
 
 
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja pts 2017-2021 
 

1.  Yleistä Karakallio-Seurasta ja Karakalliosta  
 
Karakallio-Seura on vuonna 1966 perustettu Karakallion ja Rastaspuiston alueella toimiva 
kotiseutuyhdistys. Seura toimii alueen sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen 
kehittämiseksi ja alueen viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten 
erityispiirteiden pohjalta lähtien. Sääntöjensä mukaan seura myös toimii yhdyssiteenä alueen 
asukkaiden ja yhteisöjen kesken ja pyrkii toiminnassa edistämään paikalliskulttuuria ja sosiaalista 
kiinteyttä.  
 
Karakallion haasteena on ikärakenteen vinouma ja tulevat remontit  
 
Karakallion asunnot on rakennettu pääosin 1960 ja 1970 –luvuilla tyydyttämään alueen 
perheasuntojen tarvetta.  Vuonna 1970 Espoossa asukasluku oli reilu 92.000 asukasta ja vuonna 2015 
Espoossa on asukkaita jo lähes 270.000.  Espoon asukasluku kasvaa noin 4000 henkilöllä vuosittain.  
Karakallion asukasmäärän on ollut laskusuuntainen vuosien ajan, mutta hienoista kasvua on 
väestöennusteen mukaan odotettavissa.    
  
Yhtä aikaa kun Karakallion asukasmäärä on laskeva, ikärakenne ja asuntokuntien rakenne on 
muutoksessa.  Ikäihmisten ja myös yhden ja kahden hengen talouksien määrä on kasvanut.  
 
Karakallion asunnot ovat enimmäkseen olleet suuria perheasuntoja, joten mm. perhekoon 
pienentyessä tai taloudellisen aseman muuttuessa vaihtaminen oman alueen sisällä pienempään 
asuntoon ei ole helppoa.   
 

 
 
 



Karakallion asukkaat asuvat omistusasunnoissa tai vuokralla  
 
Karakallion asuntokannasta hieman yli 50 % on omistusasuntoja ja runsas 40 % on vuokra-asuntoja. 
Asumisoikeusasuntoja on noin 2 %. Luvut poikkeavat Leppävaaran suuralueesta, jossa esimeriksi 
asumisoikeusasuntoja on  4,8 % asuntokannasta (koko Espoo 4,1 %).  
 
Täydennysrakentamisesta odotetaan lisää elinvoimaa   
 
Karakallion asuntokanta on tulossa peruskorjausikään ja korjauskustannukset huolettavat 
omistusasunnossa asuvia asukkaita.  Lähestyvien peruskorjausten lähestyminen on laskenut 
Karakallion omistusasuntojen hintoja.  Osa Karakallion taloyhtiöistä on kiinnostunut lisäkaavoituksen 
hakemisesta tonteilleen. Ns. purkava saneeraus on myös nousemassa keskustelujen aiheeksi. Espoon 
perimää ns. maankäyttökorvausta kuitenkin pidetään kuitenkin liian korkeana ja taloyhtiöille jäävää 
hyötyä liian pienenä, jotta taloyhtiöt aidosti kiinnostuisivat lisäkaavoituksen hakemisesta.  
 

 
Karakalliossa on vireillä useita täydennyskaavoitushankkeita, mm. ostoskeskuksen uusiminen.  
Karakallion täydennysrakentamisen visio julkaistiin marraskuussa 2016 asukasillassa. Visiossa on 
luonnosteltu uusia asuntoja etenkin Karakallion tien varteen. Esitetyn vision mukaisesti Karakallioon 
tulisi noin 3000 uutta asukasta.  

 
 



Karakallion vahvuuksia ovat väljä rakentaminen ja sen sijainti lähellä radan vartta. Helsinkiin pääsee 
julkisella liikenteellä joustavasti. Asukkaiden arvostamia asioita ovat myös alueen vihreys ja 
kylämäisyys sekä turvallisuus.  Karakallion koulut on peruskorjattu ja ovat osa Karakallion ydintä. Sekä 
Karakallion koulussa että Rastaalan koulussa on mahdollisuuksia painottaa opiskelua musiikkiin. 
Alueella on oma päiväkoti ja lisää päiväkotipaikkoja tulee, kun Karamäen päiväkodin uudisrakennus 
valmistuu.   
 
Karatalon suojissa elävä nuorisotyö,  kulttuuritarjonta ja harrasteryhmät  ovat vahvuuksiamme samoin 
kuin Karakappelin toiminta ja FC -89 ylläpitämä jalkapallokenttä. Karakallion mölkkykenttä vahvistaa 
omalta osaltaan alueen yhteisöllisyyttä ja omaleimaisuutta. Karakallion vahvuuksiin voidaan lukea 
myös pienyrittäjyys: meillä on esimerkiksi lukuisia kampaamoja, jotka ovat hämmästyttävällä tavalla 
pärjänneet Karakalliossa.  

 
Karakallio-Seura pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan elinvoimaisen ja yhteisöllisen Karakallion 
puolesta.  
 
 

2. Karakallio-Seuran visio ja PTS suunnitelma 2017-2021 

 
Visio 
 
Karakallio-Seura on aktiivinen yhteistyökumppani, aloitteiden tekijä ja vaikuttaja. Seuran voimavarat 
kumpuavat aktiivisesta ja laajasta jäsenistöstä. 
 
Vuosien 2017-2021 tavoitteet 
 
Tulevalla viisivuotiskaudella haluamme vaikuttaa tasapainoiseen kaupunkikehitykseen ja siihen, että 
Karakalliota kehitetään sen vahvuudet huomioiden ja uhat torjuen. Vaikutamme siihen, että 
täydennysrakentamisessa otetaan huomioon nykyisten asukkaiden ja tulevien asukkaiden tarpeet. 
Niitä ovat mm.  
 
- Kauppa-, apteekki - ja ravintolapalveluiden jatkuminen ja monipuolistaminen  
- Lähikulttuuripalveluiden turvaaminen ja asukkaiden mukaan ottaminen kulttuurin ja taiteen 

toteuttamiseen 
- Lähiliikuntapalveluiden säilyminen  
- Asuntorakentamisen tasapainoisuus:  

o asuntoja erikokoisille ja eri-ikäisille kotitalouksille  
o vuokra-, asumisoikeusasumisen, omistusyhtiöasumisen tasapainoinen tarjonta niin, että 

asumismuotojen vaihtoehdot ovat Suur-Leppävaaraan asuinalueen mukaiset  
o vaikutamme osaltamme asunto-osakeyhtiöiden kaavoitushankkeiden edistämiseen 

 
- Joukkoliikenteen ja liikenteen sujuvuus  

o Kehä II –liikenneväylän toteuttamisen edistäminen yleissuunnitelman pohjalta 

o Aluetta koskevat muut tie- ja katuratkaisut  
o Poikittaisliikenteen sujuvuus  

- Karakallion omaleimaisuuden vaaliminen ja kehittäminen 
o Rakentamisessa on huomioitava Karakalliolle omaleimainen luonnonläheisyys 
o Mölkkypelaamisella tuetaan Karakallion yhteisöllisyyttä   

 

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017  
 
Seuran 51. toimintavuonna Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Suomen juhla otetaan huomioon 
myös seuran järjestämissä tapahtumissa.  Toimintakaudella toteutetaan Karakallio-Seuran 
juhlajulkaisu, jonka laajuus riippuu saaduista apurahoista.  
 
 



 
Toimintavuoden vaikuttamien  
 
- Herätämme ja pidämme yllä keskustelua Karakallion kehittämisen visioista ja vaikutamme 

Karakallion kaavoitukseen. Täydennysrakentamista tulisi mahdollisuuksien mukaan kaavoittaa 
ensisijaisesti jo rakennetuille tonteille.  

- Seuraamme liikenneturvallisuutta, esteettömyyttä ja julkisen liikenteen toimivuutta ja puutumme 
tarvittaessa epäkohtiin  

 
Toimintavuoden tapahtumat 
 
- Karakallio-Seuran 50-vuotisjuhlajulkaisun toteuttaminen  
- Kevättapahtuma yhteistyössä Karatalon ja muiden kumppaneiden kanssa  
- Jättipalsamitalkoot tai muu luontoympäristöön liittyvä tapahtuma  
- Espoo-päivään ja Suomen satavuotisjuhlaan osallistumien elokuun viimeisenä lauantaina  
- Jatkamme Karopuiston mölkkykentällä alkaneen Mölkkyklinikan viikottaista toimintaa ja 

osallistumme Suomen kansainvälisen Mölkkyliitto ry:n kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. 
- Yhteisöllinen valoteos yhteistyössä Karatalon kanssa 

 
 

Valitaan ”Vuoden 2017 karakalliolainen”, joka julkaistaan Espoo-päivänä  
 
- Vuoden Karakalliolainen voi olla mm. henkilö tai taho, joka on   

o pitkäaikaisesti vaikuttanut Karakallion kehitykseen tai  
o vie Karakalliota esimerkillisesti eteenpäin tai  
o luo Karakallioon positiivisuuden ilmapiiriä omalla toiminnallaan   
o tai on muulla tavoin esimerkillinen karakalliolainen  
 

 

4.  Seuran viestintä  

 
Seuran viestinnän tavoitteena on paitsi kertoa alueen ajankohtaisista asioista, myös saada asukkaat 
osallistumaan, olipa kyseessä kylätapahtumat tai Karakallion kehittäminen.  
 
Seura julkaisee omaa tiedotuslehteä, KARAHKAA.   Karahka jaetaan niihin kotitalouksiin, jossa on oma 
jakaja. Lehteä on saatavana myös ostoskeskuksen alueen yrityksistä, Karatalolta ja Karakappelista. 
Levikki on noin 2000 kappaletta jakajatilanteesta riippuen. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, jonka 
lisäksi voidaan julkaista myös pikanumeroita. Lehti julkaistaan myös internetissä.  
 
Seuran kotisivut karakallioseura.fi uudistettiin juhlavuonna ja niiden aktiivista ylläpitämistä jatketaan. 
Facebook-sivun ja Facebook-ryhmän ylläpitämistä jatketaan välittömän vuorovaikutuksen kanavana.  
Facebook-ryhmässä oli marraskuussa 2016 noin 980 jäsentä.   
 
Sosiaalista markkinoinnin maksullisia mahdollisuuksia kokeillaan ajankohtaisisista tapahtumista 
tiedottamiseksi.  
 
 

5. Jäsenistö ja talous 

 
Laaja jäsenpohja merkitsee joukkovoimaa ajettaessa alueen asioita kaupungin ja muiden päättäjien 
suuntaan. Toiminnallaan alueen asukkaiden hyväksi seura pyrkii siihen, että asukkaat kokevat seuran 
jäsenyyden tärkeäksi.  Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni alueen asukas on seuran jäsen. 
Kannattajajäseniksi pyritään saamaan mahdollisimman moni alueen yrittäjistä, liikelaitoksista ja 
yhteisöistä. 
 



Jäsenhankintaa jatketaan seuran omia tiedotuskanavia käyttäen ja seuran järjestämissä tapahtumissa.  
Alueen asukkaita kannustetaan liittymään seuraan myös tarjoamalla mahdollisuus jäsenetuhintaiseen 
toimintaan. 
 
Seura rahoittaa toimintavuoden tapahtumat pääosin jäsenmaksuilla ja Espoon kaupungin 
avustuksella. Seuran jäsenmaksut koostuvat henkilöjäsenmaksusta (10 €), pienyrittäjän 
kannattajäsenmaksusta (40 €) sekä kannattajajäsenyydestä ja ne pidetään ennallaan. Muita 
tulolähteitä ovat vähäiset myynti- ja arpajaistulot. Karahkaan pyritään myymään ilmoituksia ja 
pienimuotoista myyntiä harjoitetaan seuran järjestämissä tapahtumissa.  
 
Toimintavuonna suurin menoerä on tapahtumien kulut ja asukaslehti Karahkan painatus.  
Toimintavuoden alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.  
 
Yhteistyö 
 
Seuran toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sillä on laaja ja yhteistyöhön valmis 
sidosverkosto. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Karatalo, Leppävaaran seurakunta, Karakarhut, 
Karakallion eläkkeensaajat, alueen koulut, SPR, FC 89 ja Blues-juniorit sekä seuran nykyiset 
kannattajajäsenet. Yritysjäsenistä keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Karakallion Huolto ja muut 
alueen kehittämiseen osallistuvat yhtiöt.  
 
Karakalliossa 23. marraskuuta 2016 
 
Karakallio-Seuran hallitus  
 
 
 
 
 


