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Meijän City, mistä on kyse?
”Kaikkien kaupunkilaisten yhteinen olohuone,
jonne on helppo tulla ja jossa on hyvä olla”
• Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma
• Sisältää ydinkeskustan lisäksi Sataman alueen
Pallonlahdelta Myllysaareen
• Laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
• Eri käyttäjäryhmien huomiointi
• Osallisuus ja osallistaminen tärkeä osa
suunnitteluprosessia
• Asukastilaisuuksia
• Työpajoja
• Yleisiä ja kohdennettuja kyselyjä

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Meijän Cityn 4 teemaa
Luotu 15.5.2019 Kaupunkikehityslautakunnalle pidetyn työpajan perusteella

Viihtymisen ja olemisen City
• Viheralueet ja aukiot
• Merkityksellinen ympäristö
• Tapahtumat ja matkailu

Palveluiden ja talouden City
• Kaupallinen kaupunkikeskusta
• Palvelut
• Saavutettavuus

Rakennusten ja rakentamisen City
• Rakennettu kulttuuriympäristö
• Kaupunkirakenne
• Merkityksellinen ympäristö

Liikenteen ja liikkumisen City
• Eri liikennemuodot
• Liikenneverkko
• Pysäköinti
• Saavutettavuus

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

• Ydinkeskustasta laaditaan 4
teemakarttaa
• Niiden lisäksi on tarkoitus
tehdä ”Kehittämiskortit”,
joissa tarkastellaan tiettyjä
paikkoja tarkemmin
• Sataman alueesta laaditaan
yksi kartta, jossa on tarkasteltu
eri teemoja

• Suunnitelman tueksi tehdään
myös selostus
• Liitteenä erilaisia
selvityksiä ja
karttatarkasteluja

Aikataulu/
työn eteneminen
Erillisselvitykset:
• Kaupallinen
• Liikenneverkko
• Pysäköinti

ALUSTAVAT
TAVOITTEET JA
TAHTOTILA

VALMISTELUVAIHE

NYKYTILAN
ANALYYSI

Karttatarkasteluja:
• Viheralueverkosto
• Rakennettu kulttuuriympäristö
• Kaupunkikuva ja miljöön laatutaso
• Korttelirakenne
• Tapahtumat, toiminnot ja matkailu
• Kokemuksellinen keskusta

TAVOITTEIDEN
JA TAHTOTILAN
MÄÄRITTÄMINEN

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN
LAATIMINEN

Esittely Kaupunkikehityslautakunnalle 11/2020
Yrittäjien aamukahvit 12/2020

ALUSTAVA
LUONNOS

ERI TOIMIJOIDEN KUULEMINEN:
Asukkaat

Yritykset

Yhdistykset

Koululaiset

Kaupunkikehityslautakunta

LUONNOS
Luonnos julkisesti nähtäville

Lapset ja vanhukset

EHDOTUS
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy

Meijän Cityn esteettömyys
• Esteettömyyssuunnitelma laadittu
keskustaan vuonna 2011
• Osassa kohteista parannustoimenpiteet
vielä tekemättä

• Kehittämissuunnitelman yhteydessä
tarkoitus kartoittaa uusia kohteita, joissa
esteettömyyttä tulisi parantaa
• Wilmankodin edusta
• Valtakadun itäpää:
• Pyöräbaanan ja jalankulkuväylän
selkeämpi erottaminen toisistaan

• Koulukadun ja Kirkkokadun risteys
• Myös kohteita, joissa esteettömyys on
huomioitu esimerkillisesti
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

https://bit.ly/3jfF0SC

Kiitos!

lappeenranta.fi
greenreality.fi

