
Meijän Cityn kehittämiskortti K16
Liikenteen ja liikkumisen City
Palveluiden ja liike-elämän City
Viihtymisen ja olemisen City



Päätavoitteet
ü Kaupunginlahden houkuttelevuuden ja ranta-alueen

vetovoiman lisääminen sijoittamalla uusia  toimintoja
sataman suoran varrelle.

ü Viihtyisyyden lisääminen kaikille kulkijoille.
ü Kesällä veneiden bongausta rantabulevardilla,

viihtymistä ja elämyksiä.
ü Alueen yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Suunnittelualueen rajaus



Huomioitavat seikat, nykytila
üNykyään pääosin pysäköintiä ja veneiden

talvisäilytystä palvelevaa aluetta.
ü Jatkaa maisemallisesti ja toiminnallisesti

Kirkkokadun linjaa kevyelle liikenteelle varattuna
väylänä.
üVeneiden kylkikiinnityspaikat (n. 200 m)
ü Risteilyjen ja reittiliikenteen maihinnousupaikat
üNykyiset veneilyn palvelut:

ü Venepaikat (Kylkikiinnityspaikat n.200 m)
ü Sataman loiste:

ü Polttoainetankkaus
ü Huoltotila (wc, suihku, sauna)
ü Venetarvikemyynti
ü Kahvio ja terassi
ü Jätteenkeräys, pilssi- ja septityhjennys

ü Veneiden suoranostomahdollisuus ns. Keisarin laiturilla

ü Ympäri vuoden suosittu ulkoilualue, joka liittyy
talvella Kaupunginlahden jääaktiviteetteihin;
ü Luistelu, hiihto, kävely, pyöräily, ym.



Huomioitavat seikat, nykytila
ü Risteily- ja elämyspalvelut

ü Matkustajasatamapalvelut
ü Reittiliikennöinti (lähisaaret, Puumala-

Savonlinna)
ü Risteilyliikennöinti
ü Omatoimimatkailu ja risteilytoiminta

mm. Ilkonsaareen ja Skiittasaareen
ü Risteilytoiminta Saimaalla, kanavalla ja

Viipuriin
ü Tullirakennus

ü Ravintolapalvelut
ü Mahdollisuus pysäköinnin muuntamiseen

väliaikaiseksi tapahtumapaikaksi
ü Helteellä paahtava suora kävellä --> varjoisien

levähdyspaikkojen lisääminen
ü Aktivointitarve jalankulkijan kannalta
ü Huomioitava sujuvat yhteydet Linnoitukseen ja

Linnoituksen palveluihin
ü Polkupyöräily muiden liikkujien seassa



Ranta-alueen nykyiset ja uudet verkostot
ü Alue on tärkeä osa rantabulevardia

ü Pysäkkiverkosto
ü Huoltoverkosto (muuntojoustavia tiloja, palveluita,

jätelajittelun keräyspiste)
ü Vuokrausverkosto (pelivälineitä, pyöriä, kajakkeja,

aurinkotuoleja jne.)
ü Ravitsemusverkosto
ü Veneilyn huoltoverkosto
ü Laituriverkosto
ü Oleskeluverkosto
ü Tapahtuma-alueiden verkosto



Alueen toiminnallisuuden kehittäminen
ü Aluetta kehitetään osana ranta-alueen

palveluiden helminauhaa
ü Reitin kiinnostavuuden parantaminen lisäämällä toimintoja

matkan varrelle

ü Alueen aktivointi jalankulkijan kannalta
ü Mielenkiintoista tekemistä, katseltavaa ja koettavaa
ü Pysähdyspaikkoja
ü Ruokaa, jäätelöä ja kahvia

ü Alueen jäsentely viherrakentamisen ja rakennelmien
avulla

ü Muuntojoustavat palvelut ja tilat sekä valaistus
ü Reittiliikenne lähisaariin
ü Risteilytoiminnan ja rakennusten

kehittämismahdollisuus
ü Soutuvene ja soutajapalvelu
ü Veneilypalveluiden turvaaminen



Alueen toiminnallisuuden kehittäminen

ü Ranta-alueen olemassa olevat palvelut sekä
tulevat toiminnot tukevat toinen toistaan – Selkeä
palvelukokonaisuus
ü Linnoitukseen kulku ja Linnoituksen

palvelut näkyviksi ja osaksi sataman suoran
palveluita

ü Useita selkeitä reittivaihtoehtoja Linnoitukseen

ü Mobiilisovellusten
hyödyntäminen
ü QR-koodeilla reittejä,

tehtäviä, historiaa,
tietoja

ü Mobiilipelit,
esim. Pokemon go,
geokätkentä,
virtuaaliseikkailut

ü Vuokraus- ja
lainaustoiminnot



Suunnitteluideoita

üAjoittaisia tapahtumia
ü Satamatorin tapahtuma-alueen jatkeena. Esimerkiksi markkinat, tivoli,

humpat, ym.
ü Muuntojoustavat palvelut, tilat ja valaistus

üSuoran matkalle siirtymäetappeja, oleskelupaikkoja
ü Reitin kiinnostavuuden parantaminen lisäämällä toimintoja matkan

varrelle
ü Sateen-, tuulen ja auringon suojaa
ü Leikkipaikkoja
ü Pieniä pelikenttiä
ü Ulkokuntoiluvälinepisteitä osaksi ranta-alueen ulkoiluketjua
ü Aurinkotuoleja ja oleskelupaikkoja



Suunnitteluideoita

ü Ulkoilureitistön kehittäminen turvalliseksi ja sujuvaksi
niin pyöräilijöille kuin kävelijöillekin
ü Kävelyreitti rantaa pitkin
ü Kevyen liikenteen reittien selkeyttäminen
ü Jalankulku ja oleskelu rajattu viihtyisäksi

ü Näkymät, siirtyminen, pysähtyminen

ü Pyöräliikenteelle oma nopeakulkuisempi ja eriytetty
väylä Satamatiellä

ü Suojatiet oikeisiin kohtiin
ü Selkeät opastetut reitit, jatkuvuus reitin sisällä ja

reittien välillä
ü Levähdyspaikkoja



Suunnitteluideoita

üNurmialueen ja vallien hyödyntäminen oleskeluun
ü Mukava paikka olla ja katsella
ü Hienot maisemat
ü Satamatien melulta suojaavaa kasvillisuutta /

viherrakentaminen



Suunnitteluideoita
ü Palveluiden parantaminen

ü Aktiviteettivälineiden vuokrauspiste (talvi ja kesä)
ü Veneilijöiden palvelut

ü Talvitoimintojen aktivointi
ü Alueen vetovoiman lisääminen

ü Luistelu, hiihto, pilkkiminen, kävely, pyöräily, ym.
ü Useita eri välinein kuljettavia reittejä esimerkiksi

Karhusaareen
ü Juoman ja pienen syötävän tarjoilupiste, kiinteä tai

muuntojoustava
ü Parkkipaikat muunnettavissa osin talvella lumimaaksi

ü Eriväriset ja erilaiset materiaalit pinnoitteina
ü Tunnistettavuus, paikan henki
ü Esteettömyys, suunnistettavuus
ü Viimeistelty ilme
ü Leikkipaikoissa esim. keinonurmi/ joustava kumimatto

üOdottelu-, katselu- ja istuinpenkit
ü Polkupyörille parkkialueita



Sataman iltatulet, helmikuu 2020



Ideakuvia

Erilaiset materiaalit ja kasvillisuus rytmittävät pitkää
suoraa ja sen reunalle sijoittuvia toimintoja.

Houkutteleva leikkipuisto suihkulähteineen ja
keinonurmineen.

Laadukkaat materiaalit ja kadunkalusteet tekevät
alueesta viimeistellyn ja miellyttävän.



Ideakuvia

Aurinkolahti Helsinki.

Viimeistellyt materiaalit, kadunkalusteet ja materiaalirajaukset sekä istutukset
tekevät kokonaisuudesta houkuttelevan.

Aurinkoportaat houkuttavat istumaan. Portaiden reunan väri voisi esteettömän
ympäristön saamiseksi näkövammaisille ja huonosti näkeville olla erisävyinen
kuin itse askelma.



Ideakuvia

Oikealla Arabianranta Helsinki, keskellä Barcelona, oikealla Japani.

Pergolan suojaan on hyvä vetäytyä porottavalta auringolta suojaan.

Mukavaa oleskelua penkillä tai keinussa kasvien varjossa tai kulkua suojassa porottavalta
auringolta.

Katoksilla voi myös luoda tilantuntua ja lisäämällä siihen istutuksia ja valaistusta sekä taidetta,
tilasta tulee varsin kokemuksellista ympäristöä. Katos voi suojata auringolta, sateelta ja tuulelta.



Tämän kortin aiheita on käsitelty mm. seuraavissa
kohdekorteissa:

ü K14 Satamatori
ü K15 Linnoituksen kärki ja Rapasaari
ü K17 Halkosaari

ü K18 Ainonkadun
rantaosuus

ü K20 Myllysaari
ü K21 Pallonlahti

Kortin aiheita on käsitelty myös
seuraavissa Meijän Cityn
teemakorteissa:

ü ”Lisää viihtyisyyttä!”
ü Kestävän liikkumisen edistäminen
ü Muuntojoustavat palvelut
ü Viherympäristön kehittäminen
ü Kaupunkitaide ja muraalit
ü Toiminta- ja palveluverkostojen kehittäminen
ü Esteettömyys


