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Open Café ( n. 30....35 osallistujaa )
Asukastilaisuus - työpaja ( hybridi, n.22 osallistujaa )

Ympäristön viihtyvyyden parantaminen
• Torikojujen ilmeiden
yhtenäistäminen.
• Lanunaukion kehitys, esim.
kirpputori, basaari.
• Katujen ilmeen parantaminen (Viking
Maltilta Sinuhelle).
• Huumejengille oma, valvottu paikka.
• Varautuminen ilmastonmuutokseen
Virkistys ja kuntoilu
• Lisää kuntoilumahdollisuuksia, kuten
kuntoportaita ja suplautailumahdollisuutta.
• Vanhuksille toimintaa, kuten
”kauppakeskuskävelyt”.
Reitistön kehittäminen
• Kampusreitin korostaminen
opiskelijayhteisössä ja reitin
kehittäminen.
• Esteettömyys tärkeää

Kulttuuri ja taide
• Lisää opastettuja kierroksia esim.
sisäpihoille tai opastettu
bussikierros.
• Vesitorniin avaaminen välillä myös
yksityiskävijöille.
• Pikku-Veskun ja Fellmannin puiston
lukeminen kulttuurikohteiksi ja
Launeen neidon suihkulähteen
valaisu.
• Kampusalueen kehittäminen, esim.
muraali sähkökaappiin ja sen valaisu.
Virkistys ja kuntoilu
• Sup-lautailumahdollisuus
melontakeskukseen.
Ympäristön viihtyisyys ja kehittäminen
• Ei rakentamista Möysän uimarannan
läheisyyteen.
• Viihtyisyyden lisääminen, esim.
lasikate Laununaukiolle tai
inspiraation Michiganin Grand
Rapidsistä.
• Käveltävyys ja opasteet

Yleistä
• pliisu
• enemmän rohkeutta
Kevyt liikenne sujuvaksi
• Keskustan autottomuus ja
turvallisempi kävely- ja
pyöräilyliikenne ja esimerkiksi torin
ympäristöön lisää kävelykatuja.
• Pyöräilyreitit tulisi merkitä
selkeämmin ja niitä tulisi sujuvoittaa
esim. Vesijärvenkadulla.
• Pyöräreitit myös usein kapeita ja
katkonaisia.
• Pyöräkatosten, pesupaikkojen ja
korjauspaikkojen lisäys keskeisille
paikoille, kuten kampukselle ja
keskustaan
• Skuuteille oma pysäköintialue (esim.
Tallinna)
Esteettömyys ja turvallinen liikkuminen
• Kevyenliikenteen käyttäjät tuntevat
turvattomuutta ja esimerkiksi
ikäihmisille halutaan turvallisia ja
esteettömiä reittejä.
• Esteettömyyden huomioiminen
katujen reunakiveyksissä sekä
kauppojen ja bussien
sisäänkäynneissä.

• Liikenneturvallisuudessa ja asenteissa
parantamisen varaa
• 2-kaistaisuus neljän sijaan
Autoilijoiden huomiointi
• Autotiet ovat paikoin liian kapeita, esim.
Vesijärvenkadulla ja Rautatienkadulla
• Vihreälinja autoille Lahdenkadulta Helsingintietä ja
Tapparankatua Launeelle.
• Pysäköintikäytäntöjen kehitys, esim. toriparkki
tutuksi ja tilapäiset parkkiluvat keskustassa asuville.

Julkinen liikenne kestäväksi
• Sähköbussit ja uusi linja matkakeskuksesta Alkesille
• Robottibussi matkakeskukselta torille
Virkistys ja kuntoilu
• Kuntopaikkojen lisäys esim. kuntoportaat
Melu
• Melusaasteen vähentäminen

Kasvullisten alueiden kehitys ja
monipuolistaminen
• Vieraslajien poisto ja niittykukkien
sekä villivihanneslaatikoiden lisäys
puistoihin ja viheralueille.
• Lahden vehreys on säilytettävä ja
sitä on lisättävä, esim. viherkatoilla ja
–seinillä sekä säilytettävä esim.
suojelemalla lehmusreittiä.
• Biodiversiteetti
• Kasvillisuudella/luonnolla viileyttä ja
mielenterveyttä
• Huleveden ratkaisut
Valaistus
• Valaistuksen tarkistus ja lisääminen,
esim Pikku-Veska ja kesäteatteri.
Opastus ja kunnossapito
• Uimarannan kunnossapitoa.
• Lehmusreitin opasteiden kunnostus
ja reitin merkitseminen.
Yleinen viihtyisyys ja elävöittäminen
• Hämeenkatu eläväksi.
• Kampusreitin viihtyvyyden
kehittäminen.
• Vihreä arkkitehtuuri
• Taiteen prosenttiperiaate

KAUPPATORI
Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys
• Muunneltavuus, rohkeampaa
• Teematapahtumia aikuisille, nuorille
ja lapsille lisää, talviliukumäki ja jää
• Tapahtumien siirto stadionille.
• Teematapahtumia aikuisille, nuorille
ja lapsille lisää, kuten lapsimessut,
käsityömyyjäisiä, pääsiäistori ja
yhteisöllistä tekemistä kuten
niittyjen perustaminen
• Kiinteitä kalusteita oleskeluun ja
tekemiseen, esim. shakkipöydät,
oleskelukalusteet, lapsille
liikennerata, kuntolaitteita ja
pyörienhuoltopiste. Keinut!
• Kiinteä lava tai amfiteatteri.
• Läheisten, tyhjien liikekiinteistöjen
käyttö esim. pop-up tapahtumiin.
• Infopiste ja kauppa.
Viihtyisyyden edistäminen
• Kalusteiden siisteys ja yhtenäisyys
• Kiinteät torikatokset, joiden ulkoasu
on yhtenäinen ja ne on sijoitettu
siististi.
• Siistit torkatokset, jotka kerätään
pois, kun tori ei ole auki.
• Torin ulkoasun kehittäminen esim.
kasvullisilla elementeillä tai vanhoilla
valokuvilla alueesta.
• Lisää vehreyttä torille, komeammat
kukka-istutukset
• Kauniimmat torirakennukset
• Vesielementti

Liikennejärjestelyt
• Julkisen liikenteen aikataulujen
porrastus ruuhkan välttämiseksi ja
alatorin pysäkin säilyttäminen.
• Toria ympäröivien katujen
muuttaminen kävelykaduiksi.
Esteettömyys, turvallisuus ja opasteet
• Torille infopiste sekä opasteet
tärkeisiin kohteisiin ja opaslehtinen,
jossa listattuna erilaisia Lahden
kävelyreittejä (vrt. Helsingin
keskusta).
• Asukasyhdistykselle oma infotaulu
• Kiveykset esteettömiksi
esimerkiksi luiskilla
• Bussiliikenteen vauhtiin
puuttuminen.
Ääniympäristön kehittäminen
• Ääniympäristön parantaminen
esimerkiksi toritapahtumien luonne
sellaiseksi, etteivät ne häiritse
asukkaita. Huomioitava myös
terassien äänet.
• Tapahtumia siirrettävä
urheilukeskukseen melun vuoksi.

Elävöittäminen
• Tapahtumista on pidetty ja niitä
toivotaan lisää, esimerkiksi
musiikkiesityksiä aikuisille ja lapsille,
joulukylä sekä muita tapahtumia.
• Pieniä yrityksiä.

Viihtyisyyden parantaminen
• Valaistuksen parantaminen
kävelyalueilla ja yleisesti sekä valon ja
värin lisääminen esimerkiksi seinille ja
rakennusten julkisivuille.
• Vehreyden lisääminen esimerkiksi
kukkaistutuksin.
• Katupuita ja pysäköinnin selkeyttäminen
• Terassin lisääminen
• Karen aukio aukiokäyttöön, tempauksia
( esim. piknik )

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomiointi
• Jalankulkijoille enemmän tilaa
• Karen aukio aukiokäyttöön
• Pyöräilijöille joissain kohdin huono näkyvyys
• Hämeenkatu yksisuuntaiseksi

Viihtyisyyttä valolla ja vehreydellä
• Teema- tai tunnelmavalaistus, jotka voivat
vaihdella esim. kesä- tai talvikauden mukaan tai
maalilla väriä seiniin ja tolppiin, taidetta
• Aukiolle lisää puita, kasveja ja penkkejä.
Toiminnallisuus
• Grilli kahvilaksi

Liikennejärjestelyt
• Olisiko mahdollisuus yksisuuntaissuuteen?
• Eteläpuolen jalkakäytävä pois ( on vain "kylmää
seinämää ja p-laitos+huoltoliittymiä) --> tilaa
kävelylle ja vihreydelle
Siisteys ja turvallisuus
• Roskakorien määrän lisääminen, sillä alueella on
runsaasti ravintoloita.
• Lidlin edustan kehittäminen. Alue on öisin
meluisa ja yleisesti epämiellyttävä.
• Lidlin betonikaukalot sekä portaat vaarallisia,
niihin tulisi puuttua.
• Peili, josta näkee hallista poistuvat autot.

Oleskeluun houkuttelu
• Alueen tulisi kutsua oleskeluun ja ajan viettoon, esim. pöytäryhmiä lisäämällä.
• Vehreyden ja varjoisten paikkojen lisääminen esim. puilla.
• Jääveistokset talvella
• Lasikate
Toiminnallisuus
• Toimintaa alueelle, kuten kirpputoreja, katusoittajia, lasten leikkialue tai hyppyruudut
katuun.
• Oma kylätalo asukkaille
Viihtyisyyttä väreillä ja valoilla
• Talvella valoja tai havukoristeita (Lanu Spa) ja rakennusten valaiseminen. Pienet
joulukuuset tai yrityksille "kilpailu" talvisoimistuksesta
• Alueen elävöittäminen esim. muuttamalla penkkien väri, katutaidetta, katuliitupäivä,
taidetta näyteikkunoihin.
Liikennejärjestelyt
• Kävelypainotteisuuden lisääminen Rautatienkadulle, esim. Vapaudenkadulta
Harjukadulle välisellä osuudella.
• Taksit ohittavat bussitaskujen kautta.

