
Meijän Cityn kehittämiskortti K1

Viihtymisen ja olemisen City



Päätavoitteet

✓Taiteen, elämän ja tapahtumien
lisääminen

Huomioitavat seikat

✓Tapahtumien vaatima tekniikka

✓Kannen painorajoitukset

✓Häiriökäyttäytyminen

✓Kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus

✓Kaikenikäiset kuntalaiset huomioitava

✓Aluetta rajaavat hautausmaa, 
kauppakeskukset, virastotalot ja 
kaupungintalo

Suunnittelualueen rajaus



Tehdyt toimenpiteet

✓ Näkemä- ja kulkuesteinä olleiden istuskelu- ja 
istutuspaikkojen sekä niihin liittyvien istutusten 
poisto

✓ Aukko Kirkkokadulle poistettu ja yhdistetty osaksi 
torikantta.

✓ Savunpoistoaukkojen kaiteiden leikkaaminen ja 
muuttaminen oleskelun ja viherympäristön käyttöön

✓ Porrasnousut ja –huoneet uudistettu toritasossa

✓ Pinnoite uusittu koko torikannella

✓ Vihermattoja lisätty

✓ Penkkejä lisätty

✓ Valaistus uusittu

✓ Valaistuksen avulla tehty taideteoksia 
kaupungintalon seinälle sekä valaistu kaupungintalo 
eri teema värein.

Ote Edustatorin, Brahenkadun, Raatimiehenkadun, Villimiehenkadun ja Kirkkokadun kannen peruskorjauksen 
yleissuunnitelmasta. Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi, kadut ja ympäristö 23.11.2016



Tehdyt toimenpiteet

✓ Taidetta lisätty

✓ Viherympäristöstä huolehdittu



Värimaailma ja tyyli

✓Alueen värityksessä käytetään maakunnan 
värejä, samoja kuin edustatorilla

✓Puukalusteissa lämpökäsiteltyä, öljyttyä mäntyä 
tai kovapuuta

✓Roska-astiat, valaisinpylväät yms. RAL 7024

✓Kalusteet, ruukut yms. RAL 3011 ja RAL 9011

✓Tekonurmea tuomaan vehreyttä alueelle

✓Aitaamisessa käytetään köysiaitoja

RAL 
3011

RAL 
9011

RAL 
7024

Ote Edustatorin, Brahenkadun, Raatimiehenkadun, Villimiehenkadun ja Kirkkokadun 
kannen peruskorjauksen yleissuunnitelmasta. Lappeenrannan kaupunki, tekninen 
toimi, kadut ja ympäristö 23.11.2016



Edustatori kesällä 2020 Ilmastolakko, 2019



Kauppakeskukset

✓Liiketiloihin voisi olla kulkua myös 
aukiolta

✓Näyteikkunat houkuttelevammiksi
✓ Liiketilojen "varastoikkunat" näyteikkunoiksi

✓ Vaihtuvia digitaalisia taideteoksia

✓ Tyhjien liiketilojen ikkunat houkuttelevammaksi

✓ Näyttelyitä ikkunoihin, esim. kuvataidekoulu, 
valokuvaajat, galleriat, kansalaisopisto...

Kaupungintalo

✓Kaupungintalon katutason aktivointi
✓ Kaupungintalon ravintolan terassi?

✓ Ei pelkkiä lukossa olevia ovia

✓ Näyttelyitä ja muuta toimintaa aukiolle

✓ Kaupunkisuunnittelun esittely, ajankohtaiset 
katusuunnitelmat...



Taide

✓Olemassa olevat taideteokset mm.:
✓Poliisitalon muikut koostuu 10:stä muikkuveistoksesta, jotka 
sijoitellaan Villimiehenkadulle Poliisitalolta Edustatorille päin 
uivaksi muikkuparveksi.

✓Muraali, unelmien kesätyö

✓Valaistuksen avulla tehty taideteoksia kaupungintalon 
seinälle sekä valaistu kaupungintalo eri teemavärein

✓Taidevalaistusta kulkuväylille
✓Muuntojoustava valaistus

✓Huomiota myös äänimaailmaan



Tapahtumat

✓Helposti saavutettavissa eri suunnista, eikä vaadi 
katujen sulkemista (vrt. Marian aukio)

✓Musiikkitapahtumat – ei asuntoja lähellä

✓ Yleisötapahtumat – paljon läpikulkuliikennettä, 
joten tapahtumiin osallistuu myös sattumalta

✓ Kevyenliikenteenreitit huomioitava tapahtuma-
aikana, mutta on järjestettävissä

✓Hyvä ilmansuunta ja pääosin aurinkoinen alue

✓ Terassialueet ja ruokahuolto helposti 
järjestettävissä ja osin jo olemassa alueen 
läheisyydessä

✓Mahdollista hyödyntää 
muuntojoustavia palveluita, tiloja ja valaistusta



Terassit

✓Terassitoimintaa voi aukiolla lisätä

✓Eekoon terassi laajeni kesällä 2020

✓ Jatkossa myös muiden ravintoloiden 
terasseja

✓Terassitoimintaa myös 
aukion aurinkoisemmalla osalla

✓Mahdollista hyödyntää muuntojoustavia 
palveluita, tiloja ja valaistusta



Leikkipaikka

✓ Leikkipaikan lisääminen toisi alueelle lisää elämää

✓ Pieni leikkipaikka houkuttelisi lapsiperheitä myös pitemmäksi aikaa

✓ Jotain myös vähän isommille lapsille ja nuorille; esim. Kiipeilyteline, 
parkour-väline tms.

✓ Leikkivälineet teosmaisia ja kaupunkikeskustaan sopivia, leikkipaikoilla 
teemana esim. luonto, Saimaa, saaristo

Leikkivälineet: lappset.com

https://yle.fi/uutiset/3-8804551



Ideakuvia urbaanista 
leikkipaikasta

Urbaani leikkipaikka Berliinissä. 

Leikkipaikkoja keskellä kaupunkia 
Kööpenhaminassa. 



Kortin aiheita on käsitelty myös 
seuraavissa Meijän Cityn teemakorteissa

✓”Lisää viihtyisyyttä!”

✓Uusiutuvien energiamuotojen käyttö

✓Muuntojoustavat palvelut

✓Kaupunkitaide ja -kulttuuri

✓Esteettömyys


