
Viihtymisen ja olemisen City



Tässä kehittämiskortissa tutkitaan, millä tavalla
Meijän Cityä voidaan parantaa, kun

kaupunkilaiset toivovat alueen viihtyisyyden
lisäämistä.

Lisää turvallisuutta

üJalankulkija on ykkönen
üEri liikennemuotojen selkeä
erottaminen ja esteettömyys
üTilallisesti epämääräisten paikkojen
muuttaminen houkuttelevammiksi
üTurvattomuuden tunteen poistaminen
üRiittävä valaistus



Lisää kasvillisuutta
ü Katuvihreä ja kaupunkiluonto voivat olla

monenlaista
ü Katupuut
ü Siirrettävät istutusaltaat pikkupuineen
ü Köynnöksiä sinne, minne ei mahdu puita
ü Taloyhtiöiden ja yritysten edustojen

somistaminen kukkaruukuin
ü Niityt



Lisää katseltavaa

üTaidetta sopiviin paikkoihin
ü Pienelläkin taideteoksella voi olla suuri vaikutus

ü Ulkoilmanäyttelyt
ü ”Taidekorttelit”

ü esim. 1 % rakennuskustannuksista käytettävä
julkiseen taiteeseen (seinäpinnat, pihat)

üMuraalit ja katumaalaukset
üPride-lipun maalaaminen katualueelle
üPatsaat
üNäyteikkunat hyötykäyttöön esim.

joulukalentereina
üTunnelmavalaistus
üViirit ja liput
ü Istuimien sijoittaminen olosuhteiltaan

edullisiin paikkoihin
üMuiden ihmisten havainnoimisen

mahdollisuus



Lisää seesteisyyttä

üEi tarpeetonta läpiajoliikennettä
üRauhoittumisen alueita ja rauhallisia
oleskelupaikkoja
üIstuskelupaikkoja ja piknikmahdollisuuksia

Lisää siisteyttä

ü Lajitteluroskiksia ulkotiloihin
üÄlyroskiksia (ilmoittavat, kun ovat

täyttyneet tai kiittävät käytöstä)
üMuistutus roskaamisen haitoista

”Mahanpuruja muovista”–kampanjan
tyylisesti



Lisää tekemistä
ü Yhden luukun taktiikka tapahtumien järjestämiseen
ü Local App:n yms. hyödyntäminen
ü Kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntatoimi jalkautuvat

keskustaan
ü Esim. liikkuva kirjastokärry kesällä
ü Teatteriesityksiä puistossa
ü Harrastuslajien esittelytilaisuudet seurojen ja

liikuntatoimen kanssa, jolloin puistoissa ja toreilla voi
testata eri lajeja

ü Toiminnallisia puistoja kaikki käyttäjäryhmät huomioiden
ü Kaupunkilaisten osallistaminen (esim. sisäpihat,

yhteisöpuutarhat)
ü Lappeenrannan kaupunginorkisterin flashmob

ü Flash mob on tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kerääntyy
julkiselle paikalle ja tekee ennaltasovittuna ajankohtana jotain
odottamatonta hajaantuakseen sen jälkeen välittömästi
tahoilleen. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Flash_mob)

ü Etelä-Karjalan museon Adoptoi monumentti -kampanja
Taide voi olla myös

toiminnallista!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Flash_mob


Lisää tekemistä eri-ikäisille



Kaupunkivihreä voi olla hyvin monenlaista. Yritysten tai taloyhtiöiden
edustalle voidaan sijoittaa katutilan somisteita, kuten kukkaruukkuja,
valo- ja (led)kynttilälyhtyjä ym., tuotteiden esittelyyn vaaterekkejä tai
muita tuotteita, kalusteita esim. pöytä ja tuoli -yhdistelmiä. Somisteet
enintään 60 cm päähän julkisivusta, kadulle on jäätävä 1,5 metriä
vapaata jalankulkutilaa. Huomioitava esteettömyys!
Erilaiset materiaalit, taide, vesielementti ja kadunkalusteet luovat
erilaisia tunnelmia ja paikkojen tunnistettavuutta sekä
parantavat viihtyisyyttä.
Ideakuvat Helsingistä, Kööpenhaminasta, Berliinistä ja Malmöstä.



Erilaiset materiaalit, taide ja viimeistelty ilme luovat erilaisia
tunnelmia ja paikkojen tunnistettavuutta sekä parantavat
viihtyisyyttä.



Laadukas arkkitehtuuri, tasokkaat
materiaalit, istutukset ja viimeistelty
kokonaisilme luovat erilaisia tunnelmia ja
edistävät paikkojen tunnistettavuutta sekä
auttavat suunnistautumaan. Samalla ne
antavat materiaalin tuntua, luovat erilaisia
ääniä ja tuntemuksia kuljettaessa sekä
luovat myös viihtyisyyttä.



üViherympäristön kehittäminen
üKaupunkitaide ja -kulttuuri
üEsteettömyys

Tämän kortin aiheita on käsitelty mm. seuraavissa kohdekorteissa:

üK1 Edustatori
üK2 Kauppatori
üK3 Marianaukio

üK4 Raatimiehenkatu
üK9 IsoKristiinan

ympäristö

üK14 Satamatori
üK15 Linnoituksen

kärki ja Rapasaari
üK17 Halkosaari

üK20 Myllysaari
üK21 Pallonlahti

Tämän kortin aiheita on käsitelty
seuraavissa teemakorteissa:


