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KORJAUS- JA KEHITYSIDEOITA 
 
1.  Päärakennus ja sähkösaunat 

  
 - Sähkösaunat (laude- ja tilaremontit.)  
 - Pikkusaunan kiuas uusittava tehokkaammaksi.  
- Ehkäpä naisten sähkösaunojen vaihto (pieni sauna saisi olla se 
viileämpi), ehdotus on siis saunojen vaihto ja kuuman saunan 
lämpötilan hienoinen alentaminen => 95ºC. Selvitettävä 
käyttäjiltä.  
- 1 lapsi / vanhempi ilmaiseksi sähkösaunaan.  
 - Kahvilatoimintoja kehitettävä saunojille  
(saunojan makkara, -salaatti, -sämpylä, -keitto jne.) 
Oltava myös oikeat hinnat eli paljon edullisemmat kuin nyt.  
 - Tallentava videovalvonta koko rantaalueelle ja siitä 
merkintätarrat koko alueelle.  
 - Aukioloaikoja tarkistettava (ainakin viikonloput .)  

 
2.  Laiturit ja uimapaikat 

  
 - Lämpömatot laitureille kts. ”Turvallinen avantou intipaikka.”  
 - Savusaunan laituri korjattava (uusittava) + turvaköydet.  
 - Liiketunnistin-valaisimet rannalle.  
 - Ulkoilupolku siirrettävä kiertämään päärakennuksen editse eli 
koko rantaalue rauhoitettava ainakin talviaikaan vain uimareille. 
Ulkoilupolkua jatkettava grillikatoksen editse savusaunan takaa 
jälleen rantaan. Muutos takaa sauna- ja uintirauhan ja suojelee 
myös lämpömattoja sauvoilta ja rantaa ilkivallalta.  
- Kylmäkoppeja suurennettava ja sisävalot lisättävä.  
- Laitureiden lumityöt tehtävä, kun uidaan toiseen päähän. 
Paluupolku siis laiturilta takaisinpäin avattava.  
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3.  Savusauna 
 
 - Valaistus savusaunan sisällä korjattava asialliseksi.  
- Kuumavesiboileri tai kuumavesiputket vedettävä.  
- Ti, to, ja la käyttö ja aukioloajat => klo 21:00. Savusauna voisi 
olla tiettyinä päivinä myös viileämpi ja päinvastoin.  
- Neuvontaa turisteille ja ensikertalaisille.  
- Turistit ja lapset vasta klo 17:00 jälkeen savusaunaan.  
- 1 lapsi vanhemman seurassa ilmaiseksi savusaunaan.  
- Seurakäyttöpäivä? Vain seurojen jäsenille.  
- Elektroninen kulunvalvonta. 
- Puuvarasto rakennettava, kun nykyinen ei ole käytännöllinen.  
- Toiminta on varmasti kannattavaa, hintoja on siis laskettava.  
 
TULEVAISUUDESSA 
 - Savusaunan toimintoja on kehitettävä siihen suuntaan, että sitä 
voidaan paremmin vuokrata yrityksille. Uusi kokoustila + keittiö 
rakennettava välittömään läheisyyteen, jossa olisi erilliset 
pukuhuoneet ja suihkut sekä lukittavat lokerot. Nykyiset 
pukuhuoneet yhdistettävä yhteiseksi takka- ja lepohuoneeksi.  
- Kuumavesitynnyri(t) eli kylpytynnyrit erilliseen rakennukseen.  
- Savusaunarannasta kehitettävä ”Nautintokeidas.”  
- Savusauna EI kilpaile sähkösaunojen kanssa.  

 
4.  Grillikatos 

 
- Hintaa on tarkistettava vantaalaisille yhdistyksille.  
- Katoksessa on saatava ehdottomasti syödä omia makkaroitaan ja 
eväitään. Alkoholijuomat on kielletty.  
- Yleisölle rakennettava uusi katoksellinen grillikatos ja puita 
siihen on oltava myytävänä esim. 3€/laatikko.  
- Alueellahan on silloin jo tallentava videovalvonta, joten 
turvallisuuskin on parempi.  
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5.  Kokoustila Konkelo  
 
- Tilavuokraa tarkistettava vantaalaisilta yhdistyksiltä.  
- Tarjoilijapalkkiot poistettava. Yhdistysten omat kahvitarjoilut 
myös sallittava. Alkoholijuomat tietenkin kielletty.  
- Mahdolliset omat varastotilat paikallisille yhdistyksille?  

 
6.  Lämpimät kopit ”Karhunpesä” 

 
- Elektroninen kulunvalvonta. 
- Kausimaksut (80 € = 10 €/kk) ja panttihinta?  
- Kertaliput myös Karhunpesään.  
- Liikuntasetelit hyväksyttävä,  samoin Sporttikortit 70+  

 
7.  Yleistä  

 
- Tilojen vuokrahintoja tarkistettava vantaalaisilt a yhdistyksiltä.  
- Tilojen tarjoilijapalkkiot poistettava.  
- Tiedotus hoidettava huomattavasti paremmin alueen käyttäjille 
ja yhdistyksille. Yhdistykset sitten tiedottavat asiat jäsenistölleen.  
- Tiedotus myös kaupungilta yhdistyksiin päin.  
- Tiedotusta voisi käyttää myös markkinointikanavana, kuten 
esim. tiistaina ja torstaina sähkösauna ilmainen eläkeläisille + 
muitakin erikoistarjouksia.  
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