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Yleiskatsaus Meijän CItyn yrittäjäkyselystä
Kysely avoinna 13.10. – 16.11.2020

• Suunnattiin kaikille kaupungissa toimiville yrittäjille. 

Kyselyllä ”korvattiin” kasvokkain pidettävä työpaja, 

kun koronan esti kokoontumiset.

• Vierailijoita oli 99, vastaajia 42 ja vastauksia saatiin 

yhteensä 156 kappaletta.

• Eniten puhuttivat 

• Mahdollisen saunamaailman sijainti

• Sataman suoran toiminnallisuus

• Matkailuautojen parkkeeraus

• Keskustan saavutettavuus
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Yleiskatsaus kyselyyn vastanneista 

• Lähes puolet vastaajista oli toiminut Lappeenrannassa yrittäjänä 

yli 20 vuotta. Toiseksi eniten oli 5 – 10 vuotta ja 10 – 20 vuotta 

yrittäjänä toimineita.

• Eniten vastaajia oli hyvinvointi- ja kauneudenhoitopalveluista, 

ravitsemusalalta sekä matkailualalta (kustakin 5 kpl). 

Seuraavaksi eniten vastaajia oli tapahtuma-alalta ja 

erikoistavarakaupan puolelta. Päivittäistavarakaupan 

edustajilta ei saatu tässä kyselyssä yhtään vastausta. 
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Kuinka kauan olet toiminut yrittäjänä Lappeenrannassa?

Alle vuoden 1 - 3 vuotta 3 - 5 vuotta 5 - 10 vuotta 10 - 20 vuotta Yli 20 vuotta
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Informaatio- ja viestintäala

Rakennusala

Minkä alan yrittäjänä vastaat kyselyyn?



Toimintaympäristö 1/2
Täällä on hyvä toimia

• IsoKristiina koettiin ehdottomasti parhaaksi paikaksi 

yrittäjien toimia. Myös Satamatori sekä Kylpylän ja 

Kasinon alue merkittiin hyvinä paikkoina 

yritystoiminnan kannalta.

• Yksittäisiä merkintöjä tehtiin myös Kirkkokadun 

varteen, Oleksille, Koulukadulle ja Valtakadulle. 
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Toimintaympäristö 2/2
Täällä yritystoiminta ei onnistu

• Yritystoiminnan harjoittaminen koettiin vaikeaksi 

keskustan läheisillä ranta-alueilla, kuten 

Myllysaaressa, Pallonlahdella ja Sataman suoralla 

Satamatorin ja Linnoituksen kärjen välissä. 

• Osa myös koki yrittämisen hankalaksi niissä 

paikoissa, jotka toiset olivat kokeneet hyviksi paikoiksi 

yrittää. Tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi  

Valtakadun varsi, Linnoitus sekä  Kasinon ja Kylpylän 

alue. 
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Meijän Cityn merkittävät paikat
Tämä paikka ansaitsee enemmän huomiota

• Yrittäjien mukaan erityisesti Oleksi ja Marian aukio 

ansaitsevat enemmän huomiota. 

• Myös Kauppakatu Valtakadulta pohjoiseen päin nähtiin 

tällaisena alueena.

• Ranta-alueille oli merkitty enemmän huomiota ansaitsevia 

paikkoja tasaisesti aina Rapasaaresta Myllysaareen 

ulottuvalle alueelle.
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Kehittämisideoita Kaupunginlahdelle

• Kehittämisideoita annettiin koko Meijän Cityn ranta-alueelle 

Pallonlahdelta Myllysaareen. Eniten ideoita annettiin 

Linnoituksen kärjen alueelle sekä Sataman suoralle. 

Kehittämisideoita Kaupungin-

lahdelle (25 kpl)

• Saunamaailmaa ehdotettiin 

moneen eri paikkaan

• Sataman suoralle toivottiin toimintaa, jonka myötä myös Linnoituksen 

kärjen saavutettavuus paranisi

• Matkailuautoille vaadittiin parempia pysäköintimahdollisuuksia ja 

palveluja

• Satamatorille haluttiin ympärivuotista toimintaa ja myyntikojujen 

ympäristöä siistimmäksi ja selkeämmäksi

• Satamaan ja Halkosaareen ehdotettiin vesiurheiluvälineiden 

vuokrausta ja mm. vesijeteille parkkia
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lappeenranta.fi

greenreality.fi

Kiitos kaikille kyselyyn 

vastanneille!


