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Johdanto
Karstu-Karkali seura ry:n tarkoituksena 
on edistää kyläläisten yhteistoimintaa 
sekä ylläpitää ja kehittää maaseudun 
kulttuuriperinnettä. Seura järjestää asukkailleen 
tapahtumia tansseista pitopäivällisiin ja 
salibandyvuoroihin. 

Vuonna 2014 seura toteutti alueen nykytilaa sekä 
tulevaisuutta kartoittavan kyläsuunnitelman, 
jota tehdessä asukkaiden mielipiteitä selvitettiin 
laajalla kyselyllä. Suunnitelma on kirjallinen 
yhteenveto alueen nykytilasta ja toimenpiteistä, 
joilla alueen viihtyvyyttä voidaan jatkossa 
parantaa. Valmiiksi pohdittu ja laadittu 
toimenpidelista madaltaa kynnystä tarttua 
toimeen ja toivottavasti houkuttelee uusia tekijöitä 
mukaan hankkeisiin. 

Vuoden 2019 lopussa seuran johtokunta päätti 
päivittää kyläsuunnitelman, sillä kuluneiden 
vuosien aikana alueella oli tapahtunut paljon. 
Karstun koulun lakkauttamispäätös oli suuri 
pettymys kyläläisille. Koulun puolesta taisteltiinkin 
ahkerasti loppuun saakka.  Viime vuosina seura 
on myös toteuttanut useita kehittämishankkeita, 
joilla on parannettu muun muassa Karstun rannan 
sekä Seurantalon käytettävyyttä ja palvelutasoa. 
Päivitetyn kyläsuunnitelman toivottiin antavan 
uusia ideoita tuleviin kehittämishankkeisiin ja 
kyläläisten tarpeisiin. 

Vuoden 2014 kyläsuunnitelman myötä toteutettuja 
hankkeita 
• Lasten leikkipaikan rakentaminen rantaan: 

kiipeilyteline, keinu, liukumäki, hiekkalaatikko, 
laatikko leikkivälineille ja leikkivälineitä sekä 
hirsinen pöytä-tuolipenkki

• Rannan toiminnan kehittäminen ja rannan 
siistiminen: jalkapallokentän tasoitus ja 
nurmetus, tieyhteyden siirto kentän laitaan, 
sulka-/lentopallokentän uudistus, frisbeegolf-
rata ja liikuntavälineiden hankinta rannan 
säilytyslaatikkoon

• Seurantalon risteyksestä poistettiin puita ja 
pensastoa näkyvyyden lisäämiseksi

• Alueen historiailta Seurantalolla
• Nuorten grilli-ilta Seurantalolla

• Talviolympialaisten järjestäminen
• Kyläseuran nettisivujen uusiminen ja 

Facebookin käytön lisääminen 
• Hiiden Opiston kurssien jatkuminen koulun 

liikuntasalissa

Edellä mainittujen lisäksi vuoden 2020 aikana 
on päätetty siistiä Karstun rannan puustoa 
ja pensastoa, kunnostaa veneenlaskupaikka, 
parantaa rannan pysäköintialuetta, rakentaa 
grillipaikka sekä laittaa huussiin kompostikäymälä. 
Lisäksi seurantalon lattia hiotaan ja lakataan, 
ulkovalaistusta parannetaan ja takaoven 
sisäänkäynnin portaat uudistetaan. Nämä kaikki 
toteutetaan Ykkösakseli ry:ltä saadun avustuksen 
sekä talkoiden turvin. 
Lisäksi kyläseura jatkoi perinteisten tapahtumien 
järjestämistä, kuten kyläkyselyssä toivottiin. 

Lisäksi edistettiin seuraavia kyläsuunnitelmassa 
esiin nousseita asioita: 
• Karstun koulun säilyttäminen: Kyläseura lähetti 

useita vetoomuksia, järjesti mielenosoituksen 
kaupungintalolla sekä kutsui päättäjiä 
keskustelemaan sekä tutustumaan Karstun 
kouluun. Lisäksi koulun lakkauttamisesityksen 
yhteydessä kaupungille tehtiin Karstun koulun 
ja kyläalueen kehittämisehdotus, joka olisi 
toteutettu yhteistyössä seuran ja kaupungin 
kanssa. Kehittämisehdotus olisi sisältänyt mm. 
alueen osayleiskaavan laatimisen, jolloin olisi 
saatu kylälle lisää rakennuspaikkoja ja sitä 
myöten kenties uusia koululaisia. Seuran ja 
kyläläisten toimista huolimatta koulun toiminta 
päätettiin kuitenkin lakkauttaa. Näin ollen 
myös seuran puolesta suunnitellut koulun 
kehittämistoimet jäivät toteuttamatta. 

• Uusien ulkoilureittien perustaminen: 
Vaihtoehtoja kartoitettiin, mutta toteutuksen 
osalta ongelmia aiheuttivat yksityisteiden 
liikenteen kasvu ja parkkipaikkojen puute ja 
niihin liittyvät korvauskysymykset. 

• Kimppakyydit: Alueen asukkaiden 
kimppakyytejä varten perustettiin oma 
Facebook-ryhmä, jonka käyttö ei kuitenkaan 
lähtenyt kunnolla liikkeelle. Kyytikyselyjä 
ja tarjouksia voi kuitenkin esittää Karstu-
Karkaliseuran yleisellä Facebook-sivulla. 

Karstun rannan kiipeilyteline

Ilmakuva Karstuntieltä, kuvassa Karstun koulu. Kuva: Henrik Saarnikko 2020
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I ALUE JA SEN ASUKKAAT 

Karstu-Karkaliseura ry päätti Karstu-Karkali-Talpelan alueen 
kyläsuunnitelman päivittämisestä vuoden 2019 syyskokouksessa 
marraskuussa. Kokouksessa asiaa olivat alustamassa Lohjan kylät 
ry:n Toimivat kylät -hankkeen kyläasiamiehet, joiden johdolla 
myös ideoitiin asukkaiden unelmien kylää. Illan aikana koottuja 
ideoita hyödynnettiin kyläsuunnitelman laatimisessa myöhemmin. 
Kokouksessa valittiin työryhmä viemään asiaa eteenpäin. 
Työryhmään valittiin Risto Murto, Pirjo Savolainen, Jenna Härmä 
sekä Timo Pyrhönen.

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnittelun aloittamisesta tiedotettiin 
alueen asukkaille vuosikokouksen lisäksi kyläseuran verkkosivuilla 
sekä Facebookissa. Asukkaiden mielipiteitä selvittävä kyläkysely 
jaettiin asukkaiden postilaatikoihin huhti-toukokuussa 2020, jonka 
lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata Karstu-Karkaliseuran 
verkosivuilla. Vastaamisaikaa kyselylle annettiin kaksi viikkoa. 

Kyselyitä jaettiin yhteensä n.340 kappaletta ja vastauksia saatiin 66. 
Näin laskettuna vastausprosentiksi muodostui 19 %. 

Kyläsuunnitelman toteutus

Luontokävelyllä Linnanmäen laella, josta avautuu upea näkymä Karstunlahdelle.
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Alueen historia
Joenpellosta, Karstun Hemmilästä ja Talpelasta on 
löydetty todisteita kivikautisesta asutuksesta ajalta 
6500 – 1500 ennen ajanlaskumme alkua. Karstun 
kylä on syntynyt asumisen kannalta suotuisaan 
paikkaan. Ennen vuonna 1746 aloitettua isojakoa 
Karstun kylän talot sijaitsivat lähellä Karstunlahden 
rantaa, nykyisen uimarannan pohjoispuolella. 
Isojaon jälkeen tiivis ryhmäkylä purettiin ja talot 
siirrettiin nykyisiin paikkoihin. Isojaossa olivat 
mukana Joenpellon, Hemmilän ja Pohjolan 
ratsutilat sekä Sepän, Mikkolan, Nikun ja Heikan 
tilat. Myöhemmin rakennettujen talojen sijaintiin 
on vaikuttanut Lohja–Sammatti-maantie. Alue on 
jo pitkään ollut mökkiläisten suosiossa. Erityisesti 
Karkalinniemessä on paljon vanhoja huviloita. 
Monia vapaa-ajan asuntoja käytetään ympäri 
vuoden. 

Varsinainen kylätie Karstulle syntyi 1840-luvulla. 
Aluksi kuljettiin lossilla Hiidensalmen yli, mutta se 
oli vaarallista ja hidasta etenkin syysmyrskyillä. 
Hiidensalmen sillan rakentaminen vuonna 1870 
helpotti huomattavasti matkantekoa. Talvisin 
kuljettiin pitkin jääteitä, jotka nopeuttivat 
matkaamista. Niinpä Lohjan keskustasta Karstulle 
kulki talvitie vielä 1900-luvun alussa.

Säännöllisen laivaliikenteen aloittaminen 
Lohjanjärvellä tapahtui 1890-luvulla. Karstun 
laivayhtymä omisti oman Stella nimisen laivan 
vuosina 1919 – 1929. Se liikennöi neljänä päivänä 
viikossa Karstun ja Lohjankylän väliä. Laiva 
poikkesi matkalla Sammatin, Karjalohjan, Torholan, 
Skraatilan ja Lylyisten laitureihin. Matkustajien 
lisäksi se kuljetti rahtia ja vei maitoa kirkonkylään. 
Matkustajaliikenne loppui vuonna 1922, kun 
Karstulle menevää tietä oli parannettu ja oikaistu.

Elämä alueella on muutenkin muuttanut muotoaan. 
Nummen Valkerpyyjärvestä alkunsa saava 
Raatinjoki virtaa Karstun läpi ja siinä olevaan 
koskeen on jo 1700-luvulla Kustaa III aikana 
rakennettu ensimmäinen mylly. 1920- luvulla 
myllyyn rakennettiin sähkölaitos, josta Karstun 
kylä sai valaistukseen tarvittavan sähkön. Sähköä 
jaettiin aamuin illoin muutama tunti kerralla. 
Valtakunnan sähköverkkoon Karstulla tehtiin 
kytkennät vuonna 1940. 

Karstun koulu aloitti toimintansa vuonna 1897 
Pohjolan talon yläkerrassa ja varsinainen 
koulurakennus valmistui kesällä 1906. Kahden 
opettajan koulu sijaitsee Karstuntien varrella 
kylän keskustassa. Koulurakennuksia on kaksi, niin 
sanottu alakoulu ja yläkoulu sekä myöhemmin 
vuonna 1996 rakennettu erillinen liikuntahalli. 
Lisäksi koulun pihalla on pieni urheilukenttä.

Alueen asukkaiden vastustuksesta huolimatta 
Karstun koulun toiminta lakkautettiin syksyllä 
2018 ja koulurakennus on toistaiseksi tyhjillään. 
Koulun liikuntasalia voi edelleen vuokrata Lohjan 
liikuntakeskuksen kautta. Seuralla on salissa 
liikuntavuoroja ja seura jäädyttää talvisin pihan 
urheilukentän luistinkentäksi.  

Karstu on ollut perinteistä maatalousvaltaista 
aluetta viime vuosikymmeniin asti, mutta sittemmin 
rakennemuutos on ollut rajua. Ennen itsenäisyyttä 
alueella oli 15 maatilaa sekä joukko torppia. 
Torpparivapautus ja eräät tilajaot nostivat 
tilaluvun kaksinkertaiseksi jo ennen sotia, mutta 
pienensivät tilakokoa. Sotien jälkeen Karstulle 
muodostettiin useita maanhankintatiloja ja jaettiin 
kolme tilaa. Moni tila on lopettanut tänä päivänä 
aktiivisen viljelyn ja viimeinen karjatila lopetti 
toimintansa vuoden 2016 tienoilla. Nykyisin suurin 
osa kylän työssäkäyvistä työskentelee lähialueen 
taajamissa tai pääkaupunkiseudulla. 

Rakennemuutos on vaikuttanut myös siihen, että 
kylästä ovat kadonneet perinteiset palvelut. 
Posti sekä kaksi kauppaliikettä lakkautettiin 
jo 1980-luvulla. Koulun lopetettua toimintansa 
kyläseura siirsi koulun pihalla olleet leikkivälineet 
Karstun rantaan ja on kehittänyt rannan 
palveluita muutenkin. Koulu päättyminen korostaa 
myös Seurantalon merkitystä tapahtuma- ja 
kohtaamispaikkana. 

Vuonna 2012 alueelle on perustettu Karstu-
Lahdennummen vesiosuuskunta, joka on rakentanut 
vesi- ja viemärilinjan Karkalintielle, Heikkiläntielle, 
Joenpellontielle ja Karstun keskustan alueelle. 
Osuuskunnan vesihuoltolinjat on liitetty Lohjan 
kaupungin vesihuoltoverkkoon vuonna 2018. Jäseniä 
osuuskunnassa on 44, joista yli puolet on jo ottanut 
vesihuollon käyttöönsä vuoteen 2019 mennessä. 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita vesiosuuskuntaan.    
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2014-11-03

1km

Sijainti
Karkalin, Karstun ja Talpelan kyläalue 
sijaitsee noin 10 kilometriä luoteeseen 
Lohjan keskustasta Lohjalta Sammattin 
kulkevan Karstuntien (tien numero 1070) 
varrella Lohjanjärven ja Hormajärven 
tuntumassa. 

Karkalinniemi on pitkälle 
Lohjanjärvelle koillisesta lounaaseen 

päin työntyvä noin 12 kilometriä 
pitkä kapeahko niemi, joka jakautuu 
keskiosasta vielä kahtia itse 
Karkalinniemeen ja Suurniemeen.

Karkalin risteyksen jälkeen Lohja-
Sammattitien eli Karstuntien 

molemmin puolin levittäytyy 
Karstun kylä. Talpela 

puolestaan sijoittuu 
Karstuntien ja Helsinki-

Turku moottoritien E18 
välille.

Vuonna 2009 valmistuneen 
Roution moottoritieliittymän 

ansiosta matka seuran toiminta-
alueelta pääkaupunkiseudulle 

kestää noin 45 minuuttia. 
Kilometrejä Helsingin keskustaan 

kertyy noin 70. Turkuun on matkaa noin 
110 km ja se kestää autolla noin 1h10 min 

ja Saloon 60 min ja noin 45 min. 

E18

25

Karstu-
Karkali-
Talpela

Lohjan 
keskusta

Karstu-Karkali seuran toiminta-alue.
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Kaavoitus

Seuran alue Lohjan kaupungin 
suunnitelmissa
Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 
14.5.2014 maankäytön rakennemallin 2013 – 2037. 
Se kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä 
Lohjalla ko. vuosina. Lohjan kasvustrategian vision 
mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä 
sekä sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. 
Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian 
kärkihankkeita, jotka ovat 
1) kasvava Lohja - taajamarata Lohjalle
2) tasapainoinen talous
3) hyvät peruspalvelut
4) laadukas ympäristö ja 
5) toimiva tietoyhteiskunta

Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön 
suunnitelma. Rakennemalli perustuu maankäytön 
vyöhykkeisiin, joita on useita. Kullekin vyöhykkeelle 
on esitetty suositeltava maankäyttö, suunnittelun 
reunaehtoja, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä 
kertovia mittareita. Kyläsuunnitelma-alueemme 
kuuluu Lohjanjärven Sininen Lohja -vyöhykkeeseen 
ja siinä Karstun kylä on ns. sininen kylä. 
Sinisessä kylässä  suositeltavaa maankäyttöä 
on kylämäinen asuminen, joka käsittää mm. 
kakkosasumisen, maaseutuelinkeinot, matkailun 
ja vapaa-ajan palvelut, lähiruuan tuottamisen ja 
kylätalot tapaamispaikkoina sekä mahdollisuuden 
muuttaa vapaa-ajan asunto pysyväksi asunnoksi. 
Rakennemalli sisältää myös Espoon ja Salon välisen 
ESA-radan (ns. tunnin juna) maastokäytävän, joka 
kulkee Talpelan alueen reunassa. Karstun kylä 
on myös merkitty merkittäväksi kulttuuri- tai /ja 
luonnonmaiseman muodostamaksi kokonaisuudeksi. 
Maankäytön kehityskuvasta saa lisätietoja 
kaupungin verkkosivuilta osoitteesta Kaavoitus 
ja rakentaminen tai suoraan https://www.lohja.fi/
asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-
kaavoitus/kehittamishankkeet/mara/

Lohjan kaupunki ei ole laatinut Karstu-Karkali-
Talpelan kyläalueelle vahvistettuja yleis- tai 
asemakaavoja. Alueella on seitsemän yksityistä 
ranta-asemakaavaa, joissa pääpaino on loma-
asutuksen suunnittelussa. Ne ovat Kaukomaan, 
Metsälän, Lahdennummen, Haavaslahden, 

Takatalvian, Isotalon ja Horman 
ranta-asemakaavat. Lohjan 
kunta on laatinut vuonna 
1992 koko silloista Lohjan 
kuntaa koskevan yleiskaavan, 
jonka kunnanvaltuusto 
hyväksyi, mutta sitä ei 
lähetty valtionviranomaiselle 
vahvistettavaksi. Se ei siis ole 
juridisesti sitova vaan ohjeellinen 
kaava. 

Lisäksi Lohjan kunta aikoinaan 
laati useita kyläosayleiskaavoja, 
jotka kuitenkin kaikki 
jäivät myös vahvistamatta. 
Myös Karstun kylälle oli 
laadittu kyläkaava, joka olisi 
mahdollistanut useita uusia 
rakennuspaikkoja kylälle. Lohjan 
kunnan ja kaupungin yhdistyttyä 
maaseutujen kyläkaavoitukset 
lopetettiin ja kaavoituksessa 
keskityttiin vain Lohjan 
keskustan kehittämiseen.

Vahvistettujen kaavojen 
puute tarkoittaa sitä, että 
kaikki uusi lisärakentaminen 
kyläsuunnitelma-
alueella tarvitsee Lohjan 
kaupungin kaavoituksen 
poikkeamislupakäsittelyn. 
Ranta-alueella sen käsittelee 
Uudenmaan ELY-keskus. 
Uudenmaan ELY -keskuksella on 
valitusoikeus kunnan tekemiin 
poikkeamislupapäätöksiin. Koska 
valtakunnalliset maankäytön 
tavoitteet lähtevät siitä, että 
kaikki uusi rakentaminen 
tulisi perustua kaavoitukseen, 
on uusien rakennuslupien 
saaminen vaikeaa. Tämä 
rajoittaa tällä hetkellä eniten 
uudisrakentamista. 

Ilmakuva Karstunlahdesta. Vasemmalla olevan pellon poikki kulkee tieyhteys Karstun rantaan.
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Asukasmäärä ja ikäjakauma        

Työryhmä ei valitettavasti saanut käyttöönsä 
alueen tämän hetkisiä asukasmääriä samalla 
karttarajauksella kuin mitä vuoden 2014 
kyläsuunnitelmaa tehdessä käytettiin. Näin 
ollen luvuista ei voi nyt päätellä alueen 
kokonaisväkimäärän kehitystä, mutta niissä 
kuitenkin näkyy alueen tämän hetkisten asukkaiden 
ikäjakauma. Nyt esitetyt asukasmäärä ja 
ikäjakautuma -tiedot vuodelta 2018 on saatu 
Lohjan kaupungin paikkatietoaineistosta (lähde: 
https://liiteri.ymparisto.fi/). Ne perustuvat 1km x 1km 
ruutuaineistoon, jonka pohjakarttana on käytetty 
seuran aluerajauskarttaa (katso kartta sivulta 11). 

Asukasmäärä ja asukkaiden ikäjakauma vuonna 
2018:
Yht. 400 asukasta
0-18v 85hlö
19-30v 30hlö 
31-59v 145hlö
yli 60v 145hlö

Seuran alue Uudenmaan 
liiton maakuntakaavassa
Uudenmaan liitto on valmistelemassa uudenlaista 
kokonaismaakuntakaavaa ”Uusimaa-kaava 
2050”, jonka ehdotusvaihe oli nähtävillä syksyllä 
2019. Kaava on varsin yleispiirteinen ja siinä 
hahmotellaan maakunnan kehityksen suuria linjoja 
pitkälle tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteena 
on ohjata kasvua kestävästi, sillä Uusimaan 
uskotaan kasvavan vauhdilla myös tulevaisuudessa. 
Palautteiden pohjalta kaava viimeistellään 
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 
2020. Uusimaa-kaava rakentuu kolmen eri seudun 
vaihekaavoista. Karstu-Karkaliseuran aluetta koskee 
Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava. (katso 
tarkemmin: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/
valmistelussa_uusimaa-kaava_2050 )

Uudistettavassa maakuntakaavassa seuran 
toiminta-alueen merkinnät ovat käytännössä 
samat kuin nykyisin voimassa olevassa Uudenmaan 
maakuntakaavassa. Uudessa kaavaehdotuksessa 
seuran alue on suurelta osin valkoista aluetta, jonne 
ei ole osoitettu erityisiä suunnittelumääräyksiä. 
Karttaan on merkitty voimassa olevat 
luonnonsuojelualueet ja arvokkaat geologiset 
muodostumat sekä viheryhteystarve Talpelasta 
Karkalin niemen kärkeen. Kaavassa on varaus 
Helsinki-Turku (ns. tunnin juna) junayhteydelle 
moottoritien pohjoispuolella. Lisäksi Karstun 
kyläalue on merkitty maakunnallisesti ja/tai 
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi 
tai maiseman vaalimisen takia tärkeäksi alueeksi. 
Voimassa oleva Uudenmaan liiton toisen 
vaiheen maakuntakaava, joka on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 20.3.2013 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä  30.10.2014 löytyy 
osoitteesta: https://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/
index.html?x=333938&y=6681814&zoom=4&lang=fi&layers=0-0

II    KARSTU-KARKALISEURA
JA MUUT YHDISTYKSET  
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Karstu-Karkali seuran tarkoituksena on edistää 
alueen yhteistoimintaa kotiseudun hyväksi, edistää 
kotien keskinäistä yhteistoimintaa ja ihmisten 
välistä kanssakäymistä sekä ylläpitää ja kehittää 
maaseudun kulttuuriperinnettä mm. opastamalla 
jäseniä maiseman- ja ympäristönhoitoon. Seuran 
järjestämiä perinteisiä tapahtumia ovat muun 
muassa erilaiset tanssit ja iltamat, pitopäivälliset, 
kyläkävelyt, erilaiset retket ja matkat, 
lastentapahtumat, myyjäiset ja liikuntavuorot 
koulun liikuntasalissa sekä Karstun rannan  
urheilukentällä. Lisäksi talvikaudella järjestetään 
sään salliessa laskiaisrieha, pilkkikisat ja 
joulunuotio. Tarkempi lista kyläseuran järjestämistä 
tapahtumista löytyy tämän suunnitelman lopusta.

Karstu-Karkali seura ry aloitti toimintansa 1.1.1995, 
jolloin kyläläiset päättivät yhdistää kylässä 
toimivat seurat samaan yhdistykseen. Kyläläiset 
huomasivat, että samat ihmiset istuivat useimpien 
yhdistysten hallituksissa ja joutuivat pitämään 
useita eri kirjanpitoja. Yhdistymällä säästettiin 
yhteisiä voimavaroja ja luotiin vankka perusta 
kylän yhteisöllisyydelle ja toimintojen jatkuvuudelle. 

Seuraavat kylällä toimineet yhdistykset tai 
järjestöt yhdistettiin vuonna 1995 Karstu-Karkali 
seuraan: Karstun Pienviljelijäinyhdistys ry (1936-
1994), Lohjan Karstun Nuorisoseura ry (1908-1994), 
Lohjan Urheilijoiden alajaosto Niemenpojat (1946-
1994) ja Karstun alueen kylätoimikunta. Näiden 
aikaisempien yhdistysten kautta Karstu-Karkali 
seuran historia ulottuu yli 110 vuoden taakse. 
Yhdistymisen yhteydessä Karstun Seurantalo siirtyi 
Karstu-Karkali seuran omistukseen.  

Uuden seuran hallinto järjestettiin siten, että 
perustettiin viisi jaostoa (katso takakannesta), 
jotka toimivat omalla vastuualueellaan. Näin 
taattiin entisten yhdistysten toiminnan jatkuvuus 

uudessa seurassa. Jaostoilla voi olla useita jäseniä, 
yleensä kolmesta viiteen. Jaostojen puheenjohtajat 
muodostavat pääosin seuran johtokunnan.

Myöhemmin seuran hallintoon liittyi myös Karstun 
koulun vanhempainyhdistys Pähkinä, josta koulun 
toiminnan lakattua muotoutui perhejaosto Pähkinä 
edistämään lapsiperheiden asioita ja järjestämään 
aktiivista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. 

Seuran tiedottaminen
 
Perinteisesti Karstu-Karkali seura on ilmoittanut 
toiminnoistaan toukokuun lopulla joka talouteen 
jaettavalla tiedotteella, Länsi-Uusimaa lehden 
järjestöpalstan ilmoituksilla, omilla nettisivuillaan 
(www.karstukarkaliseura.fi) sekä kylällä olevilla 
ilmoitustauluilla. Vaihtelevin määrin tapahtumista 
on ilmoitettu myös ilmaisjakelulehdissä Iltalohjassa 
ja Ykköslohjassa. Lisäksi tapahtumista ja muista 
ajankohtaisista asioista ilmoitetaan kyläseuran 
Facebook-ryhmässä, joka löytyy nimellä Karstu-
Karkali seura. Ryhmän toivotaan palvelevan 
asukkaita niin tiedon saamisessa kuin jakamisessa. 
Facebook-ryhmässä jäsenet voivat vaikkapa kysellä 
lenkkiseuraa tai ilmoittaa kimppakyydeistä. Lisäksi 
seurantalolla on omat Facebook-sivut ja Instagram-
tili nimellä Karstun seurantalo. 

Karstu-Karkali seura

Tanssia ja kirppismyyntiä seuratalolla.

Laskiaisriehaa Lehmusvaaran pellolla.
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Seurantalo

Karstun seurantalon hirret tuotiin Karstulle 
vuonna 1909 Karjalohjan Mustalahdesta. Seuran 
alkuvuodet olivat täynnä toimintaa, kun talon 
ostamisesta syntynyttä velkaa piti lyhentää. 
Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana järjestettiin 
71 iltamatilaisuutta, joiden lisäksi talolla toimi 
laulukuoro, voimisteluseura ja ompeluseura. 

Myöhemmin taloa on laajennettu ja talon 
yläkerrassa on ollut kaksi asuntoakin. Sotien 
aikana talo toimi pommituksia paenneiden 
majoitus- ja ruokailupaikkana ja myöhemmin 
puhelinkeskuksena. 

Sodan jälkeen talon käyttö oli vilkasta, mutta 
1980-luvulle tultaessa talon käyttö hiipui ja 
samalla talo pääsi rapistumaan. Kyläläiset 
kuitenkin ottivat talon korjauksen asiakseen ja sen 
kunnostamiseksi tehtiinkin satoja talkootyöpäiviä. 
Nyt talo on hyvässä kunnossa ja talon ylläpidosta 
huolehditaan. Talo on muun muassa liitetty 

kaupungin vesihuoltoverkostoon ja keittiöön on 
hankittu uusi hella. Vuoden 2020 aikana tarkoitus 
on myös lakata salin lattia sekä kunnostaa talon 
kattoa. 

Nykyaikaiseksi peruskorjatussa talossa on tilat noin 
120 juhlijalle. Noin 130 neliön suuruisen juhlasalin 
lisäksi talosta löytyy näyttämö, tarjoilutila sekä 
hyvin varusteltu keittiö, josta löytyvät astiat 
noin 120 henkilölle. Katetulla terassilla on pöytä 
tuoleineen ja tilavalle parkkialueelle mahtuu 
reilusti autoja. Talo onkin suosittu häiden ja 
syntymäpäivien viettopaikka. 

Taloa vuokrataan niin päivä- kuin 
viikonloppukäyttöön (pe-su) ja talon vuokra 
sisältää siivouksen. Lisää seurantalosta täältä 
https://www.karstukarkaliseura.fi/seurantalo/ sekä 
Facebook-sivuilta ja Instagramista nimellä Karstun 
Seurantalo. 

Karstu-Karkali seura ja Lohjan aluetoimikunnat 
    
Karstu-Karkali seura toimii aktiivisesti Karstu-
Paloniemi-Roution aluetoimikunnassa, joka 
on yksi kahdeksasta Lohjalla toimivasta 
lähidemokratiamallin mukaan perustetusta 
aluetoimikunnasta. Lohjan lähidemokratiatyön 
ja aluetoimikuntien tarkoituksena on lisätä 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin 
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. 
Aluetoimikunnat on koottu alueiden kylä- tai 
asukasyhdistysten ja järjestöjen kautta. Karstu-
Karkali seuralla on Karstu-Paloniemi-Roution 
aluetoimikunnassa kaksi nimettyä edustajaa. 
Aluetoimikunnan kokoukset ovat kaikille avoimia 
tilaisuuksia ja niistä saa tietoa aluetoimikuntien 
omilta sivustoita (https://sites.google.com/view/
karstu-paloniemi-routio) sekä Länsi-Uusimaa 

lehden järjestöpalstalta ja myös Karstu-Karkali 
seuran omalta nettisivulta.

Lohjan kaupungin säästötalkoiden aikana 
Karstu-Karkali seura on vedonnut sekä yksin että 
yhdessä muiden aluetoimikuntien kanssa muun 
muassa Karstun rannan säilyttämisen ja kylätalon 
kiinteistöverovapauden säilyttämisen puolesta. 
Lisäksi kyläseura on vedonnut Uudenmaan ELY-
keskukseen, jotta Karstuntien päällyste uusittaisiin 
pikaisesti tien huonon kunnon takia. Vetoomukseen 
saatiinkin positiivinen vastaus alkuvuodesta 
2020 ja tie tullaan päällystämään kesällä 2020. 
Vetoomukset on luettavissa seuran nettisivuilta: 
www.karstukarkaliseura.fi

Haetut avustukset  

Viime vuosina järjestöjen on ollut mahdollista 
anoa rahoitusta pieniin kehittämishankkeisiin 
aluetoimikuntien kautta. Saamillaan avustuksilla 
Karstu-Karkali seura on mm. parantanut Karstun 
rantaan johtavaa ajotietä, siirtänyt rantaan 
leikkitelineet koulun pihasta, rakennuttanut 
lasten liukumäen ja hiekkalaatikon, kunnostanut 
jalkapallokenttää, uudistanut sulkapallo- ja 
lentopallokentän sekä hankkinut rantaan 
frisbeegolf-koreja ja muita liikuntavälineitä.  
Lisäksi avustuksilla on hankittu uudet ulkopöydät 
rantaan ja Seurantalolle. Seurantalolle on myös 
hankittu muun muassa liikuteltava invaramppi 
ja ulkokalusteet kuistille, kaksi kokoontaitettavaa 
muovipöytää ulkokäyttöön sekä siivousvälineitä. 
Myös ulko-oven lukko on vaihdettu. 

Lisäksi kyläseura on saanut avustusta maaseudun 
kehittämistä tukevalta Leader-toimijalta 
Ykkösakseli ry:ltä. Saadun avustuksen sekä 

talkoolaisten voimin seurantalo on nyt liitetty 
kaupungin vesihuollon piiriin. Uuden, vuoden 2019 
lopussa myönnetyn avustuksen turvin on tarkoitus 
hioa seurantalon lattia, parantaa seurantalon 
ulkovalaistusta,  uudistaa esiintymislavalle johtavat 
portaat sekä siistiä Karstun rantaa, kunnostaa 
veneiden laskupaikkaa ja parkkipaikkaa, asentaa 
rannan huussiin kuivakäymälä sekä rakentaa 
rantaan grillipaikka. Kaikkien kehittämiskohteiden 
toteutukseen otetaan ilomielin vastaan pientäkin 
apua, sillä osa toteutuksesta 
hoidetaan talkoilla.  

Karstu-Karkali seura ja 
muut yhdistykset
Kyläsuunnitelman alueella toimii Karstu-Karkali 
seuran lisäksi Metsästysseura Horma ry. Karstun 
kylän alueelle on perustettu vuonna 2012 
Karstu-Lahdennummen vesiosuuskunta, jonka 
tarkoituksena on saada osa kylän kiinteistöistä 
liitettyä kylän läpi kulkevan  runkoputken kautta 
kaupungin vesihuollon piiriin. 

Näiden lisäksi alueella on useita vesialueiden 
osakaskuntia, jotka päättävät vesialueiden 
kalastukseen ja vesistön hoitoon liittyvistä 
asioista. Niistä merkittävimmät ja suurimmat ovat 
Lylyisten, Outamo-Varolan, Torhola-Skraatilan, 
Suurniemen, Lohjantaipaleen ja Kaukolan sekä 
Hormajärven puolella Jantoniemen osakaskunnat. 
Lisäksi yksityisiä, järjestäytymättömiä vesialueiden 
omistajia on mm. Karstunlahdella, Hormajärvellä 
ja muilla kyläalueen vesialueilla. Yksityisteiden 
tiehoitokuntia on myös useita. 

Seurantalon komea juhlasali on kaikille  halukkaille vuokrattavana.

Uudet frisbeegolfkorit odottavat käyttäjiä 
Karstun rannassa.

Karstun rannan keinu.
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Karstun uimaranta ja pelikenttä
Karstun rannassa on ollut kaupungin ylläpitämä 
pienehkö virallinen uimaranta, jossa on 
hiekkaranta, uimalaituri, pukukoppi, pelikenttä, 
lasten leikkipaikka, puusee, pöytä-penkkiryhmä ja 
veneiden laskupaikka. Kaupunki päätti lakkauttaa 
uimarannan ylläpidon 1.5.2020 lähtien. Seura 
on osallistunut uimarannan ja sen palvelujen 
rakentamiseen, kunnostamiseen ja ylläpitoon. 
Tavoitteena on säilyttää alue jatkossakin 
julkisessa kyläyhteisön käytössä. Asian valmistelu 
on kesken, sillä Lohjan kaupunki ei omista 
uimarannan kiinteistöä vaan sen omistaa yksityiset 
maanomistajat ns. jakokunnan osakkaat. Heillä on 
mm. oikeus pitää alueella soutu- ja pienveneitä.

Kyläseura on rakentanut rantaan kiipeilytelineen, 
hiekkalaatikon, keinut sekä laatikon lelujen 
ja urheiluvälineiden säilömistä varten. Lisäksi 
jalkapallokentän pintaa on kunnostettu, uimakopin 

seinät maalattu ja sulkapalloverkko pystytetty. 
Vuoden 2019 aikana rannan kunnostus jatkuu 
Ykkösakselin rahoituksen turvin mm. rannan uuden 
kuivakäymälän hankinnan, rannan ja parkkipaikan 
pusikoiden siistimisen sekä veneenlaskupaikan ja 
grillipaikan rakentamisen myötä.

Uimarannan viereen Karstunlahden perukan 
puolelle voi rantautua veneellä, mutta ranta 
on matala eikä veneille ole laituria. Lisäksi 
Karkalin luonnonpuistossa on yksi rantautumis- ja 
uimapaikka, jossa ei ole palvelurakenteita lukuun 
ottamatta pöytä-tuoliryhmää. 

III   Alueen palvelut

Ilmakuva Karstunlahdesta sekä Karstun seurantalosta. Kuva: Henrik Saarnikko 2020

Karstunrannan pelikenttä tarjoaa kesäisin hyvät edellytykset erilaisille pallopeleille ja lasten leikeille.
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Karstun koulu

Hiiden opisto

Kirjastoauto

Karstun koulu lakkautettiin lukuvuoden 2018-2019 
alussa asukkaiden vastustuksesta huolimatta. 
Koulun puolesta lähetettiin lukemattomia 
vetoomuksia, järjestettiin mielenosoituksia, kutsuttiin 
valtuutettuja tutustumaan kouluun ja kylään sekä 
valitettiin päätösprosessissa ilmenneistä virheistä. 
Kaikesta tästä huolimatta koulu lakkautettiin 
Lohjan kaupungin valtuustossa 16.5.2018  pienen 
enemmistön turvin. Oppilaat Karstun koulun 
oppilaaksiottoalueelta siirrettiin pääosin Roution 
kouluun. Koulukyydit Routiolle järjestetään 1.-2. 
-luokalaisilla kouluautolla ja kolmasluokkalaisista 
eteenpäin pääsääntöisesti vuoroliikenteen 
puitteissa.

Koulun liikuntasali ja pallokenttä 

Koulun liikuntasalista on mahdollista vuokrata 
vuoro omaan käyttöön Lohjan Liikuntakeskus 
OY:stä, joka vastaa Lohjan kaupungin 
liikuntapalveluista. Varaustilanteen näkee 
liikuntakeskuksen sivuilta (www.lohjanliikuntakeskus.
fi – varausjärjestelmä – sisäliikuntatilat – Karstun 
koulu) ja varaukset hoituvat liikuntakeskuksen 
asiakaspalvelusta puh. 019 369 1803. Lisäksi 
seuralla on varattuna omia jumppa- ja sählyvuoroja 
kyläläisten käyttöön (ks. takakansi). Koulun pihalla 
on pieni hiekkakenttä maaleineen. Seura pyrkii 
jäädyttämään kentän talvikaudella. 

Hiiden opisto on järjestänyt Karstun koulun 
liikuntasalissa muun muassa hathajoogaa. Vuoden 
2020 syksylle Hiiden opistolta on toivottu myös 
jotakin toista liikuntalajia.

Kyläalueella käy ainakin toistaiseksi joka toinen 
viikko kirjastoauto. Se pysähtyy parillisina viikkoina 
tiistaisin Karstun koulun pihassa (Karstuntie 
1145), Kaijolan tien risteyksessä (Karkalintie 92), 
Kokkolahden tien tienhaarassa (Karkalintie 583) 
ja Skraatilassa Karkalintie 484. Tilanne kannattaa 
tarkistaa, jos käyttää palvelua. 

Jätehuolto
Lohjalla jätehuollon hoitaa Länsi- ja Itä-
Uudellamaalla toimiva kuntien omistama 
jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab. Yhtiö ylläpitää 
yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa kyläsuunnitelma-
alueella yhtä yleistä hyötyjätteiden lajittelupistettä 
eli ns. Rinki-ekopistettä Karstun entisen koulun 
pihassa. Siellä kerätään uusiokäyttöön kelpaavaa 
paperia, kartonkia, pakkauslasia ja pienmetallia. 
Lisäksi siellä on haja-asutusalueen kotitalouksien 
talousjätteille tarkoitettu sekajätepiste, jota saavat 
käyttää vain ne kotitaloudet, jotka ovat liittyneet 
kyseiseen alueellisen sekajätepisteen käyttäjiksi. 
Toinen talousjätteiden sekajätepiste sijaitsee 
Talpelassa osoitteessa Talpelantie 360. Kolmas 
alueellinen sekajätepiste paperinkeräyslaatikoineen 
on Karkalintien risteyksen alussa. 

Useilla kotitalouksilla on kiinteistöllään oma 
keruuastia, jonka tyhjentää sopimuksen mukaan 
jätealan yrittäjä. Lisäksi Rosk’n Rollin Joonas- 
ja Romulus -jäteautot kiertävät pari kertaa 
vuodessa keräämässä asukkaiden vaarallisia 
jätteitä ja metalliromua. Lähimmälle Munkkaan 
jäteasemalle voi viedä kaikenlaista sekajätettä 
ja kierrätykseen kelpaavaa jätettä, osan myös 
ilmaiseksi. Katso tarkemmat ohjeet ja neuvot 
Rosk`n Rollin verkkosivuilta: https://www.rosknroll.fi/
omakotiasukas/jatehuolto/

Tiet ja liikenne 
Karstun kylän läpi kulkevaa Karstuntietä voi 
hyvin kuvata vaaralliseksi ja varsin mutkaiseksi, 
mutta myös verraten kauniiksi tieksi. Se polveilee 
maatilojen viljavien peltovainioiden läpi, 
halkaisee vihreitä  pähkinäpensaslehtoja ja 
kiertelee vesistöjen rantoja. Siksi se onkin suosittu 
läpikulkutie. Tien nopeusrajoitus on yleisesti 60 
km/tunnissa ja Karstun koulun kohdalla 50 km/
tunnissa. Lähes koko matka Paloniemeltä Karstulle 
on merkitty ohituskiellolla. Tiellä ajetaan kuitenkin 
yleisesti ylinopeutta ja tehdään vaarallisia ohituksia 
kielloista huolimatta. Tie on kapea, mutkainen, 
mäkinen, ja sallii vain rajallisen näkyvyyden. Tiellä 
on useita peurojen ja kauriiden vakioylityspaikkoja. 
Tiessä ei ole minkäänlaista kulkukohtaa 
jalankulkijoille tai pyöräilijöille, koska piennarta ei 
ole ollenkaan. Etenkin talvella nuoret yläasteikäiset 
ja vanhemmatkin joutuvat kävelemään ajoradalla 
mennessään bussipysäkille. 

Talvella tietä käyttävät pääasiassa Karstulla, 
Karkalissa, Talpelassa ja tien 1070 varressa 
asuvat. Kesällä tien käyttöä lisäävät merkittävästi 
mökkiläiset, polku- ja moottoripyöräilijät sekä 
erilaisten harrasteajoneuvojen käyttäjät. Vuosittain 
järjestetty pyöräilytapahtuma Lohjanjärven ympäri 
kulkee Karstuntien kautta.

Tien reuna-alueet on lunastettu tie-alueeksi 
maanomistajilta 2000-luvulla.  Kesällä 2019 Karstu-
Karkali seura lähetti tien ylläpidosta vastaavalle  
Uudenmaan ELY-keskuksen liikennepuolelle 
vetoomuksen tien kunnostamisesta ja ELY-keskus 
ilmoittikin uusivansa tien päällysteen kesällä 2020. 
Vetoomus on nähtävillä kyläseuran verkkosivuilla 
(seura – päätöksiä).

Julkinen liikenne

Ainoa julkinen kulkuväline Karstulla on linja-auto, 
jolla voi matkustaa joko Sammatin/Karjalohjan  
tai Lohjan keskustan/Helsingin suuntaan. Arkisin 
Sammatista Lohjalle ajetaan yhdeksän vuoroa  ja 
Lohjalta Sammattiin seitsemän vuoroa päivässä. 
Viikonloppuisin vuoroja ajetaan kaksi per päivä. 
Aikataulut voi tarkistaa Matkahuollon sivuilta
www.matkahuolto.fi. 

Kimppakyytiä naapureille voi tarjota muun muassa 
seuran Facebook-sivuilla. 

Karstun koulun loppuirtaimisto huutokaupattiin seuran toimesta  hyötykäyttöön.

Kyläläisiä puolustamasta Karstun koulun jatkoa Monkolan pihalla.



24  |   Kyläsuunnitelma 2020, Karstu-Karkali seura ry                            Kyläsuunnitelma 2020, Karstu-Karkali seura ry   |  25

Elinkeinot

Karstun, Karkalin ja Talpelan 
yrityshakemisto

Karstu-Karkali-Talpelan kyläalueella maa- ja 
metsätalous on ollut kyläläisten pääelinkeino, 
mutta rakennemuutoksen takia maatalous on 
keskittymässä yhä suurempiin yksiköihin. Yhä 
useammalla maa- ja metsätalousyrittäjällä on myös 
jokin muu pää- tai sivutoimi. Toimivat tilat ovat 
pääsääntöisesti viljatiloja. Uusia maatalouteen 
liittyviä toimintamuotoja ovat juuston valmistus, 
hunajatuotanto sekä viininviljely. Kyseisiä 
lähiruokatuotteita saa myös ostaa suoraan 
tuottajilta. 

Kylällä on myös pitkät perinteet omenan 
viljelyyn. Suurniemen tilalla on nykyaikainen suuri 
omenatarha. Sen sijaan Skraatilassa aikoinaan ollut 
suhteellinen suuri hedelmätarhatoiminta loppui 
1980-luvulla ja ruusunviljely vuonna 2007.  
Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä 
ratsastuskoulu Marskun talli (entinen Hetan 
talli) lopetti toimintansa vuonna 2019, jonka 
seurauksena kylän alueella ei ole enää tarjolla 
yleisiä ratsastuspalveluja. Kylällä on kuitenkin 
joitakin yksityisiä harrastehevosia ja yksityisiä 
talleja. Alueella tuotetaan myös rehua yksityisille 
myytäväksi.

Maatilamatkailua ja elämystoimintaa alueella 

tarjoaa Kettukallion Elämystila. Tarjolla on mm. 
savusauna, saunatupa, kylpytynnyri, kota ja 
laavu sekä majoitusta vanhassa hirsitalossa ja 
Lohjanjärven rantamökeissä. Uutena palveluna 
ovat erilaiset juhlatilaisuudet tanssilavoineen 
ja pitopöytineen. Lisäksi vuokramökkejä on 
alueella saatavissa mm. Suurniemen tilalla. 
Lisäksi alueen yrittäjät tarjoavat ainakin kone- 
ja rakennusurakointia, polttopuiden myyntiä, 
pitopalvelua ja koiran trimmausta. Alueella toimii 
myös autokorjaamo ja -maalaamo. 

Kyläsuunnitelman alueella ei ole koskaan 
ollut raskasta tai suurta teollisuutta. Suurin ja 
merkittävin työnantaja on Helsingin kaupungin 
Outamon lastenkoti. Se tarjoaa sijaishuollon 
palveluita ensisijaisesti peruskoulun yläasteikäisille 
helsinkiläisille lapsille. Outamossa on Helsingin 
kaupungin opetusviraston ylläpitämä koulu. 

Seuran nettisivuilla on näkyvissä lista alueella 
toimivista palveluntarjoajista. Mikäli asut tai 
yrityksesi toimii alueella ja haluat oman yrityksesi 
mukaan kyläsuunnitelman seuraavaan päivitykseen 
ja näkyville Karstu-Karkali seuran verkkosivuille, 
ilmoita yrityksesi yhteystiedot osoitteeseen: info@
karstukarkaliseura.fi

Luetteloa päivitetään sivuilla www.karstukarkaliseura.fi

Nimi Toimiala Puhelin Sähköposti & www - sivut

Alhon sora - Jaakko Illi  Soraa, seulotut sorat, soramurskeet, 
tarvittaessa kuljetus 0500878367

Autorousku Autokorjaamo- ja maalaamo 0400 473265

Eilan Juhlapalvelu Pitopalvelu, astiavuokraus, pöytäliinavuokraus 050 3090739

JesDesign Taittotyöt ja atk-tuki 0407640332 eijaterava@gmail.com
www.jesdesign.fi

Jukka Härmä Polttopuuta 050 3518745

Karkalin Kiinteistöpalvelu Maanrakennustyöt, seulottua multaa 0400 473075

Parkettiexpertti Oy Kaikki parkettityöt 040 0445906

Kettukallion Elämystila  Matkailu ja majoitus 044-9885760 kettukallio.korpijaakko@gmail.com

Sammatin Maanrakennus Maanrakennusurakointi 0400 487984 sammatin.maanrakennus@dnainternet.net

Sammatin Taksipalvelut Taksipalvelua 1+8 -paikkaisella autolla 050 462 2243 sammatin.taksipalvelut@gmail.com

Suomen Hoivakoira Koirien hyvinvointi ja koulutus

Suurniemen tila Mökkivuokrausta 050-3451551 info@suurniementila.com
www.suurniementila.com

Pohjola Farms Mökkivuokrausta 040 911 2214 leena.cendejas@gmail.com

Talo-Tapsa ky Uudisrakentaminen, sisä- ja ulkoremontit, 
saneeraustyöt, kaivuutyöt

Tapani Helenius 
0505695854 posti@talotapsa.fi

T:mi Leila Kouvonen Työyhteisövalmennus, työnohjaus, 
työyhteisösovittelu 050 5474626 leila.kouvonen@leilakouvonen.fi

www.leilakouvonen.fi

TMP Sähkö Oy sähköasennukset Timo Pyrhönen 
0400368166 www.tmpsahko.fi

Pumpa Design Oy Kestävän kehityksen mukaisia Pumpa Upcycle -
tekstiilituotteita www.pumpaupcycle.com

Arboretum Magnolia facebook.com/arboretummagnolia.fi

Arkkipiispan Karkali 
kotimuseo

Arkkipiispa Gustaf Johanssonin (1844-1930) 
elämää sekä kesähuvilan alkuperäisiä 
tavaroita ja muistoja 1800-luvun lopulta 1950-
luvulle

www.visitlohja.fi/kohdekortit/arkkipiispan-karkali/

Artesaani juustola Tuoreeseen lypsylämpimään lehmänmaitoon 
valmistettuja artesaanijuustoja

Keijo Pihlström 
0405453858
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Upeita kallioita ja viljavia 
peltoaukeita

Upeita kallioita ja viljavia peltoaukeita

Suurmaisemassa kyläalue jakautuu kahteen 
osaan. Lounaasta-koilliseen ulottuvaan pääasiassa 
kallioiseen metsäiseen niemeen, joka työntyy 
pitkälle Lohjanjärvelle. Karstunlahden pohjoispuoli 
ja Talpelan alue ovat puolestaan kylien viljavinta 
peltoaluetta. Toisaalta leimaa-antavana piirteenä 
on vesistöjen runsaudesta johtuva ranta-alueiden 
huomattavan suuri osuus. Jo nämä seikat tekevät 
kyläalueesta monipuolisen kokonaisuuden, mikä 
näkyy vaihtelevina pinnanmuotoina, monina 
korkeine mäkinä, jyrkkinä kallioseinäminä, 
sokkeloisina lahtina ja avarina peltomaisemina, 
joita halkaisevat joki- ja purouomat ja joita 
ympäröivät vehreät metsämaat.

Otolliset luonnon lähtökohdat

Pinnanmuotojen monipuolisuuden lisäksi kyläaluetta 
rikastuttaa vielä poikkeuksellisen otolliset maa- 
ja kallioperän laadut ja ilmasto-olosuhteet 
Lohjanjärven syleilyssä. Alueen kalkkipitoinen 
kallioperä ja rehevä maaperä tarjoavat varsin 
hyvät edellytykset viljaville pelloille ja luonnon 
rehevyydelle. Kyläalue onkin luontonsa puolesta 

yksi Lohjan arvokkaimmista alueista ellei jopa 
arvokkain. Tämä tulee hyödyntää kyläyhteisön 
voimavarana ja miettiä miten se palvelisi 
asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämää, 
jotta kyläyhteisömme pysyisi myös jatkossa 
houkuttelevana ja elinvoimaisena alueena. Toisaalta 
hyödyntämisen ja kasvun haasteena on miten 
säilyttää arvokas pääoma sitä heikentämättä tai 
tuhoamatta väärillä toimenpiteillä. 

Kyläyhteisön kaikkein merkittävimmät luontoarvot 
ovat jalopuu- ja pähkinälehdot sekä kalkkipitoiset 
kallioalueet ja niiden reunaosat. Tähän ryhmään 
kuuluu ennen kaikkea Karkalin luonnonpuisto 
ja Torholan luolan ympäristön jalopuulehdot 
ja kalkkipitoiset kalliot. Kalkkikallioiden helmiä 
on luonnonsuojelulailla rauhoitetut Selkäsaaret 
ja Kirkkovuori. Unohtaa ei saa alueen lukuisia 
hienoja pähkinäpensaslehtoja, joista suurin osa 
on yksityismailla. Monet maanomistajat ovat 
niitä iloksemme vapaaehtoisesti jo rauhoittaneet 
luonnonsuojelualueeksi. 

IV   Alueen luonto
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Korkeita kallioita ja jylhiä jyrkänteitä
 
Oman arvokkaan luontokokonaisuuden 
muodostavat alueen valtakunnallisesti arvokkaat 
kallioalueet. Ne tarjoavat hienoja luontoelämyksiä 
monipuolisine putkilokasvi-, sammal- ja 
jäkälälajeineen.

Kallioiden välimaastot ovat erinomaisia sienimetsiä. 
Alueella on monia korkeita kallioita, joista korkein 
on Kaijolan Pumminmäki. Se kohoaa n. 70 m 
Lohjanjärven vedenpinnan tasosta ulottuen aina 
102,2 m korkeudelle merenpinnasta. Unohtaa 
ei saa Karstunlahden upeata Linnamäkeä. Sen 
arvellaan olevan muinainen linnavuori. Nimi 
viittaa rautakauden loppupuolelle 8oo – 1200 
jKr, jolloin mäet ja vuoret olivat asukkaiden 
vartiointi- ja piilopaikkoja rauhattomina 
aikoina. Talvisodan aikana Linnamäki toimi 
ilmahälytyspaikkana. Kun vihollisen sotakoneet 
lensivät alueen ylitse, vapaaehtoiset karstulaiset 
ilmoittivat ilmavalvontakeskukseen lentokoneiden 
suunnan. Linnavuorelta on löytynyt merkkejä 
kalliomaalauksista, joista on enää jäljellä vai 
punertava läiskä kallion kyljessä. Kallion ylikaltevat 
jyrkänteet luovat haasteita nykyisin suositulle 

kalliokiipeilylle. Alueella on myös arvokasta 
kasvillisuutta. 

Korkeat kalliot tarjoavat kulkijoille hienoja 
maisemaelämyksiä. Usealta kallionlaelta näkyy 
Lohjan keskiajan kivikirkko tai Karjalohjan kirkko 
tai Virkkalan vesitorni ja teollisuuden rakenteet. 
Metsäiset kallioalueet ovat mäyrän, ketun, ilveksen 
ja sorkkaeläinten sekä jylhyyttä arvostavien 
lintujen kuten huuhkajan ja korpin valtakuntaa. 
Vaalikaamme rinnakkaiseloa niiden kanssa.

Kyläalueen erikoisuuksia – monet 
luolamuodostumat

Myös mannerliikunnot ja jääkausi ovat jättäneet 
poikkeuksellisen monia erilaisia jälkiä kylän 
luontoon. Monelle nämä saattavat olla tuiki 
tuntemattomia. On harvinaista, että näin 
suppealta alalta löytyy varsin kattava valikoima 
kallioperän eri muodostumista. Tämä mahdollistaa 
hienoja geologisia ja geomorfologisia retkiä 
alueella. Jääkauden ajan virtaavan veden 
aikaansaannoksista tunnetuin on Suomen 
suurimpiin luoliin kuuluva Torholan luola ja 
Talpelan upeat hiidenkirnut. Unohtaa ei saa 
Patamäen hiidenkirnuja ja sen sileäksi hioutuneita 

kallioita puhumattakaan monien muiden kallioiden 
kauniisti hioituneita kallioseinämiä, joista ehkä 
upein ja suurin löytyy Pumminmäen kallion 
juurelta. Luonnollisesti monien kallioiden pinnassa 
näkyy jäämassan painosta aiheutuneita jään 
kulkusuuntaisia uria tai vastasivulle rikkoutuneita 
kalliolohkareita.

Vähemmän tunnettuja ovat Kaijolan Pietarin 
luolat ja Karstun suoran päässä olevat 
kalliohalkeamaluolat. Pietarin luolat ovat syntyneet 
useiden suurten siirtolohkareiden muodostamasta 
luolastoista. Siirtolohkareiden väliin jää kapeita 
käytäviä tai pieniä katoksia, jotka antavat 
luolamaisen tunnelman. Miksi juuri siihen paikkaan 
on kasautunut normaaleja enemmän suuria 
siirtolohkareita? Näky on suorastaan häkellyttävä. 
Sen on myös huomannut mäyrä, joka asustelee 
luolan ympäristössä.

Karstun suoran päässä oleva kallio on 
mannerliikuntojen tai mannerjään painosta 
halkeillut kapeiksi vakomaisiksi käytäviksi. Osaa 
käytäviä peittää kattona suuret kivipaasit. 
Tunnelma on kuin luolastossa liikkuisi. Varsin 
erikoinen ja hieno luolasto. Alueella liikkuminen 
onkin erittäin vaarallista. Kylän nuoret pojat 
ovat käyneet aikojen saatossa paikalla salaa 
kiipeilemässä, kun kylillä on kerrottu, ettei 
luolastolle ollut menemistä. 

Vaikka kylän alueella on runsaasti Lohjanjärven 
rantaviivaa, niin sieltä jokseenkin puuttuvat 

Lohjanjärven laskun seurauksena syntyneet 
tyypilliset laajat ja upeat tervaleppälehdot. 
Tämä johtuu siitä, että kyläalueemme rannat 
ovat pääosin kivikko- ja kalliorantoja. Pienialaisia 
rannan tervaleppälehtoja löytyy ainakin 
Talpelanlahden, Varolanlahden, Outamojärven, 
Pitkäperänlahden, Karstunlahden ja Karkalin 
luonnonpuiston rannoilta. Paikoin on kyllä hienosti 
näkyvillä vanhat Lohjanjärven rantaterassit. 

Oman lisänsä kyläalueen luontoon tuovat sen 
monet pienet lammet, joita on yhteensä 10 kpl. 
Eräät niistä, kuten molemmat Myllylammet 
ja Kaitalampi ovat lähes erämaaluontoisia 
lampia. Etenkin lampien nevareunustot ovat 
luonnonsuojelullisesti yksi lampien parhaista 
luontokohteista. Sopivia pesäpaikkoja löytyy siis 
sekä vesilinnuille että rannan pensastoissa eläville 
linnuille. Lampien arvot ja niiden tuoma rikkaus 
unohtuu helposti muiden luontoarvojen joukkoon. 

Unohtaa ei myöskään saa alueen läpi kulkevaa 
Karstunjokea ja sen haaraa Kertunjokea. 
Etenkin Karstunjoen loppuosa on jokiluontoa 
parhaimmillaan paikoin kanjonimaisine 
kiemurtelevine mutkineen. Joessa on ollut 
mylly ja entisajan tapojen mukaan ei kannettu 
huolta kalojen kulkuteistä ja jokiluonnon 
monimuotoisuudesta. Pato muodostaakin kaloille 
kulkuesteen. Voisiko siihen joskus saada kalojen 
kulkutien? Se jää nähtäväksi. Kyläalueen rajalla on 
kirkkaasta ja lähdepitoisesta kylmästä vedestään 
tunnettu, Hormajärvestä Outamojärveen laskeva 
Hormajoki. Sitä on soraistettu taimenen ja rapujen 
kutupaikoiksi. Myös Hiukoonlammen laskupuro tuo 
oman lisänsä kylän luonnon monimuotoisuuteen. 

Vähän perinnemaisemia – vaalikaa vanhoja 
perinteitä

Huolimatta laajoista peltomaisemista 
kyläalueellamme on yllättävän vähän vanhan 
maatalouden luomia perinnemaisemia, 
luonnonniittyjä ja rantalaitumia. Ilmeisesti 
karjataloudesta on jo varhain luovuttu ja entiset 
laidunmaat on raivattu pelloiksi tai istutettu 
metsiksi. Osa on myös luontaisesti kasvanut 
umpeen ja pensoittunut. Vain muutamia 
pienialaisia ketoja ja rantaniittyjä on otettu 
hoidon piiriin. Osaa hoidetaan viikatteella niittäen 
kuten Karkalin luonnonpuiston entisen pihapiirin 
niittyaluetta. Karstunlahden pieni rantaniitty ja 
kallionalusketo ovat puolestaan lammaslaitumena. 
Jossain päin saattaa olla ihmisten ylläpitämiä 
omia pihapiirin niittyjä ja ketoja. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta olisi tärkeää, että niitä 
otetaan enemmän hoitoon. 

Kalliomaalausta katsomassa Linnamäen kallion seinämästä.

Lapsia luontoretkellä.
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Kyläalueella on kymmeniä uhanalaisiksi 
luokiteltujen eliölajien elinpaikkoja. Osa niistä 
on erityisestä suojeltavia lajeja, joiden maamme 
ainoat tai harvat elinpaikat osuvat kyläyhteisön 
alueelle. Löytyypä täältä erikoisuutena 
maaomistajan rauhoittama Suomen ainoan 
luontaisen harsomataran kasvupaikka. Myös 
maamme kauneimpiin ja harvinaisimpiin 
orkideoihin kuuluvalla punavalkulla on alueella 
useitakin kasvupaikkoja. Uhanalaisten lajien suuri 
määrä on myös osoitus, että kyläsyhteisön alueen 
luonnon vaalimisella on merkitystä koko Suomen 
eliölajien suojelulle.  

Lukuisia luonnonsuojelualueita   
 
Kyläalueen luontoarvot on huomattu myös 
valtion taholta. Alueella on monia eri 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. 
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluu yksi kohde, 
rantojensuojeluohjelmaan kaksi kohdetta, vanhojen 
metsien suojeluohjelmaan kolme kohdetta ja 
Natura 2000 -ohjelmaan kahdeksan kohdetta. 
Lisäksi valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita 
on peräti 18 kohdetta, jotka ovat varsin 
laajoja kokonaisuuksia. Sen sijaan arvokkaita 
perinnemaisemakohteita on vain 6 kpl, ja nekin 
ovat varsin pienialaisia. Luonnonsuojelulailla 
rauhoitettuja suojeltavia luontotyyppejä on 5 kpl, 
ja ne ovat kaikki pähkinäpensaslehtoja. 

Myös monet maanomistajat ovat iloksemme 
rauhoittaneet arvokkaita luontokohteita 
vapaaehtoisesti suojeltavaksi. Tätä varten on 
METSO -ohjelma, jonka kautta maanomistaja saa 
korvausta suojelun aiheuttamista taloudellisista 
menetyksistä. Pääosa suolelualueista sijoittuu 
Karkalinniemelle, sen tyvellä on paljon suojeltuja 
kallioalueita, keskellä lehtoluontoa ja sokerina 
kärjessä Karkalin luonnonpuisto. Valtion maiden 
luonnonsuojelualueiden hallinta- ja hoitovastuu 
kuuluu Metsähallitukselle. Yksityismaille 
perustettuja luonnonsuojelualueita on peräti 
36 kohdetta. Yksi tervaleppä on rauhoitettu 
luonnonmuistomerkiksi Skraatilassa. Lisäksi 
alueella on metsäkeskuksen karttapalvelutietojen 
mukaan 16 kpl metsälain mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Suurin osa niistä on jyrkänteitä 
ja niiden alusmetsiä, reheviä lehtolaikkuja tai 
METSO- ja suoelinympäristön kohteita. 
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Luontopolut 

Kyläsuunnitelman alueella on kolme virallista 
merkittyä luontopolkua. Karkalin luonnonpuistossa 
on laajimmat polkuverkostot. Reittien pituudet 
vaihtelevat 0,5– 6 km. Hanski-Hakin luontopolun 
(n. 2 km) varrella on muutamia rastitauluja ja 
pöytä-penkkiryhmä Tuomihiedan torpan niityllä, 
niemen kärjessä ja uimarannalla. Pysäköintipaikan 
lähtöpisteessä on info-taulu, kuivakäymälä ja pöytä-
penkkiryhmä. Muita palveluja ei ole.

Torholan luolan luontopolku on n. 1 km mittainen 
ja luolan sisäänkäynnin luona on info-taulu 
ja rannassa penkki.  Karkalintien varressa on 
pysäköintipaikka, josta lähtee merkattu polku 
luolalle. Muita palveluja siellä ei ole. 
Lisäksi Talviassa on luontopolku Talvian 
hiidenkirnuille, jonne opastus johdattaa 
Talpelantieltä.  Pysäköintipaikalla on info-taulu, 
josta on matkaa hiidenkirnuille n. 400 m. Muita 
palveluja siellä ei ole.

Kaikista luontopoluista löytyy lisätietoa esimerkiksi 
Lohjan kaupungin nettisivuilta
www.lohja.fi/luontopolut

Kyläsuunnitelma-alueella on lukuisia muitakin 
hienoja luontokohteita, mutta niille ei ole  ohjattuja 
reittejä. Jokamiehenoikeudella saa maastossa 
liikkua itsenäisesti. 

Torholan luolan suuaukko, eteinen,  josta pääsee laskeutumaan saliin ja edelleen luolan muihin osiin. Luolassa 
liikkuminen omalla vastuulla.
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Karstu-Karkali-Talpelan

Kyläkyselyn tulokset sekä 
toimenpidetaulukko 2020

Kyläsuunnitelman toimenpiteet 
osiossa mukana:

Lohjan
Kylät ry
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Kyläkyselyn 2020 
tulokset
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Mihin kyläseuran järjestämiin tapahtumiin olette osallistuneet ja mihin aiotte jatkossa osall istua? 
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Kyläkysely jaettiin alueella noin 340 postilaatikkoon. Kyselyyn vastasi 
ajalla 25.4.-10.5.2020 yhteensä 66 kyläläistä. Vastausprosentiksi 
muodostui 19 prosenttia. Kyselyssä pyydettiin antamaan kylälle 
yleisarvosana. Yli 80 prosenttia vastaajista antoi alueelle 
yleisarvosanan hyvä tai erittäin hyvä.

Vastaajat olivat osallistuneet kyläseuran järjestämiin perinteisiin 
tapahtumiin vaihtelevasti. Suurin osa vastaajista oli käynyt 
ennen kyselyyn vastaamista pitopäivällisillä (46 vastaajaa) sekä 
syysmyyjäisissä ja kirpputorilla (41 vastaajaa). Vastaava määrä 
vastaajia aikoi osallistua tapahtumiin myös jatkossa (pitopäivälliset 
46, myyjäiset ja kirpputori 41). Muissa seuran tapahtumissa vastaajat 
olivat käyneet selvästi harvemmin. Kyläkävely oli ainoa tapahtumista, 
johon vastaajilla oli aikomus osallistua jatkossa useammin kuin ennen. 
Aiemmin kävelylle oli osallistunut 23 henkilöä kun jatkossa kävelylle 
aikoi osallistua 33 vastaajaa. Muut seuran perinteiset tapahtumat 
puolestaan saattavat kyselyn perusteella jatkossa menettää kävijöitä.



40  41

Kyläseuran tulevien avustushakemusten ja niiden avulla toteutettavien 
projektien osalta vastaajat kannattivat kuntoilutelineiden hankintaan 
rantaan (29 vastaajaa). Selvästi vähemmän kannatusta saivat seurantalon 
pihaan rakennettava huvimaja (14 vastaajaa) ja uusien liikunta- ja 
ulkoilupelien hankinta rantaan (11 vastaajaa). Vapaissa vastauksissa 
ehdotettiin Karstun rannan laiturin uusimista sekä saunan, laavun, 
grillikatoksen ja/tai huvimajan hankkimista rantaan, joiden puitteissa 
voitaisiin järjestää yhteisiä tutustumisiltoja. Näiden lisäksi Karkaliin toivottiin 
joitain liikuntavälineitä sekä ehdotettiin yhteiskäyttöisen klapikoneen 
hankintaa ja sähkön kilpailutusta. Myös nuorille toivottiin lisää toimintaa. 
Myös veneenlaskupaikan parantamista toivottiin. Veneenlaskupaikan 
kunnostuksen kyläseura on toteuttamassa kesän 2020 aikana osana 
Ykkösakseli ry:n jo myöntämää hankeavustusta.

Karstu-Karkaliseura järjestää vuosittain useita erilaisia 
tapahtumia. Mihin niistä olette osallistunut viimeisten viiden 
vuoden aikana ja mihin aiotte jatkossa osallistua?
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Mihin kyläseuran järjestämiin tapahtumiin olette osallistuneet ja mihin aiotte jatkossa osall istua? 
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Jatkossa vastaajat toivoisivat kyläseuran järjestävän retkiä (31 vastaajaa), 
erilaisia teema-iltoja, infoja ja opetusta (29 vastaajaa) sekä yhteistä 
ulkoliikuntaa, kuten sauvakävelyjä, lenkkiseuraa ja pyöräretkiä 
(22 vastausta). Myös kahvilaillat sekä kädentaitokurssit herättivät 
kiinnostusta. Vapaissa vastauksissa ehdotettiin lisäksi tarinailtoja kylien 
ja talojen historiasta, kuntosalilaitteiden hankintaa koululle, Hiukoontien 
ja Talpelantien risteyksessä olevan ilmoitustaulun oikaisemista sekä 
bussikatosten ja ja jätepisteiden siistimistä. Kommenteissa toivottiin myös 
jatkoa kyläkävelyille ja juhannuskokolle.

Olen osallistunut aiemmin

Aion osallistua jatkossa
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Vastaajista 24 henkilöä saattaisi käyttää ja neljä henkilöä käyttäisi 
varmasti alueella toimivaa lähiruokapiiriä. Yksi vastaajista oli myös 
valmis tarjoamaan tuotteita lähiruokapiiriin. Kaatopaikkatavaroiden 
yhteiskuljetusta saattaisi käyttää 21 vastaajaa ja neljä vastaajaa käyttäisi 
sitä varmasti. Vanhusten ja muiden apua tarvitsevien kotipalveluita oli 
kiinnostunut tarjoamaan kolme vastaajaa. Näitä palveluja saattaisi käyttää 
viisi ja käyttäisi varmasti yksi vastaaja. Lisäksi kimppakyytejä olisi valmis 
tarjoamaan kaksi ja varmasti käyttämään kaksi vastaajaa. Kuusi vastaajaa 
saattaisi käyttää kimppakyytejä.

Kyselyssä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä kaupungin ylläpitämää 
palvelua annetuista vaihtoehdoista. Lähes 80 prosenttia vastaajista eli 51 
vastaajaa piti jätepisteiden ylläpitoa erittäin tärkeänä. Seuraavaksi eniten 
kannatusta keräsivät Karstun rannan ylläpito (42 ääntä), tiekuntien 
avustukset (39 ääntä) sekä Karstun liikuntasalin ylläpito (37 ääntä). 
Lisäksi vapaissa kommenteissa toivottiin aurausta talviaikaan sekä vesi- ja 
jäteveden runkolinjan jatkamista Karhuniemeen saakka.

Alueen jätteiden kierrätyspisteiden osalta nousi selvästi esiin toive 
muovin lajittelumahdollisuudesta sekä Karkalin jätepisteen palveluiden 
laajentamisesta koulun jätepistettä vastaavalle tasolle.
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Mitkä muutokset parantaisivat asumisviihtyvyyttänne? (36 vastausta)
• Leveämmät tienpientareet parantaisivat kevyenliikenteen turvallisuutta. 

Nyt Karstuntiellä on vaarallista lenkkeillä ja pyöräillä.
• Kierrätyskelpoisten jätejakeiden keräyspömpelit Karkalintien 

jätepisteeseen, liikunta- ja ulkoilureittejä, ulkovoimailu/kuntoilutelineitä 
koululle ja Karstun rantaan sekä Karstuntien kevyenliikenteen väylän 
rakentaminen

• Merkittyjä lenkkipolkuja tms., kahvila tms. treffaus- / ajanviettopaikka 
lähellä

• Jotain harrastusmahdollisuuksia lapsille
• Karstuntien kunnostus! Karkalin risteyksen jätepisteen uudistaminen ja 

siistiminen.
• Bussipysäkkien uusiminen. Eli kaikki yleissiisteyteen tehtävät parannukset.
• Rantautumispaikka nuotiopaikkoineen, vessoineen, roskiksineen 

veneilijöille

Avoimissa vastauksissa alueen hyviä ja huonoja puolia kysyttäessä 
vahvuuksina esiin nostettiin erityisesti luonto, järvi ja rauhallisuus. Myös muun 
muassa turvallisuus ja ihmiset mainittiin useammassa vastauksessa. Huonoina 
puolina nähtiin kyläkoulun lakkautus, heikot julkisen liikenteen yhteydet sekä 
Karstuntien huono kunto.

Mitä hyvää ja mitä huonoa näette alueella asumisessa? (44 vastausta)
• Metsät, järvi, rauha, turvallisuus, ystävälliset toisiaan kunnioittavat ihmiset
• Luonto lähellä ja turvallinen paikka. Nuorille kaipaisin enemmän toimintaa.
• Sopiva etäisyys keskustasta, kaunis luonto ja mukava kyläyhteisö ovat hyviä 

juttuja. Koulun lakkauttaminen oli iso pettymys.
• Valitettavaa on kyläkoulun lakkautus ja kaavoituksen puute. Hyvää on oma 

seurantalo, aktiivinen kyläyhteisö ja ennen kaikkea hieno luonto ja monta 
upeaa luontokohdetta.

• Erittäin ihana rauhallinen kylä, huonona puolena Karstuntien kunto.
• Hyvää: luonnonrauha ja kivat asukkaat, huonoa: koulun lakkauttaminen ja 

harvat linja-autovuorot.
• Luonto ja Karstun liikuntasalin pelivuorot, aktiivinen kyläyhdistys
• Ihana kylä kauniine maisemineen. Koulun puuttuminen on surullista mutta 

siihen hiljaa sopeudutaan. Olisi hyvä jos ihmiset tuntisi paremmin toisiaan.
• Kyselyn perusteella asumisviihtyvyyttä parantaisivat muun muassa 

Karstuntien kunnostaminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen sekä 
harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen. Toisaalta moni vastaaja oli 
tyytyväinen alueen tilanteeseen nykyisellään.
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Suunnitellut toimenpiteet
Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Grilli-ilta Karstun rannassa Johtokunta Kerran kesässä

Piha-/puutarhakierroksia 
vapaaehtoisten kyläläisten luona

Koti -ja 
ympäristöjaos/ 
perhejaos

1 – 2 kertaa kesässä

Kahvi-iltoja Seurantalolla, joissa 
vaihtelevia teemoja (esim. 
hyvinvointi, alueen/talojen historia, 
lähiruoka, kalastus, atk)

Kaikki jaostot Keväisin ja syksyisin

Ompeluviikonloppu Seurantalolla Perhejaos 2021 – 2023

Kädentaitokursseja (valokuvaus, 
taide jne)

Johtokunta / vetäjiä 
etsitään

Vetäjien löytyessä

Luontoretkiä ja sieniretkiä eri 
puolilla aluetta

Koti- ja 
ympäristöjaos

1-3 vuodessa

Harkitaan ulkoilmakonsertin 
järjestämistä

Johtokunta 2021

Villiyrttikurssi Johtokunta Kesällä 2021

Juhla-festivaali Huvijaos Kesällä 2021

Uudet 
tapahtumat ja 

yhteinen 
toiminta

Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Pitopäivälliset Seurantalolla Pitojaos Kerran kesässä

Lauluilta Seurantalolla Pitojaos Kerran kesässä

Maalaismyyjäiset/kirppis 
Seurantalolla

Pitojaos, koti- ja 
ympäristöjaos

1 – 2 kertaa kesässä

Laskiaisrieha Perhejaos Kerran vuodessa

Pilkkikisat Karstun rannassa
Koti- ja 
ympäristöjaos

Kerran vuodessa

Kyläkävelyt Koti- ja 
ympäristöjaos

1 – 2 kertaa vuodessa

Seurantalon pihatalkoot sekä 
rannan siistimistalkoot

Koti- ja 
ympäristöjaos

Kerran kesässä

Joulurauhan julistus
Koti- ja 
ympäristöjaos

Kerran vuodessa

Karaoke Seurantalolla Huvijaos Kerran kesässä

Iltamat Seurantalolla Huvijaos Kerran kesässä

Kesämatka vaihtuviin kohteisiin Huvijaos Kerran kesässä

Kuutamotanssit Huvijaos Kerran kesässä

Perinteiset 
tapahtumat ja 

yhteinen 
toiminta
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Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Lapsiperheiden lähiluontoleiri 
Karstun rannassa

Perhejaos Kesällä 2021

Lasten liikuntavuorot koulun 
liikuntasalissa

Perhejaos Kuukausittain

Perhetreffit Seurantalolla Perhejaos N. 2x vuodessa

Alueen 11-25 -vuotiaiden nuorten 
kannustaminen Ykkösakseli ry:n 
Ykkösmassi-rahoituksen hakuun 
nuoria kiinnostavan aiheen 
hankkimiseksi alueelle

Johtokunta Jatkuvasti

Lapset ja 
nuoret

Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Salibandyvuorot koululla Liikuntajaos Syys-talvikausi

Seniorijumppa koululla Liikuntajaos Syys-talvikausi

Jalkapalloa Karstun rannassa Liikuntajaos Kesäkausi

Sauvakävelylenkkejä Liikuntajaos Kesäkausi

Pyöräretkiä/yhteisjuoksuiltoja Liikuntajaos 1 – 2 kertaa kesässä

Kyläläisten vuosittainen kuntotesti Liikuntajaos Kerran vuodessa

Eri lajien tutustumiskurssi (esim. 
nyrkkeily, kahvakuulailu, koripallo)

Liikuntajaos Syksy 2021 / talvi 2022

Liikunta ja 
ulkoilu

Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Kirjelmä Rosknrollille ja Rinki OY:lle 
muovin keruupisteen saamiseksi 
jätepisteisiin sekä Karkalintien 
pisteen palvelujen laajentamiseksi

Johtokunta 2020-2021

Esitys ELY:lle pysyvän 
varoitusmerkin asentamisesta 
Seurantalon risteykseen 
turvallisuuden parantamiseksi

Johtokunta 2020

Kyläalueen kaavoitustilanteen 
seuraaminen

Johtokunta Jatkuvasti

Esitetään Hiiden opistolle 
tarvittaessa toiveita kurssien 
järjestämisestä alueella

Johtokunta, 
asukkaat

Tarpeen mukaan

Selvitetään mahdollisuutta 
rakentaa kyläportti tien varteen

Johtokunta 2021 – 2023

Kyläseuran 
ulkopuolisten 
tahojen apua 

vaativat 
toimenpiteet
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Itse_toteutettavat

Page 1

Aihe Toimenpide Vastuutaho Milloin

Kuntoilutelineiden hankinta 
Karstun rantaan ulkopuolisen 
rahoituksen avulla (esim. 
Ykkösakseli tai aluetoimikunnat)

Johtokunta 2021-2025

Leikki- ja pelivälineiden hankinta 
Karstun rantaan ulkopuolisen 
rahoituksen avulla (esim. 
Ykkösakseli tai aluetoimikunnat)

Johtokunta Tarpeen mukaan

Penkkien hankinta rannan grillin 
ympärille ulkopuolisen rahoituksen 
turvin (esim. Ykkösakseli tai 
aluetoimikunnat)

Johtokunta 2021 – 2022

Esittelyvideo Seurantalosta Etsitään tekijää Tekijän löydyttyä

Seurantalon kirjallisten vuokra-
ehtojen laatiminen

Johtokunta 2020 – 2021

Seurantalon katon korjaus Johtokunta 2020

Seurantalon lämmityksen 
tehostaminen ulkopuolisen 
rahoituksen avulla (esim. 
Ykkösakseli tai aluetoimikunnat)

Johtokunta 2021-2025

Selvitetään mahdollisuutta 
yhteisen 
romumetallinkeräyspisteen 
hankintaan

Johtokunta 2021 – 2025

Hiukoontien ja Talpelantien 
ilmoitustaulun uusiminen

Koti -ja 
ympäristöjaos

2021

Kalastuslupia myyvien tahojen 
yhteystiedot verkkosivuille

Johtokunta 2020 – 2021

Seurantalon ja 
kyläympäristön  

kehittäminen



Miten osallistua?
Jotta tapahtumat saadaan järjestettyä ja uusia toimenpiteitä toteutettua, tarvitaan mukaan väkeä 
toimimaan alueemme hyväksi. Tulemalla mukaan toimintaan luot samalla uusia tuttavuuksia kylämme 
asukkaisiin ja tutustut lähiympäristöön. Voit myös osallistua juuri sinua kiinnostavan uuden toiminnan 
aloittamiseen. Näin saat suoraan hyötyä vaivannäöstäsi. Yhdessä tekeminen on taloudellisesti halvempaa 
ja lisää alueemme yhteisöllisyyttä. Toisia auttamalla varmaan itsekin saa tarvittaessa kyläläisiltä apua 
omiin tarpeisiinsa. Tule siis mukaan kyläyhteisömme toimintaan ja parantamaan alueemme palveluja ja 
viihtyvyyttä. 

Osallistua voi pienellä panoksella eikä toimintaan tarvitse sitoutua loppuelämäksi. Tapahtumien 
toteuttamiseen tarvitaan kahvittajia, lipunmyyjiä, siivoojia, uusien toimintapaikkojen rakentajia, ympäristön 
siistijöitä, seuran nettisivujen ja Facebook-sivustojen ylläpitäjiä, tapahtumien markkinoinnin laatijoita, 
järjestyksen valvojia, luennoitsijoita ja retkien tai liikuntaharrastusten vetäjiä. Lähes kaikelle osaamiselle 
ja aktiivisuudelle varmasti löydetään paikkansa. Esimerkiksi seuraavien Karstu-Karkali seuran järjestämiin 
tapahtumien järjestelyihin on mahdollista osallistua vaikka pienelläkin panoksella:

Karstu-Karkali seuran johtokunnan jäsenet vuonna 2020: 

Johtokunnan puheenjohtaja:    Risto Murto, 044 2016070    
Varapuheenjohtaja     Jenna Härmä, puh 0407032091
Huvijaoksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja:  Pirjo Savolainen, 041 4360226
Perhejaos Pähkinän puheenjohtaja:   Hanna Savelainen,  puh 050 3451 551
Koti- ja ympäristöjaoksen puheenjohtaja:  Pekka Korpijaakko, puh. 044 989 7930 
Liikuntajaoksen puheenjohtaja:    Pertti Paakkari 040 060 5593
Pitojaoksen puheenjohtaja:    Eila Hietaharju, 050 309 0739
Sihteeri      Susanna Hietaharju 050 327 5370
Seurant:alon vuokraus ja emäntä:   Pirkko Härmä puh. 045 126 2144
Seurantalon isäntä:     Jani Kunttu 

Ota rohkeasti yhteyttä - tervetuloa mukaan toimintaan!  Karstu-Karkali seura ry
        info@karstukarkaliseura.fi 
        www.karstukarkaliseura.fi
        

Tapahtuma Ajankohta Yhteystaho

Pilkkikisat Maaliskuu Koti- ja ympäristöjaos

Kyläkävely Huhtikuu Koti- ja ympäristöjaos

Seurantalon pihatalkoot Huhtikuu Koti- ja ympäristöjaos

Pitopäivälliset Heinäkuu Pitojaos

Latotanssit Elokuu Huvijaos

Kaamostanssit Lokakuu Huvijaos

Iltamat Heinäkuu Huvi- ja pitojaos

Maalaismyyjäiset/ Kirpputori Kesäkuu ja elo-syyskuu Koti- ja ympäristöjaos

Joulurauhan Julistus Joulukuu Koti- ja ympäristöjaos

Jalka- ja pesäpalloa Karstun rannassa/koululla Kesä-elokuu Liikuntajaos

Sählyä ja jumppaa senioreille ja lapsille koulun 
liikuntasalissa

Syys-toukokuu Liikuntajaos

Teemailtoja seuratalolla/koululla 1-2 kpl/vuosi Seuran johtokunta 


