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ja asemakaavan muutos 
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RANTARAITTI JA KARKKILALAISTEN SAUNA 

Miltä Vattolan rantaraitti voisi näyttää? 

 

Esimerkkki: yhteinen rantaraitti Prediumin kesäasuntoalueella. 
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Miten yhteissauna voisi istua maisemaan? 

 

Esimerkki: kesäasunto-osakeyhtiön yhteiset saunat. Huom. Yhteiskäyttöaluesaunan kevyt aitaus. 
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Saunabuumi on uusi osa kaupunkielämää 
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TUTKITUT RANTASAUNAVAIHTOEHDOT SUHTEESSA RANNAN PUISTOALUEEN JA REITIN 
TOTEUTUKSEEN 

Yleiskaavavan mukaisessa asuinkorttelivaihtoehdossa tutkittiin lisäksi rannan saunavaihtoehtoja ja 
niiden vaikutusta rantapuiston toteutukseen. Vaihtoehtoja arvoitiin suhteessa maisemaan, viihty-
vyyteen, uusien tonttien houkuttelevuuteen ja maanomistajille yleisestä virkistysreitistä koituvan 
yksityisyyden menetyksen tasoittamiseen. 

1. 6 rantasaunan vaihtoehto 

Lapinniemen puistossa karkkilalaisten yhteissauna ja Liistonkujan uusien asuinkortteleiden 
yhteiskäyttöalueen sauna = 2kpl. 

Vanhojen talojen rantakaistaleella Vattolantie 13 - 23 talojen tiloille osoitetaan uudet raken-
nuspaikat ja yhteiskäyttöaluesaunat rantakaistaleen yhteisen VP-alueen luovutusta ja sille ra-
kennettavaa virkistysreittiä vastaan. = 4kpl 

Vaikutuksia: 

→ Pyhäjärvellä rantaviivassa näkyy pienten saunojen ja laitureiden rivistö. 

→ Saunat ja laiturit monipuolistavat Pyhäjärven virkistyskäyttöä: rannalla oleskelua, venei-
lyä, melontaa, uimista jne. 

→ Monipuolistaa tonttitarjontaa ja nostaa myytävien tonttien hintaa 12 rantayhteystontilla. 

→ Vattolantien vanhoilla taloilla säilyy rantasaunan kautta rantayhteys vastineena yksityi-
syyden menettämiselle ja puiston maapohjan luovuttamiselle. 

→ Koko rantapuisto VL siirtyy kaupungin omistukseen eikä polkutoimitusta tarvita. 

2. 2 rantasaunan vaihtoehto 

Lapinniemen puistossa karkkilalaisten yhteissauna ja Liistonkujan taloyhtiön yhteiskäyttöalu-
een sauna = 2kpl. 

Vattolantien vanhoille taloille ei osoiteta saunoja. Vanhojen talojen tiloille osoitetaan uudet ra-
kennuspaikat reittitoimituksella toteutettavan virkistysreitin tasoitukseksi. VP alueen rantakais-
taleen maapohja jää maanomistajien haltuun. 

Vaikutuksia: 

→ Pyhäjärvellä rantaviivassa kaksi uutta rantasaunaa ja laituria. 

→ Saunat ja laiturit monipuolistavat Pyhäjärven virkistyskäyttöä: rannalla oleskelua, venei-
lyä, melontaa, uimista jne. 

→ Vattolantien vanhoilla ja uusilla taloilla säilyy rantaviiva, koska maapohja ei siirry kau-
pungin omistukseen – virkistysreitti toteutetaan reittitoimituksella. 

3. ei ollenkaan rantasaunoja 

Vanhojen talojen tiloille osoitetaan uudet rakennuspaikat reittitoimituksella toteutettavan virkis-
tysreitin tasoitukseksi. VP alueen rantakaistaleen maapohja jää maanomistajien haltuun. 

Vaikutuksia: 

→ Pyhäjärven rantaviivassa ei näy uutta rakentamista. 

→ Saunojen ja laitureiden tonttien profiilia, hintaa ja houkuttelevuutta nostavat vai-
kutukset jäävät saavuttamatta. 

→ Rannalta päin katsottuna saunattomuuden etu on vähäinen, koska rannalla 
oleskeluun houkuttelevat alueet ovat Lapinniemen puistossa ja Uimarannan-
puistossa. 
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Saunavaihtoehdon valintavaiheet: 

1. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.10.2019 §81 valita yleiskaavaluonnokseen 6 
rantasaunan vaihtoehdon rantasaunojen osalta. 

2. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnos sai runsaasti palautetta rantasaunoista sekä poliitikoilta 
että asukkailta. Kaavaehdotukseen valittiin esitettäväksi Liistonpuiston uuden asuinkorttelin 
yhteydessä toteutettava karkkilalaisten yhteissauna. Saunalle on tarkoitettu kevyesti liikku-
en saavutettavaksi, mutta sille on sallittu huoltoajo- ja liikuntaesteisten autot kl-reittiä pitkin. 

3. Tekninen lautakunta päätti 12.3.2020 luopua Liistonpuiston saunavarauksessa ja osoittaa 
kaupungin omistamalle maalle, lähelle uimarantaa, virkistysreitin varrelle sekä VP-alueelle 
uuden karkkilaisten yhteissaunavarauksen. Paikka on hyvä, koska lähellä on uimaranta ja 
parkkipaikka, eikä se sijaitse tulvavaara-alueella. 

 

  

Vaihe 2: sauna Liistonpuistossa  Vaihe 3: sauna uimarannan lähellä 
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VATTOLANTIEN VANHOJEN TALOJEN NÄKYMÄT LAPINNIEMEN PUISTOON: POIKKILEIKKAUSTUTKIELMAT 
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LAPINNIEMEEN SOPIVIA TALOESIMERKKEJÄ 

Järvenpään Kesäranta Tuusulanjärven rannalla (Cubesta) on esi-
merkki uudesta rakentamissuuntauksesta, jossa rantapuisto on jätetty 
yhteiseen virkistykseen. 

 

Yksikerroksiset talot sopivat Lapinniemeen. Niiden yli näkee vanhois-
ta Vattolantien taloista Pyhäjärvelle. Myös talojen ja tonttien kokoi-
hanne on muuttunut. Uusia arvoja ovat helppohoitoisuus, yhteiset 
tilat, virkistysreitit ja puistot. Lapinniemeen soveltuvaa I-krs rakenta-
misen taloesimerkkejä talomainoksista: Finnlamelli, Sunhouse, De-
singntalo jne. 

 



ASEMAKAAVASELOSTUS LIITTEET    217 

6 

70-50m2 

Alueen korkealuokkaiseksi toteuttamiseksi ja yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi järjestetään arkkitehtikilpailu tms. ja laaditaan 
rakentamistapaohjeet. Puiston toteutus on suunnitelmassa mukana. 
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LAPINNIEMI – VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTI 
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KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
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KUNNALLISTEKNIIKKA 
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KAUPUNGIN MAANOMISTUS 

 

 


