
Meijän Cityn kehittämiskortti K20

Palveluiden ja liike-elämän City

Viihtymisen ja olemisen City



Päätavoitteet

✓Luodaan suuntaviivat Myllysaaren ja 
Kirkkoherranlahden alueen 
toiminnalliselle kehittämiselle ja 
viheralueen hoidolle

✓Kehitetään aluetta yhtenä kokonaisuutena 
urheilun, ulkoilun ja vapaa-ajan 
toimintojen ja sekä näitä palvelevien 
palvelujen kesken

✓Saavutettavuuden parantaminen kaikille



Huomioitavat seikat alueella, nykytila

✓Monipuolinen virkistysalue kaikille väestöryhmille

✓ Alue sivuaa Käkelän puistoa sekä Kimpisen 
urheilupuistoa ja jatkaa näiden muodostamaa 
luonnonläheistä vihervyöhykettä



Myllysaari –
Huomioitavat seikat, nykytila

✓ Nykyään Myllysaaressa on paljon erilaisia 
virkistystoimintoja ja palveluja

✓ Uimastadion ja hyppytorni, avantouinti, 
uimaranta ja vesiliukumäki, kuntoilu-, 
kiipeilyvälineitä, leikkipuisto, erillinen lasten 
uimaranta, beach-volleykentät, katukoris, 
parkour, yleinen sauna, pikniknurmi sekä 
soutajien ja melojien tukikohta ja rantakahvila.

✓ Alueen turvallisuus: ajoneuvoliikenne saaren läpi

✓ Turvallisuuden parantaminen

✓ Nurmialueella ollut pintavesien kanssa ongelmaa

✓ Hanhiongelma



Kirkkoherranlahti-
Huomioitavat seikat, nykytila

✓ Alue liittyy lähipuistoalueisiin

✓ Kahilanniemen Käkelän puisto

✓ Kimpisen urheilupuisto

✓ Asuinalueiden läheisyys

✓ Alue maastollisesti pääosin kaikille saavutettavissa

✓ Esteettömyys

✓ Nykyään Kirkkoherranlahden pohjukan käyttö ja 
toiminnot ovat vähäisiä

✓ Pallokenttä ei enää aktiivikäytössä

✓ Koirien uimapaikka

✓ Paikoitusalue

✓ Moukarinheittopaikka 



Toiminnallisuuden kehittäminen

✓Aluetta kehitetään osana ranta-alueen palveluiden 
helminauhaa
✓ Tärkeä osa rantabulevardia, aloitus- ja päätepiste
✓ Julkisen liikenteen saavutettavuuden parantaminen
✓ Koko ranta-alueen kiinnostavuuden parantaminen 

lisäämällä toimintoja matkan varrelle, lyhentää matkaa 
Satamatorilta Myllysaareen

✓Perhepuisto

✓Liikuntaesteisille soveltuva uimaranta osaksi nykyistä 
uimarantaa



✓ Toimintojen ja aktiviteettien lisääminen koko 
alueelle, myös talvikaudelle, esim.
✓ Polkuveneet

✓ Vesitrampoliini

✓ Skuutti-ja skeittipuisto

✓Olemassa olevien rakennelmien ja toimintojen 
hyödyntäminen sekä parantaminen ajanmukaisiksi

✓Myllysaaren ja Kirkkoherranlahden  
kokonaisvaltainen kehittäminen vapaa-ajan ja 
virkistyksen käyttöön mm.
✓ Pyöräilyreitti

✓ Latuverkosto

✓ QR-reitistö

✓ Turvallisuuden lisääminen
✓ Lukittavat säilytyslokerot

✓ Muunneltava valaistus

✓ Opasteiden lisäämien ja reittien jatkuvuus

Toiminnallisuuden kehittäminen

✓Mobiilisovellusten hyödyntäminen

✓ QR-koodeilla reittejä, tehtäviä, historiaa, tietoja

✓ Mobiilipelit, esim. Pokemon go, geokätkentä, 
virtuaaliseikkailut

✓ Vuokraus- ja lainaustoiminnot



✓ Muuntojoustavat palvelut ja tilat sekä valaistus

✓ Sähkömoottoriajoneuvojen latauspisteet

✓ Aurinkokennolatauspisteet mobilelaitteille

✓ Hanhiparville parempia paikkoja leiriytyä
✓ Aktiivista ja jatkuvaa toimintaa ranta-alueelle
✓ Koira-avusteinen karkotus
✓ Hanhille osoitetaan sallittu oleskelupaikka ja 

tehdään ’keinosaari’ kauemmas rannasta
✓ Tekojoutsenparvi vedessä ja rannalla

✓ Näköisjoutsenet esim. lasten leikkivälineiksi ja 
valaisimiksi

Toiminnallisuuden kehittäminen



Toiminnallisuuden kehittäminen

✓ Patioalueen kunnostaminen ja kehittäminen, esim. 
katoksellinen lavarakenne

✓ Uimalan ja saunan kehittäminen
✓ Pukutilojen ja terassien kehittäminen

✓ Melonnan ja soudun tilatarpeiden turvaaminen

✓ Parkour-alueen ympäristön siistiminen ja parempi 
valvonta (ilkivalta)

✓ Pysäköinnin ja Myllysaaren liikenneratkaisujen 
kehittäminen
✓ Alueen rauhoittaminen 

moottoriajoneuvoliikenteeltä

✓ Pyöräpysäköinti

✓ Skuutti-, potkulauta- ja skeittipysäköinti



Viheralueiden hoito ja kehittäminen

✓Monipuolinen viheralue

✓ Tavoitteena on laatia alueelle hoitosuunnitelma

✓ Jatkossa tulisi panostaa

✓ Yhteistyöhön kaupungin eri toimialojen kesken

✓ Toiminta- ja leikkipaikkojen ylläpidon tehostaminen

✓ Kevyen liikenteen väylän reunan kehittäminen

✓ Iäkkään puuston kuntokartoitukset ja puuston säilyttäminen

✓ Nurmialueella pintavesien kanssa on ollut ongelmaa



Kirkkoherranlahden toiminnallisuuden 
kehittäminen

✓ Kirkkoherranlahden kentän huomioiminen osana 
Myllysaaren toimintoja

✓ Lisää palveluita eri käyttäjäryhmille

✓ Alueen toiminnot täydentävät olemassa olevia 
virkistysalueita

✓ Käkelän puisto Kahilanniemessä

✓ Kimpisen urheilupuisto

✓ Paikoitus-, viheralueiden ja rakenteiden kehittäminen

✓ Aurinko- ja sadesuojaa

✓ Huoltoverkoston palvelupisteet sekä 
muuntojoustavat tilat, palvelut ja valaistus osaksi 
alueen viihtyisyyden parantamista

✓ Vuokrauksen toinen päätepiste Pallonlahden kanssa 
mahdollistaa välineiden vuokrausreitin

✓ Puku-, wc- ja huoltotiloja

✓ Uusia liikuntapaikkoja

✓ Padel-kentät

✓ Ulkokuntosali- ja leikkivälinepiste osaksi 
oleskelualuetta



Kirkkoherranlahden toiminnallisuuden 
kehittäminen

✓Lisää liikunnan sekä viihtymisen toimintoja ja 
palveluita kaikille

✓Tapahtuma-alue, esimerkiksi hiekkalinna?
✓ Tarvitsee tilaa ja muita toimintoja

✓Kirkkoherranlahden kentästä osan 
kunnostaminen omatoimiseen 
harrastamiseen, esimerkiksi:
✓ Kyykkä

✓ Boccia

✓ Pentankki

✓ Polttopallo

✓ Potkupallo



Viheralueiden hoito ja kehittäminen

✓ Kasvillisuuden kehittäminen mm. monilajisemmaksi
✓ Alueen jäsentäminen viherrakentamisen ja 

rakennelmien avulla
✓ Kulkuväylien parantaminen ja kulkuverkoston 

laajentaminen
✓ Opasteet

✓ Nykyisten kalusteiden ja rakenteiden kunnostus 

✓ Lahden rannassa voisi olla myös rauhoittumisen 
paikka kaiken toiminnan keskellä, esim. rauhallisia 
istuskelupaikkoja polkujen varsilla

✓ Koirien uinti edelleen hyvä säilyttää tällä alueella



Ideakuvia

Nykyaikaisiin kontteihin on helppo 
sijoittaa erilaisia kausitoimintoja. Liikkuvat palvelut 



Ideakuvia

✓ Erilaisia alueita oleskeluun; koko, muoto, 
materiaali, väritys

✓ Aurinkolavetteja "rantalaitureita", että voi loikoilla 
muuallakin kuin hiekalla tai nurmikolla

✓ Katosrakennelmia, riippukeinuja, loikoiluverkkoja, 
vesitrampoliini...

✓ Rantakalusteiden vuokrauspalvelu; aurinkotuolit

✓ Polkuveneet

Laatoitettu karjalaiskuvioitu "matto"



Tämän kortin aiheita on käsitelty mm. 
seuraavissa kohdekorteissa:

✓ K14 Satamatori

✓ K15 Linnoituksen kärki
ja Rapasaari

✓ K16 Sataman suora

✓ K18 Ainonkadun
rantaosuus

✓ K19 Rantapuisto

✓ K21 Pallonlahti

Kortin aiheita on käsitelty myös 
seuraavissa Meijän Cityn 
teemakorteissa

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


