
Meijän Cityn kehittämiskortti K17
Viihtymisen ja olemisen City



Päätavoitteet

ü Vihreä keidas keskellä rakennettua ranta-aluetta
ü Viherympäristön laadun parantaminen ja alueen viihtyisyyden lisääminen
ü Pienimuotoisten palveluiden lisääminen
ü Oleskelumahdollisuuksien parantaminen



Huomioitavat seikat

üMahdollisuuksia vaikka mihin *)

ü Ranta-alueen toinen helmi Rapasaaren lisäksi*)

üHerkkä alue niin kaupunkikuvallisesti kuin
mittakaavaltaan

ü Esteettömyydelle hyvät edellytykset

ü Puistomainen ympäristö
üHopeapajukuja
üHienot maisemat

ü Rauhoittumisen paikka
ü Lappeenrannan mielenterveysseuran MIELI

paikka

*) = Meijän City kesäkyselyn 2020 vastauksia

üKauniit kalliot oleskeluun, uintiin ja ajanviettoon
üVieressä laiva- ja veneliikennettä
üVenelaiturit tuovat urbaania tunnelmaa
üOngelmana hanhiparvet



Huomioitavat seikat

ü Nykyisin:
ü Vihreä keidas
ü Luonto lähellä – paikka
ü Talvisin oikoreitti jäätä pitkin Linnoitusniemeen
ü Kaikkien käytössä oleva huvimaja toimii tuuli-, sade-

ja aurinkosuojana
ü Ongintapaikka
ü Vesillelaskupaikka kaikille
ü Venelaiturien kausivuokrapaikat ja maavuokrapaikat
ü Matonpesulaituri poistumassa



Toimintojen kehittäminen

ü Aluetta kehitetään osana ranta-alueen palveluiden helminauhaa
ü Halkosaari tärkeäksi osaksi rantabulevardia, hengähdys- ja lepopaikka
ü Koko ranta-alueen kiinnostavuuden parantaminen lisäämällä toimintoja

matkan varrelle
ü Lähiretkeily
ü Oleskelu
ü Omatoimisuus

ü Saavutettavuutta parannetaan lisäämällä liikennereitin varteen pysäkki
sekä paremmat opasteet alueelle

KEHITTÄMISIDEA:
Salmen ylittäminen

kesäisin Linnoituksen
puolelle

soutajapalvelulla



Toimintojen kehittäminen
üPienimuotoista myynti- ja kahvilatoimintaa
üLiikkuva tai kiinteä

üMuuntojoustavat palvelut mantereella:
üWC, lastenhoitotila, pukutilat,

välinevuokraus
üMobiilisovellusten hyödyntäminen
üQR-koodeilla reittejä, tehtäviä, historiaa,

tietoja
üMobiilipelit, esim. Pokemon go,

geokätkentä, virtuaaliseikkailut
üVuokraus- ja lainaustoiminnot

üVeneilijöiden lastausalue ja yhteiskäyttöiset
maitokärrit lastausta helpottamaan
üTavaroiden lukittu jättöpaikka



Toimintojen kehittäminen

ü Ulkokuntoiluvälinepisteitä osaksi ranta-alueen
ulkoiluketjua
ü Luonnon materiaalit esim. puutukki,

uppotukki …

ü Uimakoppeja

ü Erilaisia istuskelu- ja oleskelupaikkoja

ü Laiturimaailmaa
ü Uimalaituri
ü Piknik oleskelulaituri
ü Pistäytymislaituri lyhytaikaiseen

jalkautumiseen
ü Nuotiopaikka, lukittava

ü Aurinkoenergian latauspisteet mobiililaitteille



Ympäristön kehittäminen
üVanhan hopeapajukujanteen täydentäminen ja vaiheittain

uusiminen
üSillan kunnostaminen
üMuisto mattolaitureista säilytetään

ü Mattolaiturin kunnostus esimerkiksi uimalaituriksi

üSaaren viihtyisyyden kehittäminen
ü Säädettävä valaistus
ü Kunnostus ja hallittu uudisrakentaminen kulttuuriarvot huomioiden
ü Vanhojen valaisinpylväiden ja pollarirakenteiden maalaaminen



Ympäristön kehittäminen
ü Siisteyden parantaminen
ü Jätehuollon järjestäminen

ü Suljetut jätteiden lajittelu- ja keräyspisteet
ü Käyttämättömien rakenteiden

poistaminen tai kehittäminen uuteen
käyttöön
üHanhiparville parempia paikkoja leiriytyä

ü Aktiivista ja jatkuvaa toimintaa saareen
ü Hanhille osoitetaan sallittu oleskelupaikka

ja tehdään ’keinokallio’ kauemmas
Halkosaaresta

ü Tekojoutsenparven rantautuminen saareen
ü Näköisjoutsenet lasten leikkivälineiksi,

valaisimiksi yms.



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

Tämän kortin aiheita on käsitelty mm.
seuraavissa kohdekorteissa:
ü K14 Satamatori
ü K15 Linnoituksen

kärki ja Rapasaari
ü K16 Sataman suora

ü K18 Ainonkadun
rantaosuus

ü K20 Myllysaari
ü K21 Pallonlahti

Lisää tietoa:
ü Lappeenrannan mielenterveysseuran MIELI-paikasta

tarkemmin: Mielipaikka julkistettiin Halkosaaressa
(mielenterveysseurat.fi)

ü Etelä-Karjalan museon kertomuksia Halkosaaresta:
Keisarillisia matkoja Kaakkois-Suomessa :
Lappeenranta - Halkosaari :

ü Halkosaari paikallishistoriaa käsittelevässä blogissa:
Willimiehen jäljillä: Lappeenranta / Halkosaaren
paviljonki (willimiehenjaljilla.blogspot.com)

https://www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta/2018/05/15/mielipaikan-julkistus-21-5-klo-18-halkosaari/
http://www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/keisarinmatkasivut/halkosaari.html
http://willimiehenjaljilla.blogspot.com/2012/07/halkosaaren-paviljonki.html

