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KAAVALUONNOSMATERIAALI:

Kaavakartta

Havainnekuva

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet: 
sisältää vaihtoehtojen 
vaikutustenarviointikaaviot

Tiivistelmä tavoitteista ja 
ratkaisujen perusteluista

Kehittämisen periaatteita ja 
vaihtoehtoja 16.9.2019

❸käsitellyt vaihtoehdot 
Lapinniemi:
• 0-vaihtoehto
• 4-rantatontinv.
• yleiskaavavaihtoehto
Rantasaunat:
• 0 + reittitoimitus
• 2 + reittitoimitus
• 6 + maapohja 

kaupungille



Tavoitteet:

• kaupungin omistaman tonttimaan hyödyntäminen Lapinniemessä tonttitarjonnan 
monipuolistamiseksi järvinäkymätonteilla – yleiskaavan mukainen ratkaisu

• täydennysrakentamisen mahdollistaminen

• jo rakennetun asemakaava-alueen asemakaavamääräysten yhdenmukaistaminen ja 
ajanmukaistaminen

• kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja alueiden suojeleminen sekä 
puutarhakaupunkiperinteen jatkaminen

• Pyhäjärven ympäri kulkevan virkistysreitin toteuttaminen

• toimiva puistoverkosto ja yhteys Ruuhilammen erämaa-alueen ja Pyhäjärven välillä

• luontoarvojen suojeleminen

• liikenneverkon ja liikkumisen turvallisuuden parantaminen

• kevyesti liikkuvien verkoston jatkuvuus

• liikenteestä aiheutuvien häiriöiden vähentäminen

• paikkojen osoittaminen teleoperaattoreiden tukiasemamastoille



1 Hiisimetsänkadun katkaisu

2 Monipuolista tonttitarjontaa:
• Liistonpuiston pientalot 12 kpl
• 600 + 900 + 4*150 k-m2

• Huhtimonpuiston pientalot
12 kpl

• Noin 1000 k-m2

• Kantoniitynkadun yhteisöllinen 
asuinalue (5-11 kpl)

• Max 1650 k-m2

• Mäkelän tilan saha-alueen 
pienyritystoiminta-alue (tiloja 
vanhoissa rakennuksissa) ja 
ympärillä rakentumattomia 
pientalotontteja

• Hiirenmetsän pienten tonttien 
asuinkortteli 8 kpl

• Noin 900 k-m2

Asumiseen uutta noin 
6 400 k-m2 = 130 as.
(1as./50k-m2)



yhteisöllisyys - ulospäinsuuntautuneisuus
vähemmän omaa – enemmän yhteistä

huoleton kiinteistö – vähän huolto- ja lumitöitä
liikuntaesteettömyys – sopii kaikille!
lähiympäristöltä vaaditaan paljon:

palvelut – luonto – miljöö – reitit – kohtauspaikat – harrastukset - elämykset



Liistonpuisto: monien mahdollisuuksien kehityskohde



LAPINNIEMEN UUDET 
ASUINKORTTELIT JA 
PUISTO
kaupungille myyntiin 8 
järvihenkistä tonttia
(600-800m2)
+
4 yksityistä tonttia



HUHTIMONPUISTON 
12 rakennuspaikan mieluiten 
yhtiömuotoisen 
pientalokokonaisuuden 
toteuttaminen
Mahdollisuus myös pieniin 
rivitaloihin



KANTONIITYNKADUN

yhteisöllinen asuinalue
ja 
MÄKILÄN SAHAN 
ympäristöhäiriötä 
tuottamattoman 
pienteollisuuden tai 
käsityöläisyyden ja 
liiketilojen alue



HIIRENMETSÄ
8 pientaloa max 120 k-m2

tonttikoko n. 500 m2



Miltä Pyhäjärven rannan rantareitti voisi näyttää?



Yksityinen ja julkinen tila rajataan istutuksin. Rantasaunojen n. 200 m2 tontit rajataan kevyesti.



Saunabuumi on uusi osa 
kaupunkielämää



6 RANTASAUNAA
Rantakaistaleen VP puisto siirtyy kaupungin 
omistukseen ja sille rakennetaan virkistysreitti.

• Yhteinen rantapuisto jatkuu uimarannalta Lapinniemeen.
• Yksityiset pihat ja julkinen rantapuisto erotetaan 

istutuksin.
• Rantaviivassa näkyy rantasaunoja ja laitureita.
• Rantasaunat monipuolistavat Pyhäjärven virkistyskäyttöä 

ja rantareitin vetovoimaa: rannalla oleskelua, veneilyä, 
melontaa, uimista jne.

• Rantasaunat monipuolistavat tonttitarjontaa ja nostavat 
myytävien tonttien hintaa 12 rantayhteystontilla.

• Vattolantien vanhoilla taloilla säilyy rantasaunan kautta 
rantayhteys vastineena yksityisyyden menettämiselle, 
puiston maapohjan luovuttamiselle ja virkistysreitin 
tulemiselle talon ja rannan väliin.

2 RANTASAUNAN VAIHTOEHDOSSA
rantakaistaleen maapohja säilyisi

yksityisomistuksessa ja virkistysreitti
toteutettaisiin reittitoimituksella.

Rantareitti kulkisi käytännössä
yksityisen pihapiirin läpi.  

Karkkilalaisten 
sauna

Uuden asuinkorttelin 
sauna

Vanhojen 
kaupunkitalojen 
saunat, joista 2 
vanhaa ja 2 uutta



Pyhäjärven rantareitti kulkee 
pääasiassa haja-asutusalueella, 
jossa reittitoimitus on oikea väline 
sen toteutukseen. Ainoastaan 
Vattolassa rantareitti kulkee 
muutaman vanhan 
kaupunkikiinteistön pihapiirin läpi.

PYHÄJÄRVEN 
YHTENÄINEN 
RANTAREITTI:
Vattola II kaavan 
toteutuessa 
yhtenäisen 
rantareitin pituus 
Karjaanjoelta
yhteislaiturille on 
noin 2km.

OYK 2014
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