkila on kansainvälisesti kiinnostava pikkukaupunki, erityisesti 
metalliteollisuuden ja biotekniikan osaamisen innovaatio-
ympäristö. Nämä alat synnyttävät ympärilleen muuta yrittäjyyttä 
ja alihankintatoimijoita. Tämän ohella on tärkeää kehittää myös 
elinkeinorakenteen monipuolisuutta ja tukea uusia kasvualoja, 
kuten matkailua. 
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Neljä näkökulmaa
Karkkila lähestyy uudenlaista tulevaisuutta neljästä kehitettävästä 
näkökulmasta: elinvoima, asuminen, hyvinvointi ja osallisuus. 
Niille asetetuilla tavoitteilla myös tasapainotetaan kaupungin 
taloutta. Nämä näkökulmat esitellään seuraavilla sivuilla.

Karkkilan kaupungin arvot
 h Yhteisöllisyys 
- Karkkilassa kuljetaan rinnakkain.

 h Vastuullisuus 
- Karkkilaa kehitetään sosiaalisesti, ekologisesti  
ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

 h Myönteisyys 
- Myönteisyys on voimavara, joka näkyy aloitteellisuutena, 
sitoutumisena ja koettuna hyvinvointina.

 h Luottamus 
- Karkkilalainen luottamus perustuu  
avoimuuteen, yhteistyöhön ja kunnioitukseen.

www.mansner.fi

Karkkila haluaa kehittää palvelujaan yhteisöllisesti 
askeleen verran muita korkeammalle tasolle.

EURO-HYDRO OY

Teollisuustuotteita ja –palveluita 
mm. kunnossapitoon ja tuotantoon 

yritys- ja yksityisasiakkaille.

www.euro-hydro.fi



KARKKILAN HUOLTO OY
Meiltä kattavasti KAIKKI kiinteistönhoidon työt
räätälöitynä juuri Teille sopivaksi.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Toimialueet: Karkkila, Vihti kk, Nummela, Veikkola.
Toimipisteemme Karkkilassa ja Nummelassa
salla.sallinen@karkkilanhuolto.fi, 050 551 2140

Varhaiskasvatuksen ja koulujen opettajat ovat päteviä 
ja opetussuunnitelman uusiin menetelmiin perehtyneitä. 
Opetusvälineistö on ajanmukaista, ja kouluissa tuetaan lasten 
erilaisia tapoja oppia. 

Karkkilassa on runsaasti omaleimaista ja laajaa 
kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa, jolla voidaan 
vahvistaa niin kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä, 
viihtyisyyttä kuin elinvoimaakin. Monipuolinen 
tapahtumatarjonta lisää ihmisten liikkuvuutta ja 
osallisuutta.

Elinvoimaisessa Karkkilassa työpaikkojen määrä kasvaa. Uusien 
kasvualojen, kuten matkailun, kehittymistä tuetaan ja Karkkilaan 
houkutellaan uusia yrityksiä. Yksityisen yritystoiminnan ja 
kolmannen sektorin, kuten yhdistysten ja järjestöjen, osaamista 
hyödynnetään monipuolisesti. Maahanmuuttajien kouluttautumista 
tuetaan mm. kielikurssein, ja heidän kotoutumistaan tuetaan 
järjestöyhteistyön ja osaavan henkilöstön avulla. Myös työllistymistä 
sujuvoitetaan. 

Karkkila haluaa olla Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta digitaalisten 
palvelujen käytössä. Ohjelmistoja uusitaan tarkoituksenmukaisesti 
ja päämäärätietoisesti sopivin askelin.

Kaupungin infrastruktuuri pidetään hyvällä tasolla. Tähän on hyvät 
mahdollisuudet, sillä korjausvelka on pienentynyt huomattavasti. 
Vesi- ja viemäriverkon kuntoon kiinnitetään paljon huomiota. 
Maankäytön mahdollisuuksia tuetaan maanhankinnalla. Tulevai-
suuden kannalta olennaista on ratkaista Asemanrannan maan-
käyttö, varmistaa edellytykset keskusta-asumisen lisäämiselle ja 
löytää ratkaisuja yritystonttitarjonnan ylläpitämiseksi.

Elinvoima
Asukkaita rohkaistaan osallistumaan yhteisten asioiden edistämiseen, oman ympäristön kohentamiseen ja palveluiden 
parantamiseen. Tiedottamista tehostetaan, ja kaupungin asioista viestimiseen etsitään tehokkaimmat kanavat. Kaupungin 
markkinointia monipuolistetaan ja siihen etsitään uusia tapoja.



Perusopetuksen kouluja on sopivasti oppilasmäärään 
nähden. Toisen asteen koulutusta edustaa Karkkilassa lukio, 
joka on menestynyt hyvin valtakunnallisessa vertailussa ja 
jossa käy opiskelijoita myös naapurikunnista. Ammatillista 
koulutusta on tarjolla lähikunnissa. 

Asuminen
Erilaisten asumismuotojen kehittämiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja tarjotaan mahdollisuuksia löytää Karkkilasta 
unelmakohteita asumiselle. Investoinnit tehdään harkiten ja kaupungin yleisilmettä kohennetaan entistä miellyttävämmäksi.

Yksi asumisen vetovoimatekijöistä Karkkilassa ovat arvotontit, 
joiden suunnitelmallisella muodostamisella ja luovuttamisella 
voidaan houkutella uusia asukkaita. Arvotontteihin kuuluu 
esimerkiksi omaa rantaa, hyvä järvinäköala tai muuten 
poikkeuksellinen sijainti. 

Yhä useampi arvostaa asumisessa elämisen vaivattomuutta ja 
kotia lähellä laadukkaita yksityisiä ja julkisia palveluita. Nykyisestä 
tiiviistä taajamarakenteestaan huolimatta Karkkilan tulee kyetä 
tarjoamaan edelleen lisää asumismahdollisuuksia kaupungin 
keskustassa tai sen liepeillä. Tarjolla on oltava niin kerros- kuin 
pientaloja ja sekä vuokra- että omistusasuntoja. Myös omakoti-
tontteja on oltava saatavilla.



Hyvinvointi

Karkkila tarjoaa laadukkaita varhaiskasvatuksen 
palveluita, joita vanhemmat arvostavat. Lapsi-
perheet saavat tukea vanhemmuuteen 
varhaiskasvatushenkilöstöltä ja yhteistyössä 
mukana olevilta järjestöiltä.

Vapaa-ajan toiminnot ja uudet harrastukset tuovat 
vastapainoa työelämän paineisiin ja kotona olevien 
arkeen sekä samalla voimaannuttavat uusiin 
haasteisiin. 

Kaupunki korostaa asukkaidensa ja henkilöstönsä hyvinvointia. Hyvinvoinnin perusta ovat laadukkaat ja monipuoliset palvelut 
siten, että kaikki tarvittava on saatavilla. Karkkilaan luodaan myös etätyömahdollisuuksia, jotka palvelevat niin satunnaisten kuin 
pidempiaikaistenkin käyttäjien tarpeita.

Asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksenä ovat monipuoliset 
palvelut. Kaupunki pyrkii edistämään myös muiden kuin itse 
tarjoamiensa palvelujen pysymistä kaupungissa, houkuttelemaan 
uusia palveluntarjoajia ja tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin 
kanssa palveluiden tuottamisessa. 

Karkkilalaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia ja pitävät huolta 
itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Tukea ja apua 
tarjotaan aina tarvittaessa. Itsenäinen Karkkila järjestää, tuottaa 
ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteis-
työssä kuntalaisten kanssa. 



www.karkkilanseurakunta.fi

Osallisuus
Osallisuus on arvostusta, tasavertaisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Osallisuus vahvistuu rohkaisemalla kokeilukulttuuriin 
ja jatkuvaan kehittämiseen. Palvelut ja toiminta järjestetään entistä enemmän yhteistyössä kolmannen sektorin ja yksityisten 
toimijoiden kanssa. Kaupunki on jatkossa asukkaidensa käyttöliittymä.

Osallisuuden tunne syntyy, kun ihminen on osallisena jossain 
yhteisössä. Osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasa-
vertaisuutena, luottamuksena ja mahdollisuutena vaikuttaa 
omassa yhteisössä. Osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen 
mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeen-
tuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin.

Harrastamisen mahdollisuudet ovat mittavat: Karkkilassa 
toimii kymmeniä seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä sekä kolme 
taidekoulua. Myös nuoriso- ja liikuntapalvelut tarjoavat 
nuorille kokoontumispaikkoja ja mielekästä tekemistä. 
Ohjaamotoiminta kulkee erityistä tukea tarvitsevien nuorten 
rinnalla.

Ihmisten säännölliset keskinäiset kohtaamiset ylläpitävät 
ja rakentavat uusia sosiaalisia suhteita. Kaupunkilaisilta 
kerättyjen toiveiden mukaan järjestetään erilaisia 
tapahtumia, joihin osallistuminen on edullista tai jopa 
maksutonta.

Karkkilassa osallisuus on mm. yhteistä aktiivista toimeliaisuutta, 
yhteisöllisyyttä, yrittämistä, vaikuttamista päätöksentekoon ja 
palveluihin, osallistumista palveluiden tuottamiseen, osallistumista 
toiminnan järjestämiseen sekä aktiivista osallistumista kaupungissa 
järjestettäviin tapahtumiin ja harrastustoimintoihin. Kaupunki ottaa 
käyttöön kokeilukulttuurin ja kannustaa henkilöstöä kokeiluihin ja 
toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen. 



Karkkilan kaupunki
(09) 4258 3600

Valtatie 26, PL 50
03600 Karkkila

etunimi.sukunimi@karkkila.fi
kirjaamo@karkkila.fi

www.karkkila.fi

www.facebook.com/karkkilankaupunki/

www.instagram.com/somethingaboutkarkkila/
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