
Meijän Cityn kehittämiskortti K3

Viihtymisen ja olemisen City



Päätavoitteet

✓Enemmän oleskelua pelkän 
läpikulun sijaan

✓Liikkumisessa yhteisen tilan 
(shared space) malli 

✓Alueen kehittäminen oleskelu-
ja tapahtumapaikkana



Huomioitavat seikat

✓ Lappeen Marian 
kirkon valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö

✓ Läpiajo

✓ Ajoneuvoliikenne
✓ Pyöräilyn pääreitti

✓ Jalankulku

✓ Ympärillä asumista

✓ Ympäröivien rakennusten palvelujen 
houkuttelevuus ja tukeutuminen 
aukion toimintoihin

✓Aukio on toteutettu kansirakenteena

✓ Painorajoitukset

✓ Kansirakenteesta johtuvat 
viherympäristön rajoitteet



Marian aukio, 2019



Läpikulkuaukiosta kaupunkilaisten olohuoneeksi
✓Viihtyisyyden lisääminen

✓ Äänimaailma taustalla koko ajan
✓ Esim. kellon lyönnit (sävelmä)

✓ Vesiurut

✓ Saimaan aallot

✓ Istutuksia lisää

✓ Kadun kalusteita lisää

✓ Väliaikaiset katokset mahdollisia

✓ Purjekatos aurinko- ja sadesuojaksi

✓ Elävää musiikkia
✓ Taidetta

✓ Valolla, äänellä, tuoksuilla, 
katseltavaksi

✓Toimintojen sijoittuminen
✓ Lava

✓ Kiinteä/ siirrettävä

✓ Sijainti

✓ Terassit ja muuta toimintaa

✓ Pop-up –tapahtumia

✓ Musiikki-, kulttuuri- ja 
taidetapahtumia

✓ Polkupyöräparkit

✓Aukion profiloituminen
✓ Tapahtumapaikka

✓ Korkealuokkainen oleilun alue

✓Ympäröivien rakennusten 
palveluiden houkuttelevuus

✓Hyödynnetään muuntojousta-
via palveluita, tiloja ja valoja

✓Teknisten valmiuksien 
parantaminen



Värimaailma/ tyyli

✓Tyyliltään rennompi ja pittoreskimpi 
kuin Edustatori

✓”Keskieurooppalainen”

✓Laadukkaat materiaalit

✓Hillittyä värien ilottelua
✓ Esim. erivärisiä kukkaruukkuja

✓ Penkit puuta, sama kuin nyt

✓ Kalusteiden yhtenäinen värimaailma, 
tumma ja hillitty skaala

✓ Istumapaikkoja aurinkoon

✓Sisustus- ja stailauskilpailu?

✓Suihkulähde



Tapahtumat

✓Erinomainen paikka joulutorille

✓Alueen ympärillä on myös asumista -> 
ei kovaäänistä myöhään yöhön 
jatkuvaa toimintaa

✓Mahdollisuus yhdistää Keskus-
puisto tapahtuma-alueeseen

✓Tapahtumatoimintojen toiveiden 
huomioiminen: sähkö, vesi, viemäri

✓Muuntojoustavien palveluiden, tilojen 
ja valojen hyödyntäminen

✓Osa palveluista on jo lähietäisyydellä

Lappeefest Marian aukiolla, 2018

Tapahtumia:
• Katukirppis
• Ravintolapäivä
• Lasten tapahtuma
• Pop-up -tapahtumat



Ideoita toiminnoista

✓ Erilaisia pelimahdollisuuksia mm. pöytätennistä, puistoshakkia, 
petankkia, katukoripalloa yms.

✓ Leikkipaikka

✓ ”Walk of fame”: Lappeenrantalaisten kuuluisuuksien nimikkolaatat 
(esim. Pave Maijanen)

✓ Saimaa näkyväksi keskustan alueella 
✓ Kaleidoskoopilla heijastettua livekuvaa, vesiaihe

✓ Yliopiston ja ammattikorkeakoulun näyttelypaviljonki

✓ Mahdollisuus yhdistää Keskuspuisto tapahtuma-alueeseen

✓ Kivipuutarha Kaakkois-Suomen kivilajeista

✓ Yleisö-WC

✓ Pimeän aikaan panostusta valaistukseen

✓ Äänimaailman kehittäminen

✓ Marianaukion ja Nuijamiehen välille kesäisin kulttuurikatu

✓ Terasseja muuallekin kuin aukion pohjoisreunalle

✓ Kesällä joulutorin tapainen "kesämökkikylä", jossa olisi myynnissä 
kesäisiä tuotteita ja kahvituspiste tuoreine leivonnaisineen

Aukiolla olevat toiminnot 
saavat ihmiset viipymään ja 
viihtymään 

Esimerkkejä Tartosta aukion 
toiminnoista, jotka sopisivat myös 
Marian aukiolle ja Kirkkopuistoon

Aurinkosähköllä 
toimiva puu, jossa on 
latauspistokkeita.



Liikenteelliset ratkaisut

✓Valtakatu aukion kohdalta pihakatuna, jossa kevyt 
liikenne on ensisijainen

✓Avoinna autoliikenteelle ympäri vuoden

✓ Pihakatu jatketaan ulottumaan Snellmaninkadulta 
Valtakatu 58:aan (Wilmankoti)
✓ Nopeusrajoitus 20 km/h

✓ Pihakatu käsittää myös Anni Swanin kadun ja ulottuu 
muutamia kymmeniä metrejä muille sivukaduille 

✓ Ei rakenteellisia muutoksia nykytilanteeseen
✓ Valtakatu ei järjestelyiltään puhdasoppinen pihakatu, 

koska jalkakäytävä, pyörätie ja ajorata on erotettu 
toisistaan.

✓Otettavissa tarvittaessa tapahtumien käyttöön

✓ Kiveystä ei ole suunniteltu jatkuvaan ajoon

✓ Pyöräilyn pääreitti jatkossakin

✓ Laadukkaat ja riittävät polkupyöräparkit

✓Mahdollisuus hyödyntää aukion liikkeiden 
asioimispysäköintiin Keskuspuiston reunapysäköintiä 
Kauppakadulla



Liikenteelliset ratkaisut ✓Liikenneturvallisuuden 
parantaminen Kirkkokadun ja 
Raatimiehenkadun 
risteyksissä
✓ Väistämisvelvollisuuksien 

selkiyttäminen B7 -
liikennemerkillä 
(väistämisvelvollisuus 
pyöräilijän 
tienylityspaikassa)



Kortin aiheita on käsitelty myös seuraavissa Meijän Cityn teemakorteissa

✓”Lisää viihtyisyyttä!”

✓Uusiutuvien energiamuotojen käyttö

✓Pysäköinti

✓Kestävän liikkumisen edistäminen

✓Muuntojoustavat palvelut

✓Viherympäristön kehittäminen

✓Kaupunkitaide ja -kulttuuri

✓Esteettömyys


