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Kaupunginvaltuusto 07.05.2018 § 27
Karkkilan vasemmiston valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen.
Uusille karkkilalaisille on tehty kysely, jossa kysyttiin muun muassa, mitkä
ovat kaupungin positiiviset tai hyvät puolet. Lähes kaikissa vastauksissa
luonto ja ulkoilu nousivat esiin positiivisessa mielessä.
Yksi pisimmistä ja eniten kävijöitä keräävistä ulkoilureiteistä alkaa
Myllypuistosta ja loppuu vedenpuhdistamolle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa, että tämä reitti alkaisi jo
Karjaanjoen suulta ja kulkisi tehdasalueen läpi Myllypuistoon. Näin
saataisiin Vattolan uimarannan alue ja tuleva Asemanrannan alue
yhdistettyä koko Karkkilaa halkovalle ulkoilupolulle.
Ehdotamme, että kaupunki selvittäisi, onko ulkoilureitin suunnittelussa,
kunnostuksessa ja tekemisessä mahdollista tehdä yhteistyötä eri
yhdistysten ja yritysten — niin paikallisten, kuin laajemmin Uudellamaalla
toimivien — kanssa.
Luonto ja erityisesti jokilaakson alue, on aina ollut karkkilaisille tärkeä.
Korostamme sitä mielellämme myös kaupungin rajojen ulkopuolella ja
hyödynnämme niin tehdasmiljöötä kuin koskimaisemiamme kaupungin
markkinoinnissa. Nyt olisi oiva tilaisuus nostaa puheet teoiksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 119
Esittelijä: vs kaupunginjohtaja Sari Laine
vs kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen valmistelun teknisen
lautakunnan tehtäväksi ja pyytää lautakuntaa selvittämään
yhteistyömahdollisuuksia eri yhdistysten ja tahojen kanssa.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että aloite lähetetään
vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi ja sieltä edelleen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi. Koska ehdotusta ei vastutettu, puheenjohtaja
totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla muutoksella.

Täytäntöönpano:

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta 01.11.2018 § 71
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen kuva-tiimissä on käsitelty valtuustoaloitetta. Aloite koettiin mielekkääksi ja sitä pidettiin matkailullisena vetovoimatekijänä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen, että
ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi kaupungin
kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on
käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on
hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen
suunnitelma. Myllypuistolta alkavan ulkoilureitin kunnostaminen yhdistäisi
mielekkäällä tavalla polun kaupunkia läpileikkaavaksi yhdeksi
kokonaisuudeksi. Reitistö kulkisi lähellä kaupunkia ja sen
toteuttamisvaiheessa tulisi ottaa huomioon esteettömyys. Siinä yhdistyisi
myös kaupunkilaisten arvostamat luonto- ja kulttuuriset arvot.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskula ehdotti puheenjohtajan
kannattamana, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteluun
vapaa-aikatoimelle eri yhteistyötahojen selvittämiseksi. Koska ehdotusta ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen ehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla muutoksella.

Täytäntöönpano:

vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2019 § 22
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Yhteistyötahoja on kartoitettu marras-helmikuun välillä. Kiinnostuksen
asiaan ja myönteisen vastauksensa ovat antaneet Karkkilan
luonnonsuojeluyhdistys, Karkkilan Latu ja kaupungin museotoimi.
Konkreettisia käytännön toimia mikään taho ei kuitenkaan ole vielä
esittänyt.
Tehdasalueen läpikulkevaa osuutta on tiedusteltu kiinteistön omistajalta ja
vastauksena on saatu ehdotus, että joen ylittäminen voisi olla mahdollista

jokea ylittävän rakennuksen alta.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen, että
ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi kaupungin
kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on
käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on
hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen
suunnitelma.
Vapaa-aikalautakunta kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä teknisen
toimen viranhaltijoita yhteiseen kokoukseen ja aloittaa valtuustoaloitteessa
esitetyn reitin suunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen, että
ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostami- nen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi kaupungin
kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on
käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on
hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen
suunnitelma. Ulkoilureittien kehittäminen liittyy osaksi laajempaan
Karkkilan kaupungin strategiseen kehittämiskokonaisuuteen ja tuleviin
strategisiin ohjelmiin. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Vapaa-aikatoimi kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä teknisen toimen
ja elinkeino- ja matkailun kehittämisen viranhaltijat yhteiseen kokoukseen
suunnittelemaan valtuustoaloitteessa esitetyn reitin suunnitelman ja
kustannusarvion laadinnan.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
kaupunginvaltuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi, elinkeinotoimi
Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 34
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikatoimi on kutsunut koolle Karjaanjoen reitin kunnostamisesta
kiinnostuneita tahoja. Aloituskokous pidettiin 11.4.2019. Kehittämistyötä
jatkettiin 2.5.2019, jolloiin tutustuttiin aloitteen mukaiseen kunnostettavaan
reittiin kävellen.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
Ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen liittyy osaksi laajempaa Karkkilan
kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta ja tulevia strategisia
ohjelmia. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Valtuustoaloitteen mukainen Karjaanjoen reitin tehdasalueen osuutta
valmisteleva työryhmä on aloittanut kehittämistyönsä osana laajempaa
Karkkilan kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta
ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi, elinkeinotoimi

