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KAAVOITUSKATSAUS

Kaupungin keskustan
tulevaisuudensuunnitelmat syntyvät
yhdessä tehden
Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on aloittanut keskustan kehittämissuunnitelman laatimisen. Se tehdään yhdessä kaupunkilaisten, yritysten, yhdistysten
ja muiden toimijoiden kanssa. Siinä selvitetään keskustan alueen vahvuuksia,
parannusehdotuksia sekä kehittämiskohteita, joiden pohjalta tehdään yhteiset
visiot ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelma valmistuu kesällä 2019.

Lautakunnan työpaja.

maaliskuun loppuun saakka

80 vuotta
Esillä oleva Hanna Pakarisen euroviisupuku oli koristeltu näyttävästi Kirsti Doukasin Carmen-koruilla.
Arvoista tekoihin -teemassa pureudutaan hyväntekeväisyyteen ja yhteiskuntavastuuseen. Kalevala
Koru osallistuu säännöllisesti eri hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja esillä on muun muassa eri vuosien Roosa Nauha -koruja, Suomen Luonnonsuojeluliiton, Pelastakaa Lapset ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton
ja Naistenpankin hyväksi suunniteltuja koruja.
Näyttelyn lopuksi päädytään luomaan tulevaisuutta. Asiakkaat pääsevät testaamaan stressitasoaan
älysormuksen kanssa ja ideoimaan tulevaisuuden
tuotteita.
Näyttelyn käsikirjoittaja on Kalevala Korun muotoilujohtajana toimiva korumuotoilija Kirsti Doukas.
Näyttely päättää Suomen kiertueensa Lappeenrantaan. Aiemmat näyttelypaikat vuoden 2017 aikana
olivat Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Helsinki ja Rovaniemi.
Näyttelyn lisäksi asiakkailla on ainutkertainen mahdollisuus osallistua 30.1.2019 Etelä-Karjalan
museossa Kalevala Korun luennolle ja korujen tunnistustilaisuuteen.

M

illainen on viihtyisä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta? Mitkä ovat keskustan
suosikkipaikkoja ja millaisia palveluita
keskusta kaipaa? Entä millä tavoin
siellä tulisi voida liikkua? Tällaisia kysymyksiä on kaupunginarkkitehti Maarit
Pimiä kysynyt kaupunkisuunnittelun
asukastyöpajoihin osallistuneilta kaupunkilaisilta.
– Kaupunkisuunnittelu on lähtenyt tekemään keskustan kehittämissuunnitelmaa hyvin käyttäjälähtöisesti. Suunnittelijat haluavat kuulla
millaisena asukkaat, yritykset, yhdistykset ja muut toimijat näkevät keskustan ja mitä he toivovat siltä, Pimiä
kertoo.
Keskustan kehittämissuunnitelmassa keskustaa tarkastellaan monimuotoisena kokonaisuutena, johon
kuuluvat liikenteelliset ratkaisut, palveluiden saavutettavuus ja virkeä liike-elämä moninaisine palveluineen.
Lisäksi siinä selvitetään kaupungille
ja kaupunkilaisille tärkeitä ja merkityksellisiä viheralueita ja kulkureittejä,
erilaisia tapahtumapaikkoja ja kiinnostavia matkailukohteita, keskeisiä ja
merkittäviä näkymiä, sekä historiallisia
paikkoja.
– Kaupunkisuunnittelu järjesti
viime syksynä kehittämissuunnitelmaa
varten erilaisia työpajoja. Ensimmäinen työpaja oli elokuussa Greenreality-

karnevaali, ja viimeisimmät työpajat
järjestettiin joulukuussa Kulttuuritila
Nuijamiehessä. Niissä kysyttiin asukkailta, yrittäjiltä, yhdistyksiltä sekä
päättäjiltä näkökulmia ja kehittämisideoita Lappeenrannan keskikaupunkiin ja sen lähialueisiin liittyen, Pimiä
kertoo.
Maarit Pimiä muistuttaa, kuinka
erityisesti yrittäjien mielipiteiden kuuleminen on tärkeää. He ovat samalla
asukkaita, mutta lisäksi he tuottavat palveluita, joita ihmiset käyttävät keskustassa käydessään ja siellä
asuessaan. Heille on kertynyt paljon
näkemystä ja kokemusta alueella toimimisesta, osalla jo vuosikymmenten
takaa.
Kaupunkisuunnittelu
haluaa
saavuttaa kuulemisessa asukkaita
mahdollisimman laajasti ja kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus osallistua
kehittämissuunnitelman laatimiseen
myös verkon välityksellä.
– Netti on hyvä tapa tavoittaa
ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi työkiireiden tai harrastusten vuoksi ehdi
tilaisuuksiin paikalle. Nuorten tavoittamista varten kaupunkisuunnittelun
väki on mennyt mukaan nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin, kuten Kaamospuhallukseen. Lisäksi olemme
kuulleet lapsia ja nuoria heidän omissa
kuulemiskanavissaan, kuten Lasten
Parlamentissa ja Nuorisovaltuustossa.

Kaupunginarkkitehti toivoo, että
mahdollisimman monet kaupunkilaiset kokisivat, että heitä kuunnellaan ja
heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.
− Lappeenranta on meille kaikille tärkeä paikka, tämä kaupunki on
meidän kotimme. Keskusta on myös
kaikkien lappeenrantalaisten yhteinen, ei vain siellä asuvien.

Varsinainen kehittämissuunnitelma syntyy keväällä
Kaupunkisuunnittelu on kerännyt syksyn ajan tietoa siitä, millaisena asukkaat ja toimijat kokevat keskustan ja
sen lähialueet. Keväällä saatu aineisto
käydään läpi ja sen perusteella muotoillaan suunnitelman tavoitteet. Niiden luomista varten on luvassa uusia
työpajoja sekä keskustan kehittämistä
käsittelevä seminaari.
– Seminaariin pyydetään mielenkiintoisia puhujia, jotka antavat
meille hyviä näkökulmia tulevaisuutta
varten. Kaupunkisuunnittelu toivoo
seminaariin puheenvuoroja myös yrittäjiltä, yhdistyksiltä ja päättäjiltä. Seminaarin suunnittelu on vielä hyvin alkuvaiheissaan, joten minuun kannattaa
olla yhteydessä ja kertoa mielenkiintoisista puhujista, Pimiä vinkkaa.
Kehittämissuunnitelman on tarkoitus valmistua kesällä 2019.
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Teksti ja kuvat Heli Mälkiä

Horisontti – Vihreä
teemayleiskaava
haastaa asukkaan ja arkkitehdin

L

appeenrannan kaupungin yleiskaava-arkkitehti
Marjo Saukkonen on nähnyt unta kaupunkisuunnittelun pop-up kahvilasta, joka olisi
Marianaukiolla. Ihmiset pistäytyisivät kahville tai syömään ja voisivat samalla istahtaa arkkitehdin
viereen suunnittelemaan ja keskustelemaan Lappeenrannan kaupungin tekeillä olevasta yleiskaavasta. Kaava on
nimeltään Horisontti – Vihreä teemayleiskaava.
− Mä voisin sanoa, et minulla on menossa tällainen
suunnitelma teemayleiskaavassa, vaikka Skinnarilan kohdalla ja tässä on tällainen juttu, että mitäs olet mieltä.
Uni ei ole ainakaan heti toteutumassa, mutta Saukkonen toivoo, että ihmisten kynnys osallistua yhteisen kaupungin suunnitteluun pienenisi tai sitä ei olisi ollenkaan.

”

Tavoitteena kestävämpi kaupunki
Yleiskaava-arkkitehti Saukkosen työ Vihreän yleiskaavan
luonnostelussa kestää kuluvan valtuustokauden loppuun
(2021), jolloin kaavan on oltava hyväksytty. Sitten alkaa
toteutus. Jotkut suunnitelmista voivat toteutua nopeastikin, jotkut vievät vuosikymmeniä.
− Aurinkovoima on tällä hetkellä sellainen akuutti
asia, eli esimerkiksi niitä aurinkovoima-alueita voitaisiin
toteuttaa ihan lähivuosina. Osa asioista voi toteutua vasta
vuosikymmenten jälkeen eli ne tähtäävät niin kauas.
Horisontti – Vihreän yleiskaavan teema valikoitui
sen ajankohtaisuuden vuoksi. Ilmastoasiat ovat pinnalla,
haluamme me sitä tai emme. Vihreällä teemayleiskaavalla
yritetään tuoda kaupunkiin kestäviä arvoja ja kaavallisin

Pitää osata haistella ja ennakoida, mitä tulevaisuudessa
tapahtuu. Tämän kaavan teko
on kuin iso laiva, jolle haetaan
koko ajan oikeata kurssia.

Yleiskaava-arkkitehti
Marjo Saukkonen haluaa
kuulla mahdollisimman
paljon asukkaiden mielipiteitä siitä, minkälaiseksi
kaupungin Vihreä teemayleiskaava pitäisi muodostua.

Sari Sudensalmi
toivoo kaupunkisuunnittelulta
enemmän panostusta puistojen
elävöittämiseen
sekä muun muassa
pyöräilyreitistöjen
jatkuvuuteen.

Marjo Saukkonen
Asukkaat mukaan heti kättelyssä
Horisontti-seminaarissa
Vihreän teemayleiskaavan suunnittelu käynnistyikin asukkaita osallistavasti viime marraskuussa Kulttuurikeskus
Nuijamiehessä järjestetyllä Horisontti-seminaarilla.
Paikalla kävi 150 kaupunkilaista ja varsinkin Nuijamiehen aulassa Ympäristötori keräsi kiinnostuneita ympärilleen. Kaupungin karttoihin sai merkitä itselleen tärkeitä
kehittämisen kohteita tai kirjoittaa post-it lapuille ajatuksiaan ja toiveitaan kaavasuunnittelusta.
Lappeenrantalainen Sari Sudensalmi oli karttojen
äärellä pitkään ja kirjoitti lappuja viesteiksi kaupunkisuunnittelulle. Sudensalmi pitää tärkeänä, että metsät, virkistyspaikat ja varsinkin puistot saavat kaavasuunnittelijoilta
huolellista huomiota.
− Istuinpaikkoja voisi olla enemmän ja Kotkasta voisi
imitoida sellaisia nurkkauksia eli ne alueet olisi jaettu eri
lailla, vaikka istutuksilla. Pienillä asioilla saadaan paljon
aikaiseksi niin, että puisto ei ole vain viheralueläntti.
Sudensalmi nostaa esille myös eri reitistöjen, kuten
pyöräily- ja kävelyreitistöjen jatkuvuuden.
− Täällä on jo aika hyvin sitä jatkuvuutta niin,
että reitit eivät katkea kesken. Voisi kuitenkin vielä
miettiä kohti ydinkeskustaa mentäessä, miten reitit
sinne jatkuvat mistäkin suunnasta. Olisi hyvä, että ei
tarvitsisi yhtäkkiä poukata pyörällä esimerkiksi ajotielle.
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keinoin edistää ilmastonsuojelua. Tehtävä ei ole helppo,
eikä esimerkkikohteitakaan vastaavasta kaavoituksesta
juuri ole.
− Olen joskus sanonut, että minua voisi tituleerata
ennustajaeukoksi. Pitää osata vähän haistella ja ennakoida, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tämän kaavan teko
on kuin iso laiva, jolle haetaan koko ajan oikeata kurssia,
vertaa Saukkonen.

Työpajoja ja tulevaisuusverstaita
Vaikka Saukkosen toivoma pop-up kahvila ei toteutuisikaan, asukkaiden tapaamiseksi ja jututtamiseksi kaupunki on jo suunnitellut työpajoja sekä tulevaisuus-

verstaita. Tulevaisuusverstaisiin pyritään saamaan kaupunkilaisten lisäksi mukaan yrityksiä, oppilaitoksia sekä
muita toimijoita.
− Yritämme löytää kaikille yhteisiä tavoitteita ja
synergiaetuja ja tuoda niitä asioita kaavaan ja suunnitteluun. Lappeenranta on tällä hetkellä jo tunnettu ympäristökaupunkina ja näkisin, että se asema ja rooli vahvistuvat
edelleen. Uskon myös, että osaltaan tällä kaavalla voidaan
vaikuttaa siihen, että meillä ja tulevilla sukupolvilla on
parempi tulevaisuus.

