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Asiakaspalvelukeskus  
Winkki  palveluksessasi
Lappeenrannan kaupungintalon tulo-
aulassa sijaitseva asiakaspalvelukeskus 
Winkki ja Joutsenon kirjastolla toimiva 
Winkin sivupiste opastavat Lappeen-
rannan kaupungin palveluihin liittyvissä 
kysymyksissä. 

Asiakasneuvojiin voi olla yhteydessä 
myös puhelimitse, sähköpostitse tai 
 kaupungin verkkosivustolla palvelevan 
chatin kautta.

Winkissä on saatavilla keskitetysti 
kaupungin palvelujen lomakkeita, 
ohjeita ja esitteitä sekä karttoja. 
 Asiakaspäätteet ovat käytettävissä 
kaupungin palveluita koskevaan 
nettiasiointiin, johon saa tarvittaessa 
opastusta asiakasneuvojilta.

Winkki ja Joutsenon sivupiste  
antavat yleisopastusta esimerkiksi

vapaa-ajan palveluihin  
liikunnasta kulttuuriin

päivähoitoon ja koulutukseen

oman kodin rakentamiseen

pysäköintiasioihin.

Täsmäpalveluina  
tarjolla on muun muassa:

Waltti-matkakortin myynti ja lataus 
(myös Joutsenossa)

kaupunginteatterin ja  
-orkesterin lipunmyynti

veteraaniliput ja veteraanien 
 paikoitusluvat (myös Joutsenossa)

Williparkin asiakaspalvelu

asiakirjojen vastaanotto

pysäköintivalvonnan oikaisupyynnöt.

Huom! Winkissä ei voi maksaa laskuja, 
siellä ei hoideta Lappeenrannan Ener-
gian asioita eikä sen toimintaan kuulu 
sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
Eksoten vastuulla.

Matkailuneuvonnasta vinkit 
vapaa-aikaan
Lappeenrannan matkailuneuvonta pal-
velee niin matkailijoita kuin paikkakunta-
laisiakin kauppakeskus IsoKristiinassa. 
Kesäkaudella matkailuinfoa on tarjolla 
myös Hiekkalinnalla. 

Asiakas-
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Matkailuneuvonnasta saa maksu-
tonta informaatiota Lappeenrannasta, 
sen käyntikohteista, tapahtumista, 
palveluista sekä ohjausta ja vinkkejä 
muun muassa alueen upeisiin retkeily- 
ja ulkoilu kohteisiin, kuten esimerkiksi 
Pappilanniemi, Mikonsaari ja Hämmä-
auteensuo. Tarjolla on myös karttoja, 
esitteitä ja matkamuistoja.

Tule hakemaan vinkit ja neuvot 
lomaan ja vapaa-aikaan!

Ajankohtaiset asiat
Kaupunki viestii ajankohtaisista asiois-
taan verkkosivustollaan   lappeenranta.fi, 
jonka kautta pääsee myös kaupungin 
sähköisten palvelujen pariin. 

Ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä sekä 
 liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa 
esitellään myös Meidän Lappeen ranta 
-asukas   lehden sivuilla. Lehti  jaetaan 
jokaiseen koti talouteen Lappeen-
rannassa, ja sitä on mahdollista lukea 
myös verkossa.

WINKKI KAUPUNGINTALOLLA
Villimiehenkatu 1,  
53100  Lappeenranta
puh. 05 616 2220   
winkki@lappeenranta.fi
Avoinna pääsääntöisesti  
ma–pe klo 8.30–16.30

WINKKI JOUTSENOSSA
Keskuskatu 2, 54100 Joutseno
puh. 05 616 0220  
joutsenon.kirjasto@lappeenranta.fi
Avoinna pääsääntöisesti  
ma–to klo 10–19, pe klo 10–15
lappeenranta.fi/winkki 

MATKAILUNEUVONTA
Brahenkatu 5, 53100  Lappeenranta 
 (Kauppakeskus IsoKristiina)
puh. 05 667 788  
lappeenranta@gosaimaa.com
Avoinna pääsääntöisesti  
ma–pe klo 10–17
visitlappeenranta.fi
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Tervetuloa  uuteen 
KOTIKAUPUNKIISI, 
 LAPPEENRANTAAN
Suomen ilmastopääkaupunki, viihtyisä ja vihreä yli 
70 000 asukkaan Lappeenranta on yliopistokaupunki 
täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja 
kansainvälistä osaamista. Uusiutuvan energian ja 
puhtaan ympäristön pioneerikaupunki on Etelä-Karjalan 
maakuntakeskus, joka sijaitsee Kaakkois-Suomessa vain 
noin kahden tunnin päässä Helsingistä.

Vilkkaasta markkinapaikasta 
 yliopistokaupungiksi
Lappeenrantalaisten esivanhemmat 
saapuivat Saimaan rannoille riistan ja 
kalan houkuttelemina. Talonsa he pys-
tyttivät rantahietikoille. Rauta kauden 
loppuun mennessä Lappeenrannan 
seudulle oli muodostunut pysyvää 
asutusta.

1600-luvulla Lappeenranta oli valta-
kunnan merkittävimpiä tervakaupan 
keskuk sia. Se sijaitsi tärkeiden vesi-
reittien ja maanteiden risteyspaikassa. 
Kaupunki oikeudet saatiin vuonna 1649 
Pietari Brahen ja kuningatar Kristiinan 

kaudella. Tältä ajalta on myös kaupungin 
Villimies-vaakuna.

Laitureilla ja kapakoissa kävi melkoi nen 
kuhina, kun kauppamiehet ja matkalai-
set saapuivat kokeilemaan onneaan 
 Saimaan rannalle. Ruotsalaiset ja 
venä läiset kiis telivät  Lappeenrannan 
herruudesta 1700- luvulla, ja viime vuosi -
sadan sodat särkivät vielä kertaalleen 
pikkukaupungin idyllin.

Olojen tasaannuttua on Lappeen-
rannan kehitys ollut vakaata. Vilkkaasta 
markkinapaikasta kasvoi ensin teollisuus-
kaupunki ja myöhemmin kestävään ajatte-
luun kannustava yliopistokaupunki, jossa 

on modernia teknologiaa hyödyntävää 
ja kehittävää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Historia on kuitenkin aina läsnä Lap-
peenrannassa ja kiinnostaa niin paikka-
kuntalaisia kuin matkailijoitakin. Linnoi-
tus valleineen, Kulttuuritila Nuijamies, 
Lappeen Marian kirkko, Kasino, kylpylä, 
kaupunginlahti ja ydinkeskusta muo-
dostavat ainutlaa tuisen  historiallisen 
kokonaisuuden.

Yksi Euroopan vihreimmistä
Ympäristöystävälliset arvot ohjaavat 
 Lappeenrannan kehitystä, strategiaa 
ja alueen elinvoimaisuutta. Ilmasto-
ystävällisyys on koko Lappeenrannan 
yhteinen asia. Asukkaat, kaupunki, 
yritykset ja muut toimijat ovat yhteis-
voimin kääntäneet puheet merkittäviksi 
ja näkyviksi  ilmastoteoiksi. 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat 
 puolit  tuneet vuosikymmenen aikana, 
kaikki kotitalousjäte päätyy hyötykäyt-
töön ja Lappeenrannassa on muuhun 
Suomeen suhteutettuna runsaasti 
aurinkosähkön pienvoima loita. Jäte-
vedenpuhdistamot toimivat tehokkaasti, 
ja myös vesistöjen kunnostukseen ja 
luonnon monimuo  toi suuteen panoste-
taan. Lisäksi kaupunki kannustaa kestä-
vään liikkumiseen  sujuvien joukkoliikenne-
yhteyksien sekä muun muassa 
kaupunki pyörien ja pyöräily reittien avulla.

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan 
metsä teollisuuden sivuvirroilla, tuulella, 
auringolla ja vesivoimalla. Yritysten ja 
LUT-yliopiston kanssa toteutettavien 
ympäristö- ja energiatekniikan kokeilu-
jen ja keksintöjen avulla Lappeenranta 
näyttää esimerkkiä koko maailmalle ja 
hidastaa ilmastonmuutosta.

Lappeenranta on valittu WWF:n 
 toimesta Suomen ilmastopääkau pun-
giksi (2014 ja 2016) sekä yhdeksi  Euroopan 
vihreimmistä alle 100 000 asukkaan 
kaupungeista voitettuaan  European 
Green Leaf Award 2021 -tittelin. 

Ilmastonmuutos ei kuitenkaan palkin-
toja säiky, ja Lappeenrannassakin on 
paljon tehtävää ilmaston hyvinvoinnin 
eteen. Jokaisella pienelläkin luontoystä-
vällisellä valinnalla on merkitystä, ja siksi 
on tärkeää, että myös asukkaat osaltaan 
 vahvistaisivat yhteistä polkua kohti 
 kestävämpää yhteistä asuinympäristöä.

Lehmusten kaupunki
Lappeenrannassa luonto ja rakennettu 
ympäristö elävät käsi kädessä, ja kau-
pun ki rakenne mahdollistaa urbaanin asu-
misen Saimaan äärellä ja luonnon keskellä. 

1
2
3
4
5

Perustettu 
vuonna 1649

Maapinta-alaa 1 433 km², 
vesipinta-alaa 290 km²

Sijaitsee  Etelä- 
Karjalan maakunnassa, 
Kaakkois -Suomessa

Naapurikuntia:  
 Luumäki, Lemi, 
 Taipalsaari,  Ruokolahti, 
Imatra ja Miehikkälä

Etäisyyksiä:  
Helsinkiin  221 km 
Lahteen  148 km 
Imatralle  35 km

Lisää ajankohtaista tietoa: 
lappeenranta.fi 

FAKTOJA 
LAPPEEN
RANNASTA

Kuva: Generaxion

Lappeenranta on erityisesti  Lehmusten 
kaupunki, sillä keskustassa ja rannoilla 
kasvaa  arviolta yli 10 000  lehmusta. 
Vanhimmat Lappeen rannan nykyisistä 
 lehmuksista istutettiin satamassa 
sijait sevaan Ranta puistoon jo 1860- ja 
1870-luvuilla.

Keskustan omaleimaiset puistot 
maalaavat vehreyttä katukuvaan. 
Kaupunki on myös alkanut vuodesta 
2020 alkaen istuttaa kukkivia niittyjä eri 
asuinalueille. Niityt tarjoavat ravinto- ja 
elinmahdollisuuksia pölyttäjille ja muille 
pieneläimille sekä  rentouttavia luonnon 
maisemia asukkaille. 

Saimaa on osa Lappeenrannan 
identiteettiä, ja Suomen suurimmasta 
järvestä pidetään huolta. Kivisalmen 
pumppaamo puhdistaa Pien-Saimaata, 
ja järven hyväksi on muun muassa 
perustettu 100 kosteikkoa, jotka sitovat 
valumavesien epäpuh tauksia. Lappeen-
rannassa pidetään  tärkeänä, että 
Saimaa säilyy kaupunkilaisten käytet-
tävissä vapaina rantoina ja kauniina 
näkyminä upeaan luontoon.

Meidän kaikkien Lappeenranta
Lappeenrantalaisten kelloissa on 
 enemmän tunteja, sillä kaikki on lähellä: 
Saimaan selät, vehreät metsät, harras-
tukset, ostosmahdollisuudet ja muut 
laadukkaan arjen peruspalvelut.

Lapset ja nuoret kasvavat ja raken-
tavat omaa käsitystään maailmasta 
kaupungin turvallisissa ja  muuntautu-
miskykyisissä oppimisympäristöissä. 
Lappeenranta Junior  University 
viitoittaa jatkamaan oppimispolkua 
Skinna rilan  kampuksen korkeakouluissa, 
jotka tuottavat ideavirtaa ja osaamista 
elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lappeenranta on karjalaisen  kulttuurin 
kehto, jossa on tarjolla kulttuuria 
 kaikille aisteille kirjastojen,  museoiden, 
kaupungin teatterin ja -orkesterin sekä 
erilaisten tapahtumien ja kulttuuri-
harrastusten kirjon ansiosta. Laaja ja 
monipuolinen liikuntapaikka verkosto 
 puolestaan houkuttelee ottamaan 
 aktiivisen elämäntavan osaksi arkea. 

Lappeenrannassa ihminen kohdataan 
yksilönä, mutta toimintaan ryhdytään 
yhteisönä. Lapsiystävällisessä kaupun-
gissa on vahva yhdessä tekemisen 
kulttuuri, sillä niin lapset, nuoret, aikuiset 
kuin paikalliset toimijat ja yrittäjätkin 
osallistuvat kaikki yhteisen kodin ja 
 tulevaisuuden rakentamiseen. 

Ota uusi kotikaupunkisi haltuun 
tutustumalla tämän oppaan sisältöihin!

SUOMI
FINLAND

Helsinki

Imatra

Savonlinna
Mikkeli

Varkaus

Lappeenranta
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Kaupunki tutuksi karttapalvelussa
Lappeenrannan kaupungin karttapalvelu 
sisältää opaskartan, ilmakuvia, ajantasa- 
asemakaavan, ajantasayleiskaavan sekä 
maastokartan. Karttapalvelussa voi tutus-
tua hiihto-, liikunta- ja pyöräilyreitteihin 
sekä tutkailla erilaisia aluejakoja, kuten 
äänestysalueita, koulujen oppilasalueita 
ja kaupungin osia. Karttapalvelu sijaitsee 
osoitteessa kartta.lappeenranta.fi

1. Kivisalmi

2. Suolahti

3. Voisalmi

4. Kanavansuu

5. Laihia

6. Kariniemi

7. Mälkiä

8. Lauritsala

9. Hakali

10. Pallo-Tyys-
terniemi

11. Kimpinen

12. Kaukas

13. Linnoitus

14. Kylpylä

15. Hartikkala

16. Skinnarila

17. Keskus

18. Taikinamäki

19. Lepola

20. Parkkarila

21. Lapvesi

22. Mustola

23. Peltola

24. Kuusimäki

25. Alakylä

26. Tirilä

27. Pajarila

28. Sammonlahti

29. Leiri

30. Tykki- 
Kiviharju

31. Harapainen

32. Ruoholampi

33. Kourula

34. Kesämäki

35. Reijola

36. Hyrymäki

37. Uus-Lavola

38. Lentokenttä

39. Karhuvuori

40. Rutola

41. Myllymäki

42. Lavola

43. Mattila

44. Ihalainen

45. Selkäharju

46. Mäntylä

47. Kuusela

48. Rauha

49. Joutseno

50. Nuijamaa

51. Ylämaa

KAUPUNKI
KARTALLA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGINOSAT

Kaupunginosat on numeroitu järjestyksessä 
ylhäältä alas. Viralliset numerotunnukset löytyvät 
 kaupungin verkko sivustolta.
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IMATRA

LAPPEENRANTA

LUUMÄKI

TAIPALSAARI

LEMI

1-47KAUPUNGINOSAT

LAPPEENRANTA KARTALLA

Etelä-Karjalan 
 keskussairaala

Lappeenrannan 
 lentokenttä

Rautatieasema ja 
 matkakeskus

Linnoitus

Satama

LUT-yliopisto ja 
LAB- ammatti-
korkea koulu

Saimaan kanava

Joukkoliikenne
Lappeenrannassa kuljetaan pinkkien 
 bussien kyydissä. Pirteät ja tunnistet-
tavat bussit kantavat nimeä Jouko. 
 Reitteihin ja aikatauluihin voi tutustua 
paikallis liikenteen aikatauluvihkosesta, 
 kaupungin  verkko sivustolla ja osoitteessa 
 lappeenranta.digitransit.fi. 

Lappeenrannan rautatieasema ja 
matkakeskus sijaitsevat aivan keskustan 
tuntumassa. Esimerkiksi rautatie aseman 
ja kaupungintalon välin kävelee noin 
15 minuutissa. Asemalta on myös hyvät 
 paikallisliikenteen yhteydet. 

Pysäköinti
Lappeenrannassa on paljon pysäköintitilaa 
niin kadunvarsilla kuin keskustan parkki-
taloissakin. Williparkki vastaa yleisistä 
maksullisista pysäköintipaikoista. Lue lisää 
pysäköintimahdollisuuksista osoitteessa 
williparkki.fi 
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Saimaan rannalla sijaitsevassa Lappeen-
rannassa on poikkeuksellisen paljon 
erilaisia asumisvaihtoehtoja. Kodin voi 
perustaa rauhalliseen maalaisidylliin tai 
rakentaa omakotialueelle. Asuinpaikan 
voi löytää myös kerrostalosta keskustan 
tuntumasta, mutta silti läheltä Saimaata.
Tällaisia lähellä keskustaa sijaitsevia 
asuinalueita ovat esimerkiksi Pikisaari, 
Rapasaari ja Viipurin Vanerin alue. 

Omaa kotia ei tarvitse aina ostaa: 
Lappeenrannasta löytyy helposti myös 
vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Eri 
elämäntilanteissa tarvitaan erilaisia 
ratkaisuja, ja muun muassa opiskeli-
joille ja ikäihmisille on paljon valinnan- 
mahdollisuuksia. 

Meijän City
Lappeenranta on kasvanut Saimaan 
pohjukkaan, ja satama sijaitsee 

aivan keskikaupungin tuntumassa, 
kaupungin lahdella. Keskuspuisto jakaa 
ydinkeskustan itäiseen ja läntiseen 
osaan, ja alue muuttuu rinteeksi Valta-
kadulta pohjoiseen eli kaupunginlahden 
suuntaan. Keskusta-alueen sijainti 
Salpausselän rinteessä ja kaupungin-
lahden amfiteatterimainen muoto 
Saimaan äärellä tekevät Lappeenrannan 
kaupunkikuvasta ainutlaatuisen. Myös 
Lappeenrannan varuskuntakaupungin 
historian havina näkyy kaupunkiraken-
teessa: linnoitus sijaitsee kaupunginlah-
della ja kasarmialue Rakuunamäki aivan 
keskustan kupeessa. 

Lappeenrannan keskustaa kehitetään 
Meijän City -suunnitelman mukaisesti. 
Sen päämääränä on viihtyisä, turvallinen 
ja kestävästi rakentuva kaupunkikeskusta, 
jonne kaikkien on helppo tulla ja jossa 
kaikkien on hyvä olla. Meijän Cityllä 

halutaan vaalia alueen historiaa samalla 
kun kaupunkia kehitetään. Vanhoja 
rakennuksia suojellaan mahdollistamalla 
niiden monimuotoinen käyttö. Uudis-
rakentamisessa huomioidaan ympä-
röivä vanha rakennuskanta, ja maan-
käyttöä suunnitellaan sosiaali sesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä 
tavalla elinympäristön terveellisyys ja 
turvallisuus huomioiden. Kaupunki-
kuvasta halutaan rakentaa monimuo-
toista ja kerroksellista, jossa on esillä 
eri aikakausien rakennuskantaa uuden 
rakentamisen rinnalla.

Esteettömät kulkuyhteydet ja hyvät 
opasteet mahdollistavat myös liikunta-
rajoitteisten liikkumisen Meijän Cityllä. 
Houkuttelevat kevyen liikenteen väylät 
ja sujuvat julkisen liikenteen yhteydet 
kannustavat ihmisiä käyttämään omaa 
autoa ekologisempia liikkumisvaihto-

KAIKKI SAMASSA 
KAUPUNGISSA:  
 järvimaisema,  vireä keskusta 
ja  maaseudun rauha

Rakenna oma kotitalo 
 kaupunkiin 
KESKELLE LUONTOA
Pientalorakentamiseen tarkoitettuja omakotitalotontteja on runsaasti 
 tarjolla eri puolilla kaupunkia. Tontit voi vuokrata pitkällä  vuokrasopimuksella 
tai ostaa omaksi. Lisäksi osa  tonteista myydään tarjousten perusteella 
korkeimman tarjouksen jättäneelle hakijalle. Tonteilla on  kunnallistekniikka 
valmiina ja osalle tonteista on tehty erityiset rakentamistapaohjeet 
 täydentämään asemakaavamääräyksiä. 

Asuntotontit
Asuntotontteja ovat muun muassa asuinpientalo- ja rivitalotontit, loma-
rakennuspaikat sekä asuinkerrostalo tontit. Tonteille voidaan rakentaa 
eri tyyppisiä asuinrakennuksia, joiden rakentamista ohjataan tarkemmin 
 esimerkiksi tonttijaon, rakennusalan, kerrosluvun ja kerrosalan osoittamisella. 

Silloin kun samalla hakukierroksella samaa tonttia hakee useampi hakija, 
voidaan kaupunkikehityslautakunnan harkinnan mukaan päätöksenteossa 
käyttää seuraavia kriteereitä: hakijan asunnontarpeen huomioon  ottaminen, 
työpaikkojen ja lasten koulujen sijainti, perheen koko, nykyisen asunnon 
ahtaus, laatu ja kunto, hakijakunnan terveydelliset syyt sekä kaupungin 
elinkeino poliittiset perusteet.

Rakentamiskelpoisia pientalotontteja luovutetaan vuosittain 
 kuulu tettavalla hakumenettelyllä. Ensimmäisen haku ajan jälkeen tontteja 
luovutetaan ns. jatkuvalla hakumenettelyllä, vuokra tontteja viikoittain ja 
ainoastaan myyden luovutettavia tontteja kalenterikuukausittain kaupungin-
geodeetin päätöksellä.

Asuintonttien hinnoittelu 
Kaupunginvaltuusto päättää tonttien ja rakennuspaikkojen varaamisen 
perusteista, hinnoista ja luovutusehdoista. Tarjoustontit luovutetaan vain 
myyden omatoimisten rakentajien suljettujen, kokonaiseuromääräisesti 
yksilöityjen lähtöhinnan ylittävien tarjousten perusteella korkeimman 
 tarjouksen tehneille hakijoille.

Hinnoitteluun vaikuttaa rakennusoikeus, tontin pinta-ala sekä muut kaava-
määräykset ja sijainti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo 
rakennushankkeiden rahoituspäätösten yhteydessä myös asuntotonttien 
hintoja.

Asuntotonttien vuotuinen vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Asunto tontit vuokrataan yleensä noin 60 vuodeksi.

Tarkemmat tiedot tonteista löytyvät kaupungin verkkosivustolta.

ehtoja. Erityisesti Saimaan rantaan 
sijoittuvat rantaraitit ovat saavutta-
neet suuren suosion ja houkuttelevat 
ihmisiä liikkumaan ympäri vuoden.

Ydinkeskustassa asuntojen  määrää 
pyritään lisäämään muun muassa 
kerros lukua korottamalla. Useissa 
kerrostaloissa olisi myös mahdollista 
muuttaa ullakkotila asuintiloiksi. Ydin-
keskustassa on lisäksi tilaa uudisraken-
nuksille, ja Lappeenrannassa onkin 
rakennettu paljon uutta viime vuosina. 

Kaupunki levittäytyy  
moneen suuntaan
Ydinkeskustan lisäksi Lappeenran-
nassa on kolme noin 10 000 asukkaan 
aluekeskusta, jotka ovat Joutseno, 
 Lauritsala ja Sammonlahti. Ne kaikki 
 tarjoavat paitsi jokaiseen makuun 
sopivia asumisratkaisuja, myös 
hyvät ja kattavat palvelut. Kestävän 
kehityksen edelläkävijänä Lappeen-
ranta  suosii  asumista palveluiden 
 tuntumassa, kävely- tai  pyörämatkan 
päässä  kaupoista ja muista  palveluista.

Keskustan eteläpuolelle aivan 
keski kaupungin kylkeen Simolantien 
varteen rakentuu parhaillaan uusi 
kerrostalo alue. 

Kaupungin länsiosassa sijaitseva 
Ruoholammen asuinalue puolestaan 
laajenee Rutolaan, jossa on tarjolla 
runsaasti tontteja. Tulevaisuudessa 
tontteja on tulossa myös keskustaaja-
man itäosaan, Laihianrannan alueelle, 
lähelle Saimaata sekä Joutsenon 
keskus taajamaan.

Lappeenrantaan kuuluu  laajoja 
maaseutualueita, ja itä- länsi suun-
nassa taajamat jatkuvat Saimaan 
rantojen tuntumassa. Salpausselän 
eteläpuoli sella maaseutualueella 
on runsaasti pieniä järviä ja lampia, 
erityisesti entisen Ylämaan alueella. 
Maaseudun kyläalueille on laadittu 
ja laaditaan edelleen yleiskaavoja, 
joilla halutaan turvata kyläalueiden 
elinvoima myös tulevaisuudessa. 
Keskustaajaman läheisyydessä on 
jo kyläkaavoitettuja alueita, joissa 
on tarjolla rakennuspaikkoja muun 
muassa  hevosharrastajille tai  muuten 
 väljempää maaseutuympäristöä 
arvostaville. 

Kaavoitusohjelmalla kaupunki 
 varmis taa uusien asuntojen 
 syntymisen palvelujen äärelle. 
 Ajankohtaista tietoa kaavoituksesta 
löytyy kaupungin verkko sivustolta.
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VINKKEJÄ JA OHJEITA 
 ympäristönsuojeluun
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo ja edistää ympäristön-
suojelua ja ympäristöterveyttä alueella. Ympäristötoimesta saa neuvoja 
vesistön- ja luonnonsuojeluun (mm. haitallisten vieraslajien tunnistami-
seen ja kitkemiseen) sekä asumisen asioihin, kuten talousvesikaivojen 
kunnossa pitoon sekä asumisterveyteen.

Ympäristötoimi seuraa ilmanlaatua ja pohja-, pinta- ja uima vesien 
laatua sekä suunnittelee ja toteuttaa melun torjuntaa.  Ympäristötoimen 
vastuulla ovat myös muun muassa elintarvikevalvonta, eläinsuojelu ja 
eläinlääkintä huollon järjestäminen. 

Ympäristötoimi valvoo ympäristönsuojelu-, elintarvike valvonta- ja 
terveydensuojeluviranomaisena toimijoita sekä rekisteröi ja myöntää 
 yrittäjille lupia. Voit ottaa 
yhteyttä esimerkiksi ympä-
ristön pilaantumiseen tai 
roskaantumiseen liittyvissä 
asioissa tai jos epäilet elin-
tarvikkeen turvallisuutta.

Tutustu tarkemmin 
ympäristötoimen palve-
luihin ja yhteys tietoihin 
kaupungin verkkosivus-
tolla. Ympäristönsuojelu-
vinkkejä myös osoitteessa 
 greenreality.fi

Ilmanlaadun seuranta
Ilmanlaatua voi seurata 
ajantasaisesti osoitteessa 
ekilmanlaatu.net 

JOUSTAVAA SÄHKÖN,  
 LÄMMÖN JA VEDEN PALVELUA 
Lappeenrannan Energialta  
sinulle sopivalla tavalla

RAKENNUSVALVONNASTA 
 ennakoivaa ohjausta
Saanko asentaa katolleni aurinko-
paneelin? Entä saanko järjestää 
tapahtuman yrityk seni pihalle ja osit-
tain kadulle? Miten hoidan  jäte vedet 
kesä asunnolla? On hyvä tarkistaa 
muun muassa edellä mainitut asiat 
lupavalmis telijoiden ja -viranomaisten 
kanssa, jottei tule ikäviä yllätyksiä. 

Rakennusvalvontaviranomaisten 
toimenkuva on laaja ja sitä säätelevät 
eri ministeriöt ja hallinnonalat. Suuri osa 
tehtävistä on  lakisääteisiä, eikä niiden 
noudattamisessa ole  neuvotteluvaraa. 

Lappeenrannan kaupungin raken-
nus valvonta huolehtii rakentamista 
 koskevien lupien käsittelystä ja 
rakennus työn aikaisesta viranomais-

valvonnasta sekä rakennetun ympäris-
tön valvonnasta.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu 
myös rakentamisen neuvonta ja ohjaus: 
Lappeenrannan kaupungin alueella 
uudisrakentajille ja  remontoijille on 
 tarjolla lupamenettelyjä koskevaa enna-
koivaa neuvontaa ja ohjausta. Kaupun-
gin verkkosivustolla kerrotaan selkeästi, 
milloin on kyseessä  rakennus-, toimen-
pide-, purkamis- tai  maisematyölupa. 
Tieto auttaa eteenpäin ja viranomaiset 
neuvovat käytännön asioissa. 

Rakennusjärjestyksessä määritellyille 
alueille uuden rakennuspaikan avaus 
tai muu rakentaminen voi edellyttää 
suunnittelutarveratkaisua ennen 

rakennus luvan hakemista. Poikkeamis-
päätös tarvitaan uuden  rakennuspaikan 
avaamisessa  kaavoittamatto malle 
ranta -alueelle tai esimerkiksi tilan-
teessa, jossa kaavan määräämää 
rakennus oikeutta ylitetään.

Koska lupaviidakko saattaa tuntua 
vaikealta, rakennusvalvonta kannus taa 
ottamaan yhteyttä matalalla kynnyk-
sellä ja hyvissä ajoin, jotta asiat voidaan 
hoitaa jouhevasti. Yhteydenotto sujuu 
kätevästi sähköpostilla,  e- lupapalvelulla 
tai puhelimella, ja lupa valmis telijat 
 neuvovat henkilökohtaisesti  asukkaita, 
jotta kaikki näkökohdat tulevat esille 
ajoissa. Yhteystiedot ja lisätietoa löytyy 
kaupungin verkkosivustolta.

VUOKRAASUMINEN 
Lappeenrannassa

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 
on kaupungin omistama luotettava ja 
turvallinen vuokranantaja. Omistuk-
sessamme on noin 200 taloa ja 5 000 
vuokra-asuntoa eri puolilla Lappeen-
rantaa – niin kaupungin sykkeessä kuin 
maaseudun rauhassakin. Meiltä voit 
 löytää kodin kerrostalosta, rivi talosta tai 
vaikkapa muutamasta eri luhti talosta 
tai erillispientalosta. Peruskorjaamme 
vanhoja kohteita säännöllisesti ja raken-
namme myös uudiskohteita. Kaikki 
peruskorjatut talot ja uudiskohteemme 
ovat savuttomia taloja.

Tarjoamme mahdollisuuden pitkä-
aikaiseen vuokrasopimukseen ja 

pysyvään, varmaan asuntoon. Kun 
elämäntilanteesi muuttuu, voit hakea 
meiltä uutta, tarpeisiisi paremmin 
sopivaa kotia. Meidän asukkaanamme 
saat myös useita etuja – virkistys-
toimintaa, asukastapahtumia ja 
useimmissa taloissa myös maksut-
toman laajakaistan. Koteihimme ovat 
myös lemmikkieläimet tervetulleita, 
mutta vaihtoehtona on myös yksi 
allergiatalo Joutsenon Pulpilla- 
Ahvenlammella.

Tutustu kohteisiimme   aspakoti.fi ja 
lähetä asuntohakemus.  Vuokrauksen 
henkilökuntamme auttaa sinua sopi-
van kodin löytämisessä. 

LAPPEENRANNAN 
 ASUNTOPALVELU OY
Valtakatu 44, 53100  Lappeenranta
p. 020 4963 200  aspakoti.fi

Asukkaiden oma  asiointi kanava: 
aspakoti.fi/asukassivut

Olemme mukana arjessasi päivittäin. 
Palvelemme sinua ja kaikkia asiakkai-
tamme sekä kehitämme toimin-
tamme tehokkuutta, turvallisuutta ja 
ympäristö ystävällisyyttä jatkuvasti. 

Lappeenrannan Energiaan voi olla 
 yhteyksissä aina kun tarvitsee ja silloin 
kun sinulle parhaiten sopii.

Asiakasneuvojat ovat 
 tavoitettavissa ma–pe klo 8–16.

Sähköiset palvelukanavamme  
ovat avoinna 24/7. 

Sähköiset asiointikanavamme löydät 
osoitteesta lappeenrannanenergia.fi, 
joka kertoo myös tuoreimmat energian 
ja veden uutisemme.

MinunEnergia.fi palvelee sinua 
24/7 sähkön, lämmön ja veden 
 sopimus-, lasku- ja kulutusasioissa. 

MinunLiittymä.fi -palvelussa voit 
tilata uudet sähkö-, lämpö- ja vesi-
liittymät ja tehdä liittymämuutokset 
sähköisesti. 

Sähköinen verkkoasiakaspalvelijamme 
Leo on aina valmiina vastaa maan 
kysymyksiisi verkkopalvelumme 
 chatissa ja ohjaa tarvittaessa kysy-
myksesi asiakasneuvojillemme.

Viestimme mielellämme suoraan  
sinulle sähköpostitse sähköisen 

asiakas kirjeemme avulla kerran kuussa. 
Voit tilata kirjeen itsellesi  suoraan 
verkko sivuiltamme, ja palvelu on sinulle 
 maksuton. 

Bongaa Lappeenrannan Energia 
myös sosiaalisesta mediasta.  Kaikissa 
palvelukanavissamme voit antaa 
meille palautetta ja kehitystoiveita, 
miten voimme palvella sinua nykyistä 
 paremmin.

Näin varaat soitto- tai  
käyntiajan asiakaspalveluumme
Sähköinen ajanvarauspalvelu mahdol-
listaa sinulle käyntiajan varaamisen ja 
soittopyynnön jättämisen asiakaspal-
veluumme.

Aikoja voi varata arkipäiville ma–pe 
kello 8–16 ja varattavissa olevat vapaat 
palveluajat näet suoraan ajanvaraus-
kalenterista. Aika kannattaa varata eri-
tyisesti silloin, kun haluat, että otamme 
sinuun yhteyttä puhelimitse tiettynä 
ajankohtana. 

Käyntiasiointia tarvitset esimerkiksi 
enää vain tilanteessa, jossa sinun ei ole 
mahdollista toimittaa meille dokument-
tiasi sähköisesti. 

Valitse ekologinen  
sähköinen lasku
Lappeenrannan Energian asiakkaiden 
käytössä olevalla uuden ajan digiposti-
palvelu Kivralla vastaanotat laskumme 

kätevästi digipostina ja sille saa  sovelluksen 
suoraan puhelimeen. Saat aina tiedon 
uusista laskuista, joten laskusi eivät  koskaan 
joudu hukkaan eivätkä eräpäivät pääse 
unohtumaan. Kivran voi ottaa kätevästi 
käyttöön rekisteröitymällä palveluun 
verkko pankkitunnusten avulla.

Kaikki Energian laskusi näet Minun
Energia.fi-palvelusta ja voit toki tilata 
halutessasi perinteisen e-laskun palveluis-
tamme suoraan verkkopankkiisi. 

Tilaa häiriötiedotteet  
ja  talleta vikailmoitus- 
 numeromme  puhelimeesi
Arkemme Lappeenrannassa on yleensä 
huoletonta. Jos tai kun sähkö-, lämpö- tai 
vesikatko yllättää, siitä mielellään haluaa 
lisätietoa mahdollisimman pian. Verkko-
palvelustamme sivulta lappeenrannan
energia.fi/ tilaahairiotiedotteet tilaat 
itsellesi ja vaikka kaikille perheenjäsenillesi 
maksuttomat häiriötiedotteet sähkön, 
lämmön ja veden palveluistamme.

Ja jos tarvetta ilmenee, vikailmoitus-
numeroissamme päivystetään jokainen 
hetki vuoden jokaisena päivänä:

Sähkö 020 690 401 (mpm/pvm)

Vesi 020 690 467 (mpm/pvm)

Kaukolämpö ja maakaasu  
020 690 468 (mpm/pvm)
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Torit ja markkinat kuuluvat lappeen-
rantalaisten elämään. Täällä voi 
nauttia aidosta eteläkarjalaisesta 
tori tunnelmasta ja maistella samalla 
vaikkapa paikallisia herkkuja, kuten 
kuuluisia atomi- ja vetypiirakoita.

Keskustassa sijaitsevalla kauppa-
torilla tapahtuu paljon, varsinkin kesäisin, 
ja perinteikkäät Lappeenrannan kevät- 
ja syysmarkkinat tunnetaan kautta 
maan. Kauppa torilla järjestetään myös 
muun muassa kirpputoreja, ja lapset 
 voivat viettää kesäpäiviä torin suosi-
tulla  leikkipaikalla.

Lappeenrannan lukuisat puistot antavat 
mahdollisuuden virkistäytyä luonnossa 
aivan oman asuinympäristön vieressä. 
Samalla ne puhdistavat ilmaa ja vähen-
tävät tutkitusti stressiä.

Lappeenrannan arboretum sijaitsee 
keskustasta itään johtavan  Valtakadun 
molemmin puolin. Puistoon on  istutettu 
noin 135 erilaista puuvartista kasvia. 
Arboretumin alueelle, Lappeen pappilan 
edustalle on istutettu asukkaiden 
ja yhdistysten kanssa yhteistyössä 
 kirsikkapuisto, jossa on noin 160 
 rusokirsikkaa. 

Lappeenrannan ensimmäinen puisto 

Vanhapuisto perustettiin vuonna 
1850 nykyisen Kristiinankadun  varrelle. 
Vanhapuisto sai lempinimekseen 
Pusupuisto, koska siitä tuli suosittu 
varusmiesten ja heidän mielitiettyjensä 
kohtauspaikka. Puiston kasvillisuus ja 
muun muassa korkeat kuuset ovat osa 
alueen vaalittua historiaa. 

Sataman läheisyydessä sijaitsevaa 
Rantapuistoa kutsutaan myös Kasinon 
puistoksi. Historiallinen puistoalue on 
suosittu varsinkin kesäisin, ja siellä sijait-
see Markku Hirvelän tekemä  Kaunis Veera 
-veistos. Puistossa on myös suosittu leik-
kipaikka monipuolisine leikkivälineineen.

ELÄIMET
Koirapuistot 
Koirille on omia puistoja ympäri kaupunkia sekä oma uintipaikka 
Myllysaaressa. Toiveet koirapuistojen perustamisesta tulevat 
asukkailta ja niiden toteutuksessa on usein mukana talkooväkeä. 
Lisätietoa koirapuistoista löytyy kaupungin verkkosivustolla.

Eläinlääkäripalvelut
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollossa 
hoidetaan sekä suur- että pieneläimiä. Suureläimet hoidetaan 
käynneillä niiden pitopaikassa ja pieneläimet vastaanotoilla. 
 Hoitoajan varaaminen omalle eläimelle tapahtuu soittamalla 
aamulla puhelinvastaanottoaikana klo 8–9 suoraan eläinlääkärille. 

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin eläinlääkäripäivystys on vain 
kiireellisiä hätätapauksia varten. Lappeenrannan, Savitaipaleen, 
Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren  alueella päivystää yksi eläinlää-
käri, joka hoitaa sekä suureläimet että pieneläinkäynnit. Lappeen-
rannassa toimii myös useita yksityisiä pieneläinvastaanottoja.

Eläinlääkärien ajantasaiset yhteystiedot, päivystysnumero ja 
lisätietoja löytyy kaupungin verkkosivuilta.

LEIKKIKENTÄT
Lappeenrannassa on noin 75 leikkikenttää, jotka sijait-
sevat tasaisesti ympäri kaupunkia. Tavoitteena onkin, 
että leikkipuistopalvelut olisivat mahdollisimman hyvin 
kaikkien asukkaiden saavutettavissa. Kaupunki kehittää, 
kunnostaa ja ylläpitää leikkipaikkoja huolehtien niiden 
siisteydestä, toimivuudesta ja turvallisuudesta. 

Louhenpuisto 
Yksi viimeisimmistä peruskorjatuista leikkipuistoista 
on Peltolan ja Alakylän rajalla sijaitseva Louhenpuisto, 
joka avautui asukkaiden käyttöön lokakuussa 2020. 
Louhenpuisto on kaikenikäisille asukkaille tarkoitettu 
 lähiliikunta- ja leikkipaikka, jossa on leikkipuiston lisäksi 
myös ulkokuntosali ja seniorien  liikuntavälineitä. Alueella 
voi viettää aikaa myös puistonpenkillä istuskellen, 
 näyttäviä istutuksia katsellen syömällä eväitä piknik- 
pöydän ääressä. 

Toreista, puistoista ja leikkipuistoista löytyy lisätietoa 
 kaupungin verkkosivustolta.

Lappeenrannan kaupunginkirjaston 
ja monitoimitalo Monarin edustalla 
levittäytyy Vapaudenaukio, joka 
yh distyy saumattomasti Lappeenka-
dulta Kirkkokadulle ulottuvaan Paasi-
kivenpuistoon. Vapaudenaukiosta on 
kehittynyt vihreä ulkolukusali, jonka 
lepo penkeille voi istahtaa lueske lemaan 
vaikka viereises tä kirjastosta lainattua 
kirjaa. Puistokokonaisuuden kiviraken-
teet ovat taidonnäyte ylijäämä kivien 
onnistuneesta hyötykäytöstä puisto-
alueella. Asukkaiden toiveesta alueelle 
on sijoitettu julkista taidetta ja raken-
nettu skeittiparkki.

Lappeenrannassa on torit myös 
 satamassa sekä  Lauritsalassa ja 
 Joutsenossa.

Lappeenrannan keskustassa on 
kaksi keskeistä aukiota. Kokoontumis - 
ja tapahtumapaikka Marian aukiolta 
avautuvat näkymät  Lappeen Marian 
kirkolle ja vehreään  Keskuspuistoon, 
jota pitkin kävelee hetkessä 
 kaupungin talon edusta torille eli 
 Kansalaistorille. Se toimii niin ikään 
useiden tapahtumien kotina ja 
 tarjoilee samalla viihtyisää oleskelu-
tilaa  kauppakeskusten  läheisyydessä.

Keskuspuisto, jota kutsutaan myös 
Kirkkopuistoksi, ympäröi Lappeen 
Marian kirkkoa ja jatkuu Lappeenrannan 
sankarihautausmaalle, joka on Suomen 
toiseksi suurin sankarihautausmaa. 

Lappeenrannassa on myös useita 
pienempiä puistoja, joista  Lauritsalassa 
sijaitseva  Greenreality-puisto  perustettiin 
kaupungin 370-vuotisjuhlan kunniaksi 
 asukkaiden, yhdistysten ja  yritysten 
kanssa. Lauritsalassa sijaitsee myös 
Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdtin 
mukaan nimetty puisto. 

Lasten liikennekaupunki sijaitsee  
Valtakadun  varrella arboretumin alueella.

Kuva: Minna Kivistö
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AUKIOT JA  TORIT 
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Omakotiasukas: tee 
 jätteenkuljetussopimus
Omakotitaloon tai muuhun pientaloon 
muuttaessa täytyy muistaa tehdä 
 sopimus jätteenkuljetuksista. Tämä 
onnistuu ottamalla yhteyttä Etelä- 
Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun 
tai  ekjh.fi -sivustolta löytyvän verkko-
asioinnin kautta.

Omakotitaloilla tulee olla  jäteastiat 
vähintään kuiva- ja biojätteille – 
 biojätteiden lajitteluvelvoite koskee 
kaikkia asuinkiinteistöjä. Biojätteet 
voi halutessaan myös kompostoida 
itse asianmukaisessa kompostorissa. 
 Huomioithan, että biojätteet tulee 
pakata biohajoavaan pussiin, joko 
päivittäistavarakaupoissa myytäviin tai 
vaikkapa sanomalehdestä taiteltuun.

Kierrätyksen lisäpalveluina 
 taajamien asukkaille on tarjolla myös 
 muovi pakkausten keräys ja Hyödyksi! 
-moni lokeroastia, johon lajitellaan 
muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset 
sekä  pienmetalli.

Kierrätys onnistuu ekopisteillä
Eri puolella kaupunkia sijaitsee eko-
pisteitä, joihin voi viedä kierrätettäviä 

jätteitä. Kaikissa pisteissä kerätään 
kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia 
ja paperia, useissa pisteissä myös muovi-
pakkauksia. Joistain pisteistä löytyy 
keräysastiat myös käyttökelpoisille 
tekstiileille.   Lähimpien ekopisteiden 
sijainnin voit tarkistaa  kierratys.info 
-palvelusta tai kysymällä Etelä-Karjalan 
Jätehuollon asiakas palvelusta. 

Taloyhtiön asukas: tutustu 
 kiinteistön jätehuoltoon 
Taloyhtiöön muuttaessa on hyvä tehdä 
visiitti kiinteistön jätetilaan ja  perehtyä 
siihen, mitä kaikkea talo yhtiös sä 
kierrä tetään. Biojätteiden lajittelu 
koskee kaikkia asukkaita perheen tai 
taloyhtiön koosta riippumatta. Keittiön 
roskiskaappiin on hyvä raivata tilaa 
vähin tään kuiva- ja bio jäte roskiksille. 
Mikäli tilan ahtaus vaivaa, voi biojätteitä 
säilyttää myös vaikkapa tiskipöydän 
päällä  pienessä astiassa. Kaupoissa on 
myös myynnissä tätä tarkoitusta varten 
monenlaiseen sisustukseen sopivia 
astioita. 

Taloyhtiöiden jätetilasta löytyy 
myös asuinhuoneistomäärän mukaan 
keräys astioita muovi-, kartonki- ja 

lasipakkauk sille sekä pienmetallille, 
joihin voit viedä omat lajitellut jätteesi. 
Mikäli taloyhtiön jätetilasta keräys-
astiaa ei löydy, voit käyttää eri puolilta 
 kaupunkia löytyviä ekopisteitä. Lisä-
tietoja voi kysyä myös isännöitsijältä. 

Monipuoliset vastaanotto-
palvelut Hyödyksi-asemilla ja 
 Kukkuroinmäessä
Vastaanottopaikoissa, joissa on henki-
löstöä paikalla, otetaan vastaan sellaisia 
jätteitä, joita ei kodin jäteastiaan voi lait-
taa. Tällaisia ovat esimerkiksi rikkinäiset 
 huonekalut, sähkölaitteet, kemikaalit ja 
muut  vaaralliset jätteet sekä  rakennus- 
ja remontti jätteet. Lappeenrannan 
alueella asukkaita palvelevat:

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Toikansuon Hyödyksi-asema

Ylämaan Hyödyksi-asema.

Asema

• Kartonkiset maito-, 
mehu-, piimä- ja jogurtti-

purkit • Kartonkiset 
elintarvikepakkaukset 

ja kuivatuotteiden 
 pakkauk set • Paperipussit 
ja -kassit • Pizzalaatikot ja 
munakennot • Kartonkiset 
kertakäyttöastiat • WC- ja 
talouspaperirullien hylsyt 

• Käärepaperit, esim. 
 kopiopaperikääreet

Raaka-ainetta aaltopahvin, 
pakkauskartongin, kirjekuo-
rien, laminaattipaperin sekä 

hylsyjen valmistukseen.

Raaka-ainetta uusiomuovi- 
tuotteiden, kuten muovipussien, 

-säkkien, -putkien, -levyjen ja 
-profiilien valmistukseen

Energiahyötykäyttöön, pää-
asiassa lämmöntuotantoon.

Biokaasua liikennepoltto-
aineeksi. Ravinteet hyötykäyt-

töön maanparannukseen ja 
teollisuuden prosesseihin.

Käsittely vaarattomaksi. 
 Erotellut hyötyjätteet, esim. 
metallit kierrätykseen. Öljyt 

uusioöljyn valmistukseen.

Raaka-ainetta ja materiaaleja 
teollisuuden käyttöön ja uusien 

tuotteiden valmistukseen.

Sanomalehtipaperin,  
WC- ja talouspaperin 

 valmistukseen.

Uusien lasipakkausten, eli 
lasipullojen ja -purkkien 

valmistukseen.

Uusien metallipakkausten, 
sekä muiden metallituotteiden, 

kuten polkupyörän  runkojen, 
lapioiden ja auton osien 

 valmistukseen.

Ekopiste, taloyhtiön 
kartonginkeräysastia, 

Hyödyksi-asema

Ekopiste, oma muovin-
keräysastia, taloyhtiön 

muovinkeräysastia, 
Hyödyksi-asema

Oma tai taloyhtiön 
kuivajäteastia, 

Aluekeräyspiste, 
 Hyödyksi-asema

Kompostori, oma tai 
taloyhtiön biojäteastia

Hyödyksi-asema, Kiertävä 
keräys, Kukkuroinmäen 

käsittelykeskus, lääkkeet 
apteekkiin, paristot ja 

pien akut myynti paikkoihin

Ekopiste, taloyhtiön 
lasinkeräysastia, 
 Hyödyksi-asema

Ekopiste, taloyhtiön 
metallinkeräysastia,

Hyödyksi-asema

Ekopiste, oma paperin-
keräysastia, taloyhtiön 

paperinkeräysastia, 
 Hyödyksi-asema

• Elintarvikkeiden muo-
viset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat 
sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset 
• Pesuaine-, shampoo- 
ja saippuapakkaukset 

• Muovipullot, -kanisterit 
ja -purkit, mieluiten litis-

tettyinä • Styrox-pakkauk-
set ja pakkaustäytteet 
• Muovikassit, -pussit  

ja -kääreet 

• Rikkinäiset vaatteet 
• Rikkinäiset astiat 
•  Imurin pölypussit 

• Vaipat, terveyssiteet 
• Ikkuna- ja muu erikois-

lasi • Hehku- ja halogeeni-
lamput • Yhdistelmäpak-
kaukset • Likaiset pahvit, 
paperit ja muovipakkauk-

set • Kissanhiekka

• Kasvisten ja  hedelmien 
kuoret • Ruuan tähteet 

• Suodatinpaperit, 
bio hajoavat teepussit 

• Munankuoret, muna-
kennot, pienet luut 

• Talouspaperi, servetit 
• Kotieläinten häkkien 

kuivikkeet

• Maalit, liimat, lakat, 
aerosolit • Hapot, 
emäkset, liuotti-

met,  torjunta-aineet 
•  Pakkas-  ja jarrunesteet 

• Öljyt, öljynsuodatti-
met •  Loisteputket, 

energiansäästö lamput 
• Akut, paristot •  Lääkkeet

• Kaikki verkkovirralla 
tai aurinkoenergialla 

toimivat laitteet • Kaikki 
paristo- tai akkukäyt-
töiset laitteet • Kodin-
koneet, kylmälaitteet 
• Viihde-elektroniikka 
• Puhelimet • Loiste-

putket, energiansäästö- 
ja LED-lamput

• Sanoma- ja aikakaus-
lehdet • Mainokset, 

 esitteet • Kirjekuoret, 
myös ikkunalliset 

• Valkoiset ja värilliset 
kopio- ja monistuspaperit 

•  Puhelin- ja tuoteluet-
telot • Pehmeäkantiset 

kirjat • Valkoiset paperi-
pussit

• Kirkkaat ja värilliset, 
elintarviketta sisältäneet 

lasipurkit ja -pullot

Poista korkit ja kannet. 
Etikettejä tai kaulusren-
kaita ei tarvitse poistaa.

• Metallipurkit, -kannet 
ja -korkit • Alumiini-

vuoat ja -foliot • Täysin 
tyhjät maalipurkit ja 

paineettomat aerosoli-
pullot • Muut pienet 

metalliesineet 

ETELÄKARJALAN
 JÄTEHUOLTO OY 
Asiakaspalvelu ja neuvonta
puh. 010 841 1818  
(ma–pe klo 8–17), 
asiakaspalvelu@ekjh.fi
ekjh.fi

KUKKUROINMÄEN 
 KÄSITTELYKESKUS
Vastaanotto
Hulkonmäentie 130
Avoinna ma–pe klo 7–20
puh. 010 841 1813
ekjh.vaaka@ekjh.fi

TOIKANSUON 
HYÖDYKSIASEMA
Palosuonkatu 20
Avoinna talvella (1.12.–31.3.): 
ma ja pe klo 8–15, ke klo 12–19
Avoinna kesällä (1.4.–30.11.): 
ma, ti ja pe klo 8–15, ke ja to 
klo 12–19, la klo 9–12

YLÄMAAN 
HYÖDYKSIASEMA
Varikkotie 5
Avoinna kerran kuussa 
 tiistaisin klo 17–18,  
ks. ekjh.fi tai kysy  
asiakaspalvelusta
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Lappeenranta on edelläkävijä kotitalousjätteiden 
 kierrätyksessä. Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan 
asukkaiden jätehuollosta ja jätteiden hyötykäytöstä vas-
taa Etelä- Karjalan Jätehuolto Oy.

KIERRÄTYS  
ja jätehuolto
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Lappeenrantalaisten julkiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut tuottaa Etelä- Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote. 
Palve luihin kuuluvat muun muassa 
terveys- ja hyvinvointiasemat, sairaala, 
hammashoito, koulu- ja opiskelutervey-
denhuolto, neuvolat, mielenterveys-, 
päihde- ja sosiaalipalvelut,  kuntoutus 
sekä vanhusten ja vammaisten  palvelut. 
Eksote tarjoaa terveyspalveluja 
muun muassa kouluissa, terveys- ja 
hyvinvointi asemilla, keskussairaalassa 
sekä liikkuvina palveluina Mallu- ja Malla- 
autoissa eri puolilla maakuntaa. Tietoa 
 palveluista ja tarkat yhteystiedot ja auki-
oloajat löytyvät osoitteesta eksote.fi. 
Huom. Vuodesta 2023 alkaen Ekso
ten palveluja tuottaa EteläKarjalan 
hyvinvointialue, palvelut ja yhteys
tiedot säilyvät ennallaan.

Terveys- ja hyvinvointi- 
asemilta apu sairastuneelle
Terveys- ja hyvinvointiasemilla toimii 
päiväsaikaan lääkärin vastaanotto, 
sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, 
fysioterapeutin ja sairaanhoitajan 
vastaanotot erityisryhmille (kuten 
diabetes- ja astmapotilaille), neuvolat, 
hammashuolto, palveluohjaus sekä 
mielenterveyspalvelujen toimipiste. 
Kuntalainen saa palvelua ilman erillistä 
lääkärin lähetettä.

Päivystyksessä hoidetaan 
 äkillisesti sairastuneita 
Kaikki ilta- ja viikonloppupäivystys  -
toi minta Lappeenrannassa  toimii 

Etelä- Karjalan keskussairaalan 
 K- siiven  ensimmäisessä kerroksessa 
 osoitteessa Kahilanniementie 2.  
Kulku ovesta 0- kerroksen kautta. 
Soita ensin päivystysapuun 
puh. 116 117.Arkipäivisin,virka-
aikaan soitetaan omalle hyvinvointi- 
ja  terveysasemalle. 

Armilan ja Sammonlahden kiire-
vastaanotot sekä yleislääkäripäivystys 
toimivat keskussairaalassa. Puhelin-
numerot löytyvät sivulta 17.

Mielenterveys- ja päihdeongelmissa 
voi kiireellisessä tilanteessa hakeutua 
mielenterveys- ja  päihdepäivystykseen, 
joka sijaitsee keskussairaalan psykiat-
rian siivessä (Valto Käkelän katu 1, 
puh. 05 352 4610). Mielenterveys  - 
päi vys  tys päivystää kaikkina päivinä 
ympäri vuorokauden.

Sosiaalipäivystys vastaa  sosiaaliseen 
hätätilanteeseen, joka syntyy hyvin-
voinnin perustekijöiden järkkyessä. 
Virka- aikana  sosiaalipäivystys 
 hoide taan kunkin palvelualueen omalla 
päivystysjärjestelmällä.  Sosiaali- 
ja  kriisipäivystyksen puhelin 
040 651 1828vastaavirka-ajalla 
sekä sen ulkopuolella.

Keskussairaala ja 
 kuntoutuskeskus
Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat 
hoidetaan Etelä-Karjalan keskussairaa-
lassa, joka sijaitsee  Kahilanniemessä 
(Valto Käkelän katu 1). Sairaalan toiminta 
jakautuu päivystykseen sekä suunni-
teltuihin hoitoihin ja toimenpitei siin, 

joihin tullaan lääkärin lähetteellä. 
Keskus sairaalassa on edustettuina 
kaikki  tärkeimmät erikoisalat, ja siellä 
 hoidetaan myös synnytykset. 

Jatkohoitoa potilaat saavat Armilan 
kuntoutuskeskuksessa (Armilankatu 44), 
jossa on kuntoutusosastojen lisäksi 
palliatiivinen osasto ja klinikka sekä yleis-
lääketieteen jatkohoito- osasto.

Asiantuntijafysioterapeutin 
kiirevastaanotto tuki- ja liikun-
taelinoireisille
Asiantuntijafysioterapeutin vastaan-
otto on tarkoitettu kansalaisille, joilla on 
äkillisesti ilman tapaturmaa tai kuumei-
lua alkanut tuki- ja liikuntaelinoireilu. 

Potilas ohjataan yksilöarvioinnin jäl-
keen tavoitteen mukaisen jatkokuntou-
tukseen tai suoraan fysiatrin vastaan-
otolle. Myös fysiatrin konsultointi on 
mahdollista.

Asiantuntijafysioterapeutin vas-
taanotolle ohjataan hoitoarvion kautta 
puhelimitse 05 352 7260 tai sähköisesti 
Omaolo-palvelusta.

Palveluita perheille,  
lapsille ja nuorille
Eksote tarjoaa apua monenlaisissa 
perheen tilanteissa, muun muassa 
erossa, adoptiossa, isyysasioissa, 
perhe asioiden sovittelussa, lasten-
suojeluasioissa sekä lähisuhde- ja 
perhe väkivaltatilanteissa.

Lasten ja nuorten taloon Rakuuna-
mäelle (Kasarmikatu 7, puh. 05 352 
2360) on koottu kaikki lasten ja nuorten 

psykososiaaliset palvelut. Talo toimii matalan 
kynnyksen periaatteella, eli lähetettä ei tarvita. 
Taloon kannattaa ottaa yhteyttä, jos lapsi ei voi 
psyykkisesti hyvin tai nuori itse kokee voivansa 
huonosti. 

Kouluterveydenhoitajat ja - lääkärit toteuttavat 
peruskouluissa koulu terveyden huoltoa, joka on 
ennalta ehkäisyyn painottuvaa toimintaa, kuten 
terveystarkastuksia ja neuvontaa. Koulukuraatto-
rilta ja -psykologilta saa apua, jos lapsella on pulmia 
 esimerkiksi koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa. 
Opiskelijoiden  terveyden- ja sairaan hoito on 
tarkoitettu lukioiden ja   Saimaan ammattiopiston 
opiskelijoille.

Äitiys-, lasten- ja perheneuvolat  palvelevat eri 
puolilla kaupunkia.

Turvakoti on tarkoitettu perheväkivallan koh-
teeksi joutuneiden ja uhatuksi tulleiden aikuisten 
ja lasten väliaikaiseksi turvapaikaksi. Turvakotiin 
(Pappilanpolku 1 D, Imatra, puh. 040 351 6477) 
voi ottaa yhteyttä mihin  vuorokauden aikaan 
tahansa.

Tukea aikuisille
Aikuisten keskus toimii keskustassa arkisin kello 
8–16 (Technopolis, 3. krs, Valtakatu 51) matalan 
kynnyksen periaatteella eli palvelua saa ilman 
lähetettä. Keskuksessa palvelevat  toimeentulotuki 
ja aikuissosiaalityö, talous- ja velkaneuvonta, 
maahan muuttopalvelut, työelämäosallisuutta 
tukevat palvelut (TEOT) sekä mielenterveys- ja 
päihdetyön liikkuva toiminta (LIITO). 

Mielenterveys- ja päihdeongelmissa yhteyttä 
voi ottaa mielenterveys- ja päihdepäivystyksen 
neuvontanumeroon 05 352 4610 (palvelee ympäri 
vuorokauden, 24/7). Mielenterveys- ja päihde-
päivystys (Valto Käkelän katu 1) palvelee asiakkaita 
kaikkina päivinä ympäri vuorokauden.

Neuvoja ja apua  
vammaisille ja ikäihmisille
Iso apu -palvelukeskus toimii Lappeenrannan 
keskustassa (Kauppakatu 63, puh. 05 352 2370). 
Iso avusta saa apua ja tukea kaikkiin ikäihmisiin ja 
vammaisiin liittyvissä asioissa. 

Hyvinvointivalmentaja tukee 
 elämänmuutoksessa
Hyvinvointivalmentajan tarjoama tuki ja 
 kannustus ovat matalan kynnyksen palveluita 
kaikille etelä karjalaisille, joilla on tarvetta ja 
motivaatiota elintapa muutoksiin ravitsemuk-
sessa, liikkumisessa, unettomuuden lääkkeettö-
mässä hoidossa tai tupakoinnin lopettamisessa. 
Hyvinvointi valmentajan käynnit ovat terveyden 
edistämistä, eivät sairauden hoitoa. Ajan voi 
varata Eksoten sähköisestä asiointipalvelusta.

Eksote on 
KANSSASI

JOS SAIRASTUT  ARKIPÄIVÄNÄ
Ota yhteyttä terveys- tai hyvinvointi asemallesi  
tai  työterveyshuoltoon. 
Terveys- ja hyvinvointiasemien keskitetty puhelinpalvelu 
ma-pe klo 7-20 puh. 05 352 7260. Kiireettömissä asioissa voit 
jättää myös soittopyynnön klo 7-16 välillä. 
Päivystyksellisissä asioissa ota yhteys ensin päivystysapuun 
puh. 116 117.
Voit perua ajan myös tekstiviestitse 24/7 lähettämällä viestin 
numeroon +358 45 739 590 38. Mainitse viestissä nimesi 
tai lapselle varatussa ajassa lapsen nimi, ja aika, jonka haluat 
peruuttaa. Aika tulee perua 24 tuntia ennen varatun ajan 
alkua, jotta se katsotaan perutuksi.  Peruuttamattomasta 
ja käyttämättä jätetystä palvelusta voidaan periä erillinen 
maksu.

JOS SAIRASTUT ILLALLA,  YÖLLÄ TAI  VIIKONLOPPUNA 
Soita ensin
Arkipäivisin ma-pe klo 7-20 soita omalle hyvinvointi- tai terve-
ysasemallesi, puh. 05 352 7260.
Illalla, yöllä, viikonloppuna tai arkipyhänä soita Päivystysapuun, 
puh.  116 117.
Omaiset ja muut läheiset voivat tiedustella keskussairaalan 
päivystykseen saapuneista potilaista arkipäivisin klo 8-16 puh. 
05 352 000 ja muina aikoina puh.  05 352 4091.

Sosiaali- ja  kriisipäivystys:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisi päivystys puh.  040 651 1828  
Lastensuojelullinen arviointi akuuteissa tilanteissa tehdään  
lastensuojelupäivystyksessä,  puh. 040 353 9970
Myrkytystilanteessa Myrkytys tietokeskus palvelee, puh. 
0800 147 111 (maksuton) ja puh. 09 471 977 (normaalihintai-
nen).

KUN HÄTÄ ON SUURI, SOITA 112

PÄIVYSTÄVÄ APTEEKKI
Lappeenrannassa  Yliopiston Apteekki,  
kauppakeskus IsoKristiina, Kaivokatu 5,  
Lappeenranta, puh. 0300 20200

EKSOTE.FI

TERVEYSJAHYVINVOINTIASEMAT 
 LAPPEENRANNASSA 

Armilanterveysasema 
Armilankatu 44
Sammonlahden terveysasema  
Torpanpellonkatu 2
Joutsenon hyvinvointiasema  
 Välskärintie 2
Hammashuollon keskitetty ajan varaus  
palvelee ma–pe klo 7–16, puh. 05 352 7059
Asemat ovat pääsääntöisesti avoinna  
ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Lisäksi liikkuva laboratorion näytteenottopiste,  vihreä Malla- 
auto palvelee Lauritsalassa ja Ylämaalla. Sinisestä Mallu- 
autosta saa sairaanhoitajan vastaanotto- ja laboratoriopalve-
luja sekä suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja. 
Autojen aikataulut ja reitit löytyvät Eksoten verkkosivuilta 
eksote.fi/mallu, eksote.fi/malla
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Lappeenranta on 
 lapsiystävällinen kunta! 
UNICEF on myöntänyt  Lappeenrannalle 
vuonna 2019 Lapsiystävällinen kunta 
-tunnustuksen. UNICEF  tarkoittaa 
lapsiystävällisyydellä sitä, että 
kunta  sitoutuu parantamaan lapsen 
 oikeuksien toteutumista. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
yleisperiaatteet ovat 

syrjimättömyys

lapsen edun ensisijainen harkinta

oikeus elämään ja kehittymiseen

lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Lappeenranta haluaa jatkossakin olla 
UNICEFin tunnustuksen arvoinen lapsi-
ystävällinen kunta. Kaupungin strate-
giassa on vahvasti painotettu myös 
lasten ja nuorten osallisuutta. 

Kaupungin strategiassa keskeisiä 
tavoitteita ovat 

• hyvinvoivat lapset ja nuoret

• nuorten työllistymisen edistäminen

• harrastustoimintaan 
 osallistumisen mahdollistaminen

• kaikille lapsille tarjolla oleva 
 oppimista tukeva polku 
 yliopistoon – Lappeenranta 
Junior University.

Kaupungin tavoitteena on edistää: 
lapsen oikeuksien toteutumista 
jokaisen lapsen arjessa

haavoittuvassa asemassa olevien 
lasten ja lapsiryhmien osallisuutta

lapsinäkökulmaa päätöksenteon 
ennakkovaikutusten arvioinnissa 
sekä tehtyjen päätösten  vaikutusten 
seurantaa ja jälkiarviointia

lasten, nuorten ja perheiden 
 kokemustiedon hyödyntämistä.

Lapset ja nuoret vaikuttamassa
Tärkeä teema lapsiystävällisessä 
Lappeenrannassa on lasten ja nuorten 
kuuleminen ja osallistaminen, mihin 
panostetaan kaikessa toiminnassa, 
jossa lapset ja nuoret ovat mukana.

Nuorisovaltuusto eli nuva
Nuorisovaltuutetut ovat iältään 
13–19-vuotiaita lappeenrantalaisia. 
Nuvan pääasiallinen tehtävä on saada 

 

Kaupungin sähköisen 
palaute kanavan kautta 
epalvelu.lappeenranta.fi/
eFeedback 
voi antaa palautetta kau-
pungin palveluista, toimin-
nasta ja päätöksen teosta. 
Palautekanavassa voi myös 
näppärästi merkitä kartalle 
alueen, jota palaute koskee 
tai liittää mukaan aiheeseen 
liittyvän kuvan.

Palautteita otetaan vastaan 
myös kaupungin asiakas-
palvelukeskus Winkissä.

ANNA 
 PALAUTETTA!

MITEN VOIN OSALLISTUA JA VAIKUTTAA?

Oman arjen ja 
 lähi asuin  ympäristön 
tarpeet,  toiveet ja 
 huomiot  
>>  yhteyden otto 
 kaupungin  suuntaan:
mm. aloitteet, asukas- ja 
infotilaisuudet,  sähköiset 
osallistumiskanavat, 
palautekanavat, kaupungin 
somekanavat, virallinen 
yhteydenotto kirjaamoon.

Osallistuminen 
 palveluiden ja toimin-
nan suunnitteluun:
mm. asuinalueiden 
 alue raadit, eri palvelujen 
asiakas raadit, vuorovaikut-
teiset työpajat, kokemus-
asiantuntijana toimiminen, 
osallistuva budjetointi, 
 sähköiset ja paperiset 
kyselyt, teemakohtaiset 
raadit, pop up -raadit.

Lappeenranta on meidän kaikkien 
yhteinen asuinpaikka, jonka jokainen voi 
kokea omakseen ja jonka viihtyisyyteen 
jokainen asukas voi vaikuttaa. Saman 
suunnittelupöydän ääreen kutsutaan ja 
halutaan eritaustaisia ja -ikäisiä ihmisiä.

Jo käytössä olevat sekä suunnitel missa 
olevat osallistumis- ja vaikutta mis keinot 
on koottu yhteen Lappeen rannan 
kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutus-
ohjelmaan. Päivitettävä ohjelma taus-
toittaa, miten asukkaat voivat osallistua 
ja vaikuttaa kaupungin asioiden ja palve-
luiden valmisteluun, kehittämiseen ja 
päätöksentekoon. 

Jotta asukkailla olisi mahdollisuus 
osallistua, he tarvitsevat riittävästi 
ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa. 
Kaupunki pyrkii viestimään moni-
kanavaisesti, selkeästi ja aktiivisesti 
 palveluista, taloudesta, päätöksen-
teosta sekä osallistumisen ja vaikutta-
misen keinoista. 

Tutustu kaupungin verkkosivustolla 
tarkemmin osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksiin, osallisuus- ja vuoro-
vaikutusohjelmaan sekä siihen, miten 
eri tavoin kaupunki tukee asukkaiden 
osallistumista.

Osallistuminen päätök-
senteon valmisteluun:
mm. kohtaamiset 
 kaupungin  asiantuntijoiden 
ja  päättäjien kanssa, 
äänestäminen, yhteistyö-
foorumit (kuten Lasten 
parlamentti),  lausunnot, 
alue- ja  asukasneuvostot, 
vammaisneuvosto, 
vanhus neuvosto, 
 nuorisovaltuusto.

Osallistuminen 
oman yhteisön ja 
 asuinympäristön 
 kehittämiseen:
mm. asukastoiminta  asukas- 
ja kyläyhdistyksissä, pop up 
-toiminta, talkootoiminta, 
tapahtumakumppanuus, 
yhteisöl liset tapahtumat 
(kuten kirppu torit, kyläjuhlat), 
vapaaehtois toiminta, vaikut-
taminen puolueiden kautta.

nuorten ääni kuulumaan kaupungin 
päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston 
edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
eri lautakunnissa sekä kaupungin-
valtuustossa.

Lasten Parlamentti
Lasten Parlamentti on lappeenranta-
laisten alakoululaisten oma vaikuttamis-
kanava. Lasten Parlamentti ottaa 
kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee 
esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii 
 lasten äänitorvena Lappeenrannassa. 

Lapsivaikutusten arviointi  
ja sen kehittäminen

Päätöksenteossa arvioidaan enna-
kolta sitä, miten päätökset tulevat 
vaikuttamaan lasten ja nuorten 
palveluiden toimivuuteen.

Lapsivaikutusten arviointia 
 kehitetään osana Etelä-Karjalan 
LAPE-muutosohjelman Lapsi-
ystävällisen toimintakulttuurin 
 muutosta.

Tehtyjen päätösten ja toimen-
piteiden vaikutusten arvioinnin 
kehittäminen.

Lappeenrannassa on tehty jo 
vuonna 2012  kaupunginjohtajan 
viranhaltija päätös ennakko vaiku-
tusten arvioinnin käytöstä.
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KUNNALLINEN 
 VARHAISKASVATUS 
 LAPPEEN RANNASSA
Lappeenrannassa alle kouluikäisille 
lapsille tarjotaan laadukasta, lasten 
osallisuutta tukevaa varhaiskasva-
tusta päiväkodeissa ja perhepäivä-
hoidossa. Meillä toimintaa ohjaa 
ratkaisukeskeinen työote. Lähtö-
kohtana on rakentaa lasten  yhteisöä.

Päiväkodit ja perhepäivähoito
Osa- ja kokopäivä hoitoa alle 
kouluikäisille lapsille.

Lappeenrannassa on 15 
 kunnallista päiväkotia ja 19 
kunnallista perhepäivähoitajaa 
(tilanne syksyllä 2022).

Ympärivuorokautista hoitoa eli 
vuorohoitoa tarjotaan Keltun 
päiväkodissa.

Laajennettua hoitoa (klo 5.30–
21.30) tarjotaan Keltun päivä-
kodin lisäksi Hovinpellon ja 
Joutsenon päiväkodeissa sekä 
Sammontalon Skinnarilan toimi-
pisteessä (tilanne syksyllä 2022).

Esiopetus
Esiopetuksen tavoitteena on 
lapsen kokonaisvaltaisen kasvun 
ja kehityksen tukeminen ja 
oppimis edellytysten paranta-
minen ennen kouluikää.

Esiopetusta annetaan 
 päiväkodeissa tai koulujen 
yhteydessä.

Esiopetuksessa  noudatetaan 
 Lappeenrannan koulujen 
 vuosit taisia toiminta-aikoja.

Maksuttoman esiopetuksen 
lisäksi lapsi voi osallistua myös 
varhaiskasvatukseen tarpeen 
mukaan.

Varhaiserityiskasvatus
Lapsen kehityksen ja oppimisen 
tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaamisesta sekä 
yhteisöllisistä ja oppimisympä-
ristöihin liittyvistä ratkaisuista.

Tuki järjestetään lapsen omassa 
tutussa päiväkoti-, esiopetus- 
tai perhepäivähoitoryhmässä 
osana varhaiskasvatuksen 
päivittäistä toimintaa.

VARHAIS
KASVATUS 
Lappeen-
rannassa

Avoimetvarhais-
kasvatuspalvelut
Leikkikerhot ja avoimet päivä kodit 
tar joavat ohjattua toimintaa lapsille 
ja lapsiperheille. Palvelu on maksu-
tonta ja tarkoitettu kaikille: niin 
kunnallisen kuin kunnan tukeman 
varhaiskasvatuksen ulkopuolellakin 
oleville alle koulu ikäisille lapsille, 
heidän huoltajilleen ja hoitajilleen.

Maksuton leikkikerho  
(3–5-vuotiaille)

Leikkikerhon tavoitteena on
• tarjota lapselle monipuolista 

ohjattua toimintaa ja totuttaa 
lasta toimimaan ryhmässä

• herättää myönteistä suhtau-
tumista uuden oppimiseen ja 
tukea lapsen itsenäistymistä 
ja itsetunnon kehittymistä

• tukea perheiden 
 kasvatustyötä.

Leikkikerhossa työskentelee 
varhaiskasvatuksen opettaja ja 
lastenhoitaja.

Kerhossa ollaan ilman  huoltajia. 

Kerhopäivien ja toiminta tuntien 
määrä vaihtelee toimipisteittäin.

Leikkikerhoon haetaan 
 sähköisesti.

Avoinpäiväkoti
Avoin päiväkoti on lapsi-
perheiden kohtauspaikka, 
jossa  perheillä on mahdollisuus 
tutustua toisiin samanlaisessa 
elämäntilanteessa oleviin 
 perheisiin ja saada vertais-
ryhmän kasvatuksellista tukea.

Toiminta pyrkii tukemaan 
lapsen kehitystä sekä huoltajia 
ja hoitajia heidän kasvatus-
työssään.

Avoimessa päiväkodissa kaikki 
aikuiset toimivat yhdessä 
lasten kanssa, mutta päävastuu 
lapsesta on mukana olevalla 
aikuisella.

Avoimen päiväkodin  toimintaan 
osallistuminen ei edellytä 
ennakkoilmoittautumista.

YKSITYINEN 
 VARHAIS KASVATUS   
LAPPEENRANNASSA
Kunnallisen  varhaiskasvatuksen vaihto -
ehtona perhe voi hakea varhaiskasvatus-
paikkaa yksityisestä päivä kodista tai yksi-
tyiseltä perhepäivä hoitajalta. Toiminta 
on kaupungin valvomaa ja tukemaa.

Palveluseteli
Yksityiseen päiväkotiin voi saada 
palvelusetelin. 

Lappeenrannassa on seitsemän 
palvelusetelipäiväkotia (tilanne 
syksyllä 2022).

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa 
säätelevät ja ohjaavat samat lait, 
asetukset ja määräykset kuin kunnan 
omaa varhaiskasvatustoimintaa.

Palvelusetelipäiväkoteja   
valvotaan kunnan varhaiskasva-
tuksen  toimesta.

Yksityisen hoidon tuki
Yksityiseen perhepäivähoitoon voi 
saada yksityisen hoidon tukea ja 
yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Tuki maksetaan perheen hakemana 
suoraan palvelun tuottajalle ja tuen 
maksamiseen tarvitaan kunnan 
hyväksyntä.

Lappeenrannassa on parikymmentä 
yksityistä perhepäivähoitajaa.

Yksityisen hoidon tukea ja 
tuen  kuntalisää voi saada myös 
 yksityiseen päiväkotiin.

Lue lisää varhais kasvatus   -
palveluista ja  tutustu ajan-
tasaisiin tietoihin kaupungin 
 verkkosivustolta.
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Tavoitteenamme on järjestää 
 perus opetus siten, että jokainen lapsi 
voi opiskella omien edellytystensä 
mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. 
Opiskelun sujumisen lisäksi pidämme 
tärkeänä, että oppilaat kokevat olonsa 
turvalliseksi koulussa.

Lappeenrannassa toimii 18 
 kaupungin ylläpitämää peruskoulua 
(tilanne keväällä 2021).

Lisäksi kaupungissa toimii 
 steiner koulu sekä Itä- Suomen 
 suomalais-venäläinen koulu.

Erityisopetus järjestetään 
 pääsääntöisesti oppilaan  
omassa koulussa.

Vaihtoehtoja lähikouluille
Englanninkielinen luokka  
(Kesämäen koulu)

• Englanninkieliselle luokalle 
 haetaan perusopetukseen 
 ilmoittautumisen yhteydessä.

Musiikkiluokka (Kimpisen koulu)
• Musiikkiluokalle haetaan  

2. luokan kevätlukukaudella,  
opetus alkaa 3. luokalta. 

Luokille voidaan myöhemmin rehtorin 
harkinnan mukaan ottaa Lappeenrantaan 
muuttavia oppilaita, jotka ovat olleet 
vastaavassa opetuksessa aiemmin.

Erityispainotteinen opetus 
 yläkoulussa
Lappeenrannassa on peruskoulun 
7. luokalta alkaen tarjolla seuraavaa 
erityispainotteista opetusta:

• liikuntapainotteinen opetus 
(Kesämäen, Kimpisen, Lauritsalan 
ja Sammonlahden koulu)

• jääkiekkopainotteinen opetus 
(Kimpisen koulu)

• englannin kielen kielisuihku-
luokka (Kesämäen koulu)

• taidepainotteinen opintolinja 
(Lauritsalan koulu)

• science-painotteinen opinto-
linja (Lauritsalan koulu)

• LUMATE eli luonnontieteisiin, 
matematiikkaan ja teknologiaan 
painottuva opetus (Sammon-
lahden koulu)

• englantipainotteinen opetus 
(Sammonlahden koulu)

• taide- ja taitopainotteinen 
 opetus (Sammonlahden koulu).

Lappeenranta on lukeva 
kaupunki: strategiaamme on 
kirjattu lasten luku- ja kirjoitus-
taidon edistäminen.

Lukeva Lappeenranta -verkko-
sivuston tarkoitus on välittää 
tietoa lukutaidosta ja innostaa 
opettajia, vanhempia ja lapsia 
lukemisen pariin.

Sivusto on rakennettu 
yhteistyössä Lappeenrannan 
kaupunginkirjaston, Saimaan 
mediakeskuksen ja lappeen-
rantalaisten opettajien kanssa.

Sivustolle kootaan tietoa 
lukutaidosta ja sen pulmista, 
valmiita ideoita lukutaidon 
edistämiseksi ja kehityksen 
seuraamiseksi, keinoja luku-
innon aktivointiin kotona sekä 
lukuvinkkejä niin lapsille kuin 
aikuisillekin.

Lukeva Lappeenranta esittelee 
myös Lappeenrannan kouluissa 
käytössä olevia lukemiseen 
liittyviä hyviä käytänteitä, joita 
muutkin voivat hyödyntää.

lukevalpr.fi

LUKEVA 
 LAPPEENRANTA

LAPPEENRANNAN 
LUKIOIDEN TIEDELINJA

Lappeenrannan lukioiden tiede-
linjaa toteutetaan yhteistyössä 
yhteistyössä LUTyliopiston ja 
työelämän kanssa.

Kimpisen lukion yhteiskunta- ja 
talouslinjalla yhteistyötä teh-
dään LUT-kauppakorkeakoulun 
ja tuotantotalouden koulutus-
ohjelman kanssa.

Lappeenrannan Lyseon  lukion 
luonnontieteellis-matemaatti-
sella linjalla yhteistyötä tehdään 
LUTin tekniikan koulutusohjel-
mien kanssa.

Tiedelinja:
• omina hakukohteinaan 

perusopetuksen jälkeisen 
koulutuksen yhteishaussa 
keväisin

• vastaa paikallisesti lukio-
koulu tuksen  tehtävään 
kehittää opiskelijan 
jatko- opinto-, työelämä-, 
 yrittäjyys-, yhteiskunta- ja 
kansain välisyysvalmiuksia

• Lisätietoja: www.uniori.fi/
tiedelinja 

LAURITSALAN KOULU
• otettiin käyttöön keväällä 2022
• 680 perusopetuksen ja 

72  esiopetuksen oppilaalle
• tiloissa erityisesti huomioitu hyvä 

akustiikka sekä nuorisotoimen ja 
 monipuolisen iltakäytön tarpeet.

LAPPEENRANNAN UUDET KOULUT

Lappeenrannan  
lukiokoulutus 

Kimpisen lukio 
kimpisenlukio.fi

Lappeenrannan lyseon lukio 
lprlyseo.fi

• Kaupungin ylläpitämien  
lukioiden lisäksi lukiokoulutusta 
antaa yksityinen Itä-Suomen 
koulun lukio.

• Kimpisen lukiossa opiskelija 
voi valita liikuntapainotteisen 
opetuksen.

• Lyseon lukiossa painottuvat 
LUMA-aineet ja taideopinnot.

• Lyseossa toimii myös IB- lukio 
eli IB Diploma Programme 
(DP), joka on  kansainvälinen 
yliopistoon valmistava 
 koulutus ohjelma.

• Lukiot tekevät yhteistyötä  
myös Urheiluakatemian kanssa.

SAMMONLAHDEN KOULU
• suunnitteilla oleva koulu 

sijoittuu uuteen Sammon-
taloon, johon tulee myös 
varhais kasvatus palveluja, 
 esiopetustoimintaa sekä 
kirjasto-, nuoriso- ja 
 liikuntapalveluja

• 640 oppilaalle
• oppimisympäristöt 

 rakennetaan monipuolisiksi, 
turvallisiksi ja esteettömiksi

• toimii myös tutkimus-
asemana.

JOUTSENON KOULU
• otettiin käyttöön syyslukukaudella 2021
• 680 oppilaalle (perusopetus ja  esiopetus)
• muuntojoustavat tilat mahdollistavat 

oppilas lähtöisen opetuksen toteuttamisen
• tilaratkaisut ja kalustus  mahdollistavat 

monipuolisten työtapojen käytön.

LUKIOKOULUTUS 
JA AMMATILLINEN 
KOULUTUS

Saimaan ammatti- 
opisto Sampo 

edusampo.fi

• Kasvattaa ammattitaitoisia 
 moniosaajia ja tarjoaa  ammatillista 
 koulutusta kaikenikäisille. 

• Sampo toimii Lappeenrannassa 
Pohjolan kadun ja Armilankadun 
kampuksella.  Toimipisteet on 
myös Imatralla ja  Ruokolahdella.

• Opiskelun pääpaino on  osaamisen 
hankkimisessa opiskelijalle 
 parhaiten soveltuvalla tavalla.

• Mahdollisuus suorittaa 
 kaksoistutkinto tai tutkinto 
 oppisopimuksella. 

• Järjestää myös valmentavaa 
 koulutusta ja kotoutumis-
koulutusta sekä  kielitutkintoja.

• Myös Sampo tekee yhteistyötä 
Urheiluakatemian kanssa.

Kuva: Antti Soini, Leo Lindroos ja Tuuli Kanerva

PERUSOPETUS 
 Lappeen rannassa
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Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus 
Metku on lastenkulttuurin verkosto, johon 
kuuluvat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. 
Tutustu toimintaan: lastenmetku.fi

Metku
Edistää lasten ja nuorten mahdol-
lisuuksia ja oikeuksia taiteeseen ja 
kulttuuriin.

Levittää ja kehittää lastenkulttuuria 
Etelä-Karjalan alueella.

Vastaa koulujen opetussuunnitel-
maan kirjatusta Kulttuuripolku- 

ETELÄ-KARJALAN LASTEN-
KULTTUURIKESKUS  METKU

TAITEEN PERUSOPETUS
LAPPEENRANNASSA

Lappeenranta 
NUORILLE

 

Lappeenrannan nuoriso-
toimen nuorisotilojen kävijän 
maksuton klubikortti. 

KLUBIKORTTI

 
KYSY LISÄÄ Lappeen rannan 
nuorten harrastusmahdolli-
suuksista Ohjaamosta!

Lappeenrannassa järjestetään moni-
puolista ja korkeatasoista taiteen perus-
opetusta. Opintovaihtoehtoina ovat 
musiikki, kuvataide, tanssi, sirkustaide, 
teatteritaide ja käsityöt. Opinnoissa 
 edetään tavoitteellisesti tasolta toiselle.

Lappeenrannan musiikkiopisto
lprmo.fi 
Lappeenrannan musiikkiopisto on 
taiteen perusopetuksen musiikin laajan 
oppimäärän monipuolista ja  laadukasta 
soiton- ja lauluopetusta antava oppilaitos.

Opetustarjonnassa:
instrumentti- ja lauluopetusta

musiikin hahmotusaineet   
(musiikin teoria-aineet)

musiikkileikkikoulu

soitinvalmennus.

Orkesteritoimintaa ja opetusta on 
 tarjolla myös aikuisille.

Lappeenrannan kuvataidekoulu
lprkuvataidekoulu.fi

Järjestää laajan oppimäärän mukaan 
taiteen perusopetusta kuvataiteessa 
lapsille, nuorille ja aikuisille.

nimisestä kasvatusohjelmasta 
kunnissa.

Metkun pääasiallisia palveluita 
ovat Metkat-lastenkulttuuriviikot, 
Metkuillaan-kuoro, päiväkotien ja 
koulujen opettajaverkostot sekä 
yleisötyö taidelaitosten, kuten 
esimerkiksi museoiden ja kulttuuri-
talojen kanssa.

Metkun tavoitteena on, että 
 jokainen eteläkarjalainen lapsi 
tai nuori saa taide- tai kulttuuri-
kokemuksen kerran vuodessa.

Metkun Kulttuuripolku
• Tutustuttaa koululaisia alueen 

kulttuuriperintöön, kaupungin 
kulttuuritarjontaan ja taiteen 
 harrastamisen mahdollisuuksiin.

Metkuillaan-kuoro
• Metku järjestää lasten ja nuorten 

kuorotoimintaa  Etelä -Karjalan 
alueella.

• Kuoron ensisijainen tarkoitus  
on saada lapset ja nuoret laula-
maan yhdessä ja ohjata heitä 
musiikin pariin.

Tarjoaa taiteen perusopetuksen 
lisäksi värikylpyjä perheen pienim-
mille sekä muuta taiteen edistä-
miseen liittyvää toimintaa.

Kuvataidekoulun sijainti ainutlaatui-
sessa miljöössä Lappeenrannan 
linnoituksessa tarjoaa esteettisesti 
nautittavan ja virikkeisen opiskelu-
ympäristön.

Lappeenrannan Tanssiopisto
lprto.fi 
Tanssia tosissaan, mutta ei totisena!

Lappeenrannan Tanssiopisto 
 tarjoaa korkeatasoista tanssin 
 taiteen perusopetusta.

Tanssiopiston päätoimipiste 
sijaitsee linnoituksessa, etätoimi-
pisteitä löytyy mm. Joutsenosta ja 
 Luumäeltä Taavetista.

Tarjolla on yli 70 eri tanssilajien tanssi-
ryhmää lapsille, nuorille ja aikuisille.

Taidekoulu Estradi
taidekouluestradi.fi

Tarjoaa laaja-alaista taiteen perus-
opetusta sirkustaiteessa, teatteri-
taiteessa ja rytmimusiikissa. 

Järjestää vuosittain lukuisia 
 konsertteja ja näytöksiä, joissa 
 katsoja voi nauttia taitavien 
 oppilaiden esityksistä.

Taito käsityö- ja muotoilukoulu 
taitoetelasuomi.fi/ 
kasityojamuotoilukoulu

Antaa taiteen perusopetusta 
 lapsille, nuorille ja aikuisille.

Toimintaa eri teemojen siivittämänä 
käsityön inspiroivassa maailmassa 
tutustuen eri käsityötekniikoihin ja 
materiaaleihin. Onni elää käsityössä!

MuSiKa, Musiikkikoulu  
Sirpa  Kainulainen
musika.fi

Taiteen perusopetusta antavan 
yksityisen musiikkikoulun erityis-
osaamisalueena on harmonikan 
yksilö- ja ryhmäopetus.

OHJAAMO LAPPEENRANTA
alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille 
aikuisille tarkoitettu palvelupiste

tukea työnhakuun, opiskeluun, arjen 
ja vapaa-ajan asioihin 

moniammatillinen henkilökunta 
nuorten tukena

myös maksutonta ryhmätoimintaa 
ja harrastepajoja.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
• henkilökohtaista tukea ja ohjausta 

eri elämäntilanteisiin

• auttaa asioiden hoitamisessa

• palvelut on tarkoitettu pääsään-
töisesti 18–29-vuotiaille nuorille.

NUORISOTILAT 
 LAPPEENRANNASSA

Lauritsalassa

Sammonlahdessa

Monari keskustassa

Krisse kauppakeskus  IsoKristiinassa

Rientola Joutsenossa.

Ohjaamassa nuoriso-ohjaajat, jotka 
suunnittelevat toiminnan yhdessä 
nuorten kanssa.

Nuorisotiloilla on erilaisia 
 harrastustiloja ja mahdollisuuksia 

• ohjattua toimintaa, pelejä ja 
kerhoja

• Monarilla ja Rientolassa 
 bändikämppiä nuorille

• Lauritsala-talolla mopopaja 

• Sammontorin nuorisotilalla 
 pelitietokoneita

• nuorisotiloilla mahdollisuus pelata 
biljardia, pelikonsoleita, lautape-
lejä yms.
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Lappeenranta Junior University eli 
 Uniori on kansallisesti sekä kansainväli-
sesti ainutlaatuinen oppimis- ja opetus-
kokonaisuus, joka vahvistaa oppilaiden 
kiinnostusta tieteeseen, tutkimiseen ja 
yliopisto-opintoihin kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti. 

Uniori tarkoittaa  Lappeenrannassa 
varhaiskasvatuksesta lukioon 
 ulottuvaa yleissivistävän koulutuksen 
 jatkumoa, joka ohjaa oppilaita tasa- 
arvoisesti hakeutumaan yliopisto- 
opintoihin sekä vahvistaa oppilaissa 
 ratkaisukeskeisyyttä ja toivoa.

LUT-yliopisto 
LUT-yliopisto on toiminut vuodesta 
1969 edelläkävijänä tekniikan ja 
 talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. 

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat 
elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopis-
tossa etsitään ratkaisuja. LUT auttaa 
yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan 
kestävästi.

Tieteellinen tutkimus ja akateeminen 
koulutus työllistävät kansainvälisessä 
yhteisössä noin 6 500 opiskelijaa ja asian -
tuntijaa. LUT toimii kahdella kampuk-
sella, Lappeenrannassa ja Lahdessa. 

LUTissa voi opiskella tekniikkaa ja 
kauppatieteitä ja halutessaan yhdistää 
niitä. Koulutusohjelmien välisellä yhteis-
työllä on vuosikymmenten perinteet. 
LUTista valmistuneiden poikkitieteel-
listä osaamista arvostavat myös 
työnantajat.

Kampusalue Saimaan rannalla 
 Skinnarilassa tarjoaa kaiken tarvittavan: 
viihtyisät tilat opiskeluun ja työskente-
lyyn, kattavat palvelut, opiskelija- asun-
toja sekä monipuoliset mahdollisuudet 
vapaa-ajan viettämiseen.

LAB-ammattikorkeakoulu 
LAB-ammattikorkeakoulu on työ-
elämän innovaatiokorkeakoulu, joka 
toimii Lappeenrannassa, Lahdessa 
ja  verkossa. 

ESIKOULULAISET
Teemat: puhdas energia,  
puhdas vesi ja kiertotalous.
Tutkimusvälineitä, opetusmateriaaleja, 
kokeiluja ja tutkimuksia sekä satuja ja 
Ekosalapoliisi-tutkimustehtäviä.

3.LUOKKALAISET
Teemat: puhdas vesi ja kiertotalous.
Vesiteemapäivä omalla koululla,   
teema jakso kiertotaloudesta, 
innostavia ennakkotehtäviä 
kotona, luonnonvesien kiertokulun 
ja viemärietiketin opiskelua sekä 
oppimispelejä ja kierrätys guru-tehtäviä.

5.LUOKKALAISET
Teemat: kestävä liiketoiminta  
ja  yrittäjyys.
Tuoteideointia, vastuullisen liike toiminta -
mallin luominen,  yrityksen perustaminen 
ja liiketoiminta,  laajennetun Pikkuyrittäjät-
toiminta mallin toteutus läpi lukuvuoden, 
 Lutra- yrittäjyysmessupäivä LUT- 
yliopistolla Skinnarilassa.

8.LUOKKALAISET
Teemat: puhdas energia  
ja kestävä asuminen.
Monialaisen oppimiskokonaisuuden 
toteuttaminen (aiheina mm. hiilijalan-

jälki, energiatehokkuus, kiertotalous, 
kestävät valinnat, kestävä asuminen, 
rakentaminen ja liikkuminen, omien 
valintojen merkitys) sekä  osallistuminen 
teematyöpajoihin LUT-yliopistolla 
Skinnarilassa.

LUKIOLAISET
Teemat: puhdas energia, puhdas vesi, 
kiertotalous, kestävä liiketoiminta ja 
yrittäjyys.
Monipuolista yhteistyötä LUT- yliopiston 
kanssa lukion opintojaksojen sisällä sekä 
lukiolaisille tarjolla olevien korkeakoulu-
kurssien muodossa. 

Toimintaan osallistuvat vuosittain 
kaikki Lappeenrannan kaupungin esi-
opetuksen, 3.-luokkien, 5.-luokkien ja 
8.-luokkien oppilaat ilman erillistä hakua. 
Lukion eri toimintamuotoihin osallistuu 
useita opetusryhmiä, ja lukiolaisetkin 
pääsevät mukaan Uniori-toimintaan 
ilman erillistä hakua.

Uniori-toiminnan teemoja ovat puhdas 
vesi, puhdas energia, kestävä asuminen, 
kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta 
ja yrittäjyys. Toiminnassa tukeudutaan 
voimassa oleviin opetussuunnitelmien 
perusteisiin ja paikallisiin opetussuunni-

LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri 
alalla: sosiaali- ja terveysala,  tekniikka, 
liiketalous, hotelli-, ravintola- ja 
matkailu ala sekä muotoilu, kuvataide 
ja visuaalinen viestintä. Korkeakoulun 
vahvuuksia ovat kiertotalous, design, 
innovaatiot sekä hyvinvointi. 

LAB on opiskelijamäärällä mitattuna 
Suomen kuudenneksi suurin ammatti-
korkeakoulu. LABin yli 8 500 opiskeli-
jasta 3 300 opiskelee Lappeenrannan 
kampuksella. Skinnarilan kaupungin-
osassa sijaitsevalla kampuksella on 
kaikki, mitä  opiskelija tarvitsee: laaduk-
kaat opetustilat, tiede kirjasto, useita 
opiskelijahintaisia ravintoloita, kahvila 
ja ruokakauppa sekä monipuoliset 
liikunta palvelut. 

LABissa kokeillaan uusia asioita ja 
tekemisen tapoja yhdessä yritysten 
kanssa. LABista saa opiskelun ja työn 
parhaat puolet samasta paikasta.

Joutsenon Opisto 
Where sustainability meets education

Joutsenon Opisto on sitoutumaton 
kansanopisto, jonka päämääränä on 
olla ekososiaalisen sivistyksen edellä-
kävijä vuoteen 2035 mennessä. Opisto 
sijaitsee kauniissa luontoympäris-
tössä  Joutsenon kaupunginosassa, 
noin 25 kilometriä Lappeenrannan 
 keskustasta.  

Opisto tarjoaa ensimmäisenä 
kansan opistona Suomessa kestävyys-
tieteen opintoja, joissa tartutaan 
rohkeasti nykypäivän kestävyysongel-
miin monitieteellisestä näkökulmasta. 
Lisäksi opiston koulutustarjonnasta 
 löytyy yliopistotason perusopintoja 
kuten kasvatustiedettä ja psykologiaa 
sekä kielten (englanti, japani, korea, 
suomi) ja kuvataiteen opetusta. 

Joutsenon Taidekesässä on tarjolla 
vuosittain lähes 30 eri taiteenalan 
 kurssia harrastelijoille ja ammattilaisille. 

Maasotakoulu 
Maavoimien tulevaisuuden rakentaja

Maasotakoulu kouluttaa asevelvollisia 
ja ammattisotilaita. Kadetit eli sota-
tie teiden kandidaateiksi opiskelevat 
tulevat suorittamaan osan opinnoistaan 
Maasotakouluun. Lisäksi ammatti-
aliupseerit ympäri Suomen eri joukko- 
osastoista käyvät kursseilla Lappeen-
rannassa täydennyskoulutuksessa.

telmiin sekä Lappeenrannan kaupungin 
ja LUT-yliopiston väliseen tiiviiseen 
koulutusyhteistyöhön. 

Uniorissa lähtökohtana on  toimintaan 
osallistuvien lasten, nuorten ja  aikuisten 
ekososiaalisen sivistyksen  vahvistaminen. 
Toiminnassa tiedoste taan, että kaikki 
inhimillisen elämän osa- alueet ovat 
pohjimmiltaan yhteydes sä toisiin ihmisiin 
ja luontoon. Näin ajatellen vastuullisuuden, 
kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden 
toteutuminen elämässä voi koitua 
omaksi ja muiden eduksi jo lyhyellä, 
mutta etenkin pitkällä aikavälillä.

Lappeenranta 
 JUNIOR 

UNIVERSITY
vahvistaa oppilaiden kiinnostusta 

tieteeseen ja tutkimiseen

uniori.fi

LUT-yliopisto   lut.fi
LAB-ammattikorkeakoulu   lab.fi
Joutsenon Opisto 
joutsenonopisto.fi
Maasotakoulu 
maavoimat.fi/maasotakoulu

KOULUTUS
Kuvat: LUT ja LAB Teemu Leinonen, Joutsenon Opisto ja  Maasotakoulu

Kuva: Generaxion
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Uusiutuvan energian ja puhtaan ympä-
ristön pioneerikaupunki Lappeenranta 
on valittu yhdeksi Euroopan vihreimmistä 
kaupungeista. European Green Leaf 
Award 2021 -voittajan intohimona on 
ongelmien ratkaiseminen.  

Vain kahden tunnin päässä Helsin-
gistä sijaitseva Lappeenranta on täynnä 
kansainvälistä osaamista. Lappeenran-
nan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 
innovatiivinen toimintaympäristö teki-
jöineen ja hyvät verkostot helpottavat 
kansainvälisen liiketoiminnan aloitta-
mista ja laajentamista. Lisäksi Lappeen-
rannan saavutettavuus on erinomainen 
kansainvälisen lentokentän ansiosta.

Wirma yrityspalvelut ja Business 
Mill auttavat yrityksiä läpi niiden 
koko elinkaaren
Wirma yrityspalvelut tarjoaa  paikallisille 
yrityksille ja yrittäjäksi aikoville neuvonta-
palveluita. Yrityksen perustamisneu-
von nassa Wirman asiantuntijat 

arvioivat asiakkaan kanssa liikeidean 
toteuttamis kelpoisuutta ja auttavat 
 asiakasta jalostamaan ideansa toimi-
vaksi liiketoiminnaksi. Apua tarjotaan 
muun muassa sopivimman yritys-
muodon valintaan, kannattavuus- ja 
kassavirtalaskelmiin ja starttirahan 
hakemiseen liittyviin kysymyksiin.  

Wirman asiantuntijat palvelevat 
aloittelevien yrittäjien lisäksi jo toimivia 
yrityksiä. Tällöin neuvonta voi liittyä 
vaikkapa yrityksen kehityshankkeisiin 
ja niiden rahoittamiseen, yritysten 
ongelmatilanteisiin tai sukupolvenvaih-
doksiin.  

Wirma kehittää seudun elinvoimai-
suutta ja yritysten kilpailukykyä myös 
erilaisilla kehittämishankkeilla ja on 
mukana luomassa aluetta  energia-, 
bio-, ICT- ja ympäristöalan sekä palvelu-
yritysten vahvaksi keskittymäksi. 
Lisäksi Wirma osallistuu aktiivisesti 
nuorten yrittäjyyskasvatukseen ja 
- koulutukseen alueen oppilaitoksissa. 

Business Mill on uuden ajan yritys-
hautomo osaamispohjaisille yrityksille, 
joilla on tahtotilana kasvu tai kansain-
välistyminen. Se on myös ovi, jonka 
kautta löytyvät LUT-konsernin yrityk-
sille suunnatut palvelut, Skinnarilan 
kampuksen osaajat ja asiantuntijat. 

Tyypillisesti Business Millin 
 asiakkuudet ovat pitkäaikaisia ja 
yritystä tuetaan kaikissa vaiheissa 
perustamisesta uudistukseen. 

Lappeenrannan yrityspalvelutiimi 
niin Wirmassa kuin Business Millissä 
on palveluksessasi: ohjaamme sinut 
 eteenpäin juuri oikealle asiantuntijalle.  

Wirma yrityspalvelut, wirma.fi 
Business Mill, businessmill.fi 

Tukea,  osaajia 
ja markkinoita 
 YRITTÄMISEEN

Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakunnan 
veturi, mikä perustuu moneen vetovoimatekijään. 
Sijainti Saimaan rannalla erinomaisine vapaa-
ajanviettomahdollisuuksineen, yrittäjämyönteinen 
yliopisto ja hyvin järjestetyt yrittäjäpalvelut 
tekevät elämisen ja yrittämisen helpoksi. Kestävä 
kehitys on punaisena lankana kaupungin kaikessa 
toiminnassa.

“MIE SAIN TOSI IHANAA 
 PALVELUA WIRMASTA.  
Sain semmosen aivan 
 täydellisen Yrityksen perusta-
misen oppaan, jonka tavasin 
kannesta kanteen ja sit vielä 
henkilökohtaisesti autettiin. 
Verkostoja kannattaa  käyttää 
hyväksi. Täällä on Wirma 
yrityspalvelut, Business Mill, 
TE-keskus, oppilaitokset, 
yrittäjä yhdistykset. Ne kaikki 
on täällä siuta varten.”

Yrittäjä Katja Lamminen, 
Markkinointi Hurmaa Oy

Greenreality-palvelut  
–  kestävä liiketoiminta on  
arkipäivää
Me Lappeenrannassa kannatamme 
vihreää edelläkävijyyttä ja liiketoimintaa. 
Jopa 12 % työvoimasta työsken telee 
ympäristöliiketoiminnassa, joka pohjau-
tuu uusiomateriaalien hyödyntämisessä 
käytettäviin innovatiivisiin menetelmiin 
ja tekniikoihin. 

Täällä on syntynyt  edistyksellisiä 
vedenpuhdistusratkaisuja,  globaaleja 
ratkaisuja  ilmastonmuutoksen 
torjumi seksi, käytännön  ratkaisuja 
energian varastointiin ja  edistyneitä 
uusia sähkömoottoreita ja testi -
ympäristöjä.  Lappeenranta on 
 maailman laajuisestikin merkittävä 

vihreään sähköistämiseen liittyvän 
 liiketoiminnan innovaatiokeskittymä. 

Kaupunki tarjoaa yrityksille asian-
tuntijatukea  energianeuvonnalla. 
Tarjolla on myös Greenreality- 
kumppanuus, joka on tarkoitettu 
kaikille alueen yrityksille, jotka 
haluavat sekä kehittää että viestiä 
vastuullista ja kestävää yritystoimin-
taansa. Yritys lähtöisesti toimiva 
Etelä-Karjalan energia- ja ympäristö-
alan verkosto Greenreality Network 
puolestaan luo jäsenilleen sekä 
alueelle kasvua ja uusia liike toi min ta-
mahdollisuuksia.

Lisätietoa energianeuvonnasta, 
kumppanuudesta ja verkosto toimin-
nasta osoitteessa greenreality.fi 

Kuva: Generaxion
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Lappeenrannan kaupunginorkesteri 
on maamme pienin sinfoniaorkesteri: 
vireä minisinfonietta, jossa soittaa 
parikymmentä päätoimista muusikkoa. 
Vuonna 2020 orkesterin taiteellisena 
johtajana aloitti Erkki Lasonpalo.

Kaupunginorkesteri aloitti toimin-
tansa jo vuonna 1909. Orkesteri 
kunnallistettiin vuonna 1980, jonka 
jälkeen se laajeni nykyiseen kokoon-
panoonsa. Nykyään monipuolinen 
ohjelmisto vaihtelee kamarimusiikista 
sinfonioihin, klassisesta viihteeseen ja 
vanhasta uusimpaan musiikkiin.  

Lappeenrannan kaupunginorkesteri 
tekee laajasti yhteistyötä maakunnan 
musiikkilaitosten ja yhteisöjen, kuten 
Rakuunasoittokunnan, Etelä-Karjalan 
klassisen kuoron ja  Lappeenrannan 
musiikkiopiston kanssa. Saimaa Sinfo-
nietta -kokoonpanona orkesteri esiintyy 
yhdessä Mikkelin kaupungin orkesterin 
jousien kanssa. Saimaa Sinfonietta 

 MUSIIKKI 
 KUULUU 
 KAIKILLE!ELÄMYS 

ON NÄYTELMÄ

Lappeenrannan kaupunginteatteri 
sijaitsee ihmisten keskellä, Lappeen-
rannan ydinkeskustassa, kauppakeskus 
IsoKristiinassa.

Kaupunginteatteri tarjoaa monipuo-
lisia teatteriesityksiä suurella ja pienellä 
näyttämöllä. Ohjelmisto on vaihteleva ja 
rikas: on draamaa, klassikoita, musiikki-
näytelmiä ja lastenteatteria. Erilaiset 
vierailuesitykset ja tapahtumat täyden-
tävät ohjelmistoa: lavalla voidaan nähdä 
vaikkapa konsertteja ja sirkustaidetta. 

Teatteri pyrkii palvelemaan erilaisia 
kohderyhmiä, lapsia ja nuoria unohta-
matta. Paikallisuus on tärkeää, ja 
moni puolista yleisötyötä kehitetään 
 jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan. 

Vuoden mittaan järjestetään myös 
 avoimia harjoituksia, näytelmien 
teosesittelyjä sekä teatteriklubeja eri 
aiheista.

Teatterin näyttelijäkaartiin kuuluu 
12 näyttelijää, joiden lisäksi näytelmien 
toteutukseen osallistuvat ohjaajat, 
lavastajat, puvustajat, ääni-, valo- ja 
videosuunnittelijat, kampaajat ja tar-
peistonvalmistajat – esitystekniikkaa 
unohtamatta. Oman henkilökunnan 
lisäksi talossa työskentelee säännölli-
sesti myös vierailijoita.

Lappeenrannassa teatteritoiminnan 
juuret yltävät 1800-luvulle. Kaupungin-
teatterin perustamisesta päätettiin 
virallisesti 1949, jonka jälkeen teatteri 

asettui Työväentaloon Kauppatorin 
laidalle. Torin laidalta siirryttiin  entisen 
elokuvateatterin Jukolan tiloihin 
1980-luvulla. 

Nykyiselle paikalleen teatteri pääsi 
vuonna 2016. Suomen uusimpiin  kuuluva 
teatterirakennus on sekä sijainniltaan 
että tilaratkaisuiltaan uraa uurtava. 
Kauppakeskuksen  kolmannessa ker-
rok  sessa ainutlaa tuinen  teatteri on 
palannut juurilleen, torille ja kansan 
 keskelle. Teatterin yhteydessä toimivat 
 ravintola-, vaatesäilytys- ja pysäköinti-
palvelut, jotka takaavat  sujuvan teatteri-
elämyksen. 

Tervetuloa Lappeenrannan 
 kaupunginteatteriin!

 konsertoi useita kertoja kon sertti-
kauden aikana Saimaan alueella.

Kotimaan lisäksi orkesteri on 
 konsertoinut useasti ulkomailla eri 
festivaaleilla ja konserttisaleissa. 
Orkesterin pääasiallisina konsertti-
paikkoina  Lappeenrannassa  toimivat 
kaupungintalolla sijaitseva Lappeen-
ranta-sali sekä kirkot. Orkesteri 
konsertoi toisinaan myös esimerkiksi 
Lappeenrannan  pääkirjastolla.

Lappeenrannan  
valta kunnalliset laulukilpailut
Lappeenrannan valtakunnalliset 
laulu kilpailut järjestetään joka  kolmas 
vuosi. Laulukilpailut ovat monen 
 maailman oopperaeliittiin nousseen 
suoma laisen laulajan ponnahduslauta. 
Muun muassa Karita Mattila, Jorma 
 Hynninen, Petri Salomaa ja Soile 
Iso koski ovat voittaneet arvos tetun 
kilpailun.

Lappeenrannan  kaupunginorkesteri 
toimii valtakunnallisten laulukilpailujen 
orkesterina.  Kilpailu huipentuu Saimaa 
Sinfoniettan  säestämään orkesteri-
finaaliin. Lisätietoa laulukilpailuista:
lappeenrantaevents.fi/laulukilpailut

Lappeenrannan 
kaupunginteatteri

Lappeenrannan 
kaupunginorkesteri

TEATTERIN JA ORKESTERIN 
LIPUNMYYNTI
Asiakaspalvelukeskus Winkki  
myy konsertti- ja teatteriliput, 
 kausikortit sekä lahjakortit 
 Lappeenrannan  kaupungin- 
orkesterin ja kaupungin teatterin 
esityksiin! Lippuja voi myös ostaa 
verkosta,  osoitteesta: lippu.fi

 
Lappeenrannan 
 kaupunginteatteri 
 lprteatteri.fi 

Lappeenrannan kaupungin-
orkesteri  lprorkesteri.fi
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Tutustu kirjaston monipuoliseen 
 toimintaan ja sen palveluihin  
kaupungin verkkosivustolta.

Kirjasto palvelee  
eri puolilla kaupunkia

Valtakadulla sijaitsevassa pääkirjas-
tossa tehdään vuosina 2022–2024 
mittava peruskorjaus. Remontin 
aikana pääkirjasto palvelee kauppa-
keskus IsoKristiinan 2. kerroksessa..

Suurimmat lähikirjastot ovat 
Sammonlahdessa, Lauritsalassa ja 
Joutsenossa. 

Kirjastoverkkoa täydentävä kirjasto-
auto käy kouluilla ja alueilla, joista on 
pitkä matka kirjastoon.

Joutsenon, Korvenkylän, Laurit-
salan, Voisalmen, Pontuksen ja 
Ylämaan kirjastoissa voi asioida 
omatoimisesti joka päivä: ovet 
avautuvat  kirjastokortilla ja lainat 
rekisteröidään automaatilla.

Kirjaston kotipalvelu tuo kirjat 
asiakkaille, jotka eivät itse pääse 
liikkumaan.

Heili-kirjastot
Lappeenrannan kaupunginkirjasto 
muodostaa yhdessä Etelä-Karjalan 
kunnankirjastojen kanssa HEILI-kimpan. 
Heili-kirjastokortilla sinulla on käytettä-
vissäsi lähes kaikkien Etelä-Karjalan 
kirjastojen aineistot. 

Heili-verkkokirjasto löytyy osoit-
teesta: heilikirjastot.fi

Lainattavana paljon  
muutakin kuin kirjoja

Tieto- ja kaunokirjojen lisäksi 
kirjastossa on monipuolista 
 lainattavaa aineistoa kaiken-
ikäisille.

Lainattavana on muun muassa 
lehtiä,  elokuvia, musiikkia, 
 e-lehtiä ja  e-kirjoja, konsoli pelejä 
sekä  liikuntavälineitä.

Lukemisesteiset asiakkaat 
voivat lainata Daisy-soittimia ja 
Celia-ääni kirjoja.

Kirjastossa tapahtuu
Kaupungin verkkosivustolta ja kirjas-
ton somekanavista löydät helposti 
ajankohtaisen tiedon järjestettä-
vistä tapahtumista. Voit myös tilata 
 kirjaston uutiskirjeen sähköpostiisi. 

Kirjastoissa järjestetään erilaisia 
tapahtumia eri-ikäisille.

Saat lisää irti lukukokemuk-
sestasi keskustellessasi 
 lukupiireissä muiden kanssa.

Voit tuoda lapsesi kuuntelemaan 
satuja, katsomaan elokuvia tai 
seuraamaan nukketeatteria.

Kirjastoissa käy kirjailijavieraita 
ja eri alojen asiantuntijoita.

Kirjastoissa on tarjolla myös kieli- 
ja  filosofia kahviloita, elokuva-
kerhoja ja erilaisia askartelupajoja.

Nyt voit katsella elokuvia 
kotona Heili-kirjasto-
kortillasi!  Heili-kirjastot 
ovat liittyneet elokuvapal-
velu Kirjastokinoon. Katse-
lua varten  tarvitset kirjasto-
kortin ja sen salasanan, 
nettiyhteyden ja katselu-
välineen (tietokoneen, 
tabletin tai puhelimen). 
 Antoisia elokuvahetkiä!

 kirjastokino.fi

ELOKUVA
PALVELU 
 KIRJASTOKINO

Kennelliiton kouluttamat 
Kaakkois-Suomen lukukoirat 
vierailevat kirjastoissa.

Lukukoiralle lukeminen on osa 
lukemaan innostamista.

Koiran läsnäolo  rentouttaa 
lukijaa ja lievittää stressiä.

Koira on hyvää lukuseuraa, sillä 
se ei arvostele eikä huomaut-
tele virheistä, hitaudesta tai 
epäröinnistä.

Lukukoiratoiminta on säännöl-
listä ja laajaa  Lappeenrannan 
kirjastoissa. Voit varata ajan 
lukukoiralle etukäteen sähkö-
postilla osoitteesta:  
kirjasto.lastenosasto@ 
lappeenranta.fi

LUKUKOIRA ON 
RENTOA LUKU
SEURAA

 merkittävä. Siinä on edustettuna 
 kotimaisia kuvataiteen mestareita.

Museon tutkimustoiminnan ja 
 kokoelmien erityisaiheina ovat 
Kaakkois- Suomi (Kymi), Etelä-Karjala ja 
luovutetun Karjalan (Viipuri) alue.

Ratsuväkimuseo
Ratsuväkimuseo toimii Lappeen-
rannan kaupungin vanhimmassa 
 rakennuksessa, joka rakennettiin 
vuonna 1772 venäläisen varuskunnan 
vartiotuvaksi. 

Ratsuväkimuseon näyttely Hakka
peliitoista hurmahousuihin – Ratsuväki
elämää vuosisatojen ajan esittelee 
suomalaisen ratsuväen vaiheita 
1500-luvulta tähän päivään saakka.

Wolkoffintalomuseo
Wolkoffin talomuseo sijaitsee Lappeen-
rannan keskustassa, Raatihuoneen 
lähei syydessä. Kauppakartano on yksi 
kaupungin vanhimmista säilyneistä
puurakennuksista ja ainutkertainen pala 
Lappeenrannan historiaa. Museokier-
roksilla tutustutaan Wolkoffin suvun 
historiaan ja kodin aitoon esineistöön. 
 Ortodoksinen kulttuuri ja venäläisyys 
ovat vahvasti esillä monella tapaa.

Tee retki historian, taiteen ja kulttuurin pariin Lappeen-
rannan museoissa. Lappeenrannan kaupungin neljästä 
museosta kolme sijaitsee kaupungin vanhimmassa 
osassa, idyllisessä linnoituksessa.

Ajankohtaiset  tiedot  näyttelyistä, 
tapahtumista ja aukioloajoista löytyvät 
kaupungin verkkosivustolta.

Etelä-Karjalan museo
Karjalaista elämää ja perinnettä 
 esittelevä Etelä-Karjalan museo toimii 
Lappeenrannan linnoituksen pohjois-
kärjessä, tykkivarikon entisissä jykevissä 
kivimakasiineissa.

Etelä-Karjalan museon  kokoelmien 
pohjana ovat Lappeenrannan, Käki-
salmen ja Viipurin museokoko elmat. 
Etelä-Karjalan maakunnan lisäksi museo 
tallentaa Karjalan kannaksen kulttuuri-
perintöä ennen vuotta 1944 aina 
 Terijoelta Jaakkimaan asti.

Lappeenrannan taidemuseo
Linnoituksessa sijaitseva Lappeen-
rannan taidemuseo tarjoaa kotimaista 
taidetta 1850-luvulta nykypäivään. 
Taidemuseon Viipurin Taiteen ystävien 
kokoelma on taidehistoriallisesti 

Finna on suomalaisten 
 museoiden, arkistojen ja kirjas-
tojen yhteinen käyttöliittymä, 
jonka kautta on mahdollisuus 
hakea ja tarkastella  museoiden, 
arkistojen ja kirjaston digitaali-
sessa muodossa olevia 
aineistoja.

Lappeenrannan museoiden 
omassa Finna-näkymässä   
voi tutustua museon 
kokoelma -aineistoihin.

Lappeenrannan museoiden 
Finnassa on nähtävillä yli 
16 000 museon kuva-arkiston 
kuvaa.

Mukana on muun muassa 
Lappeenrannan kaupunki-
kuvaan, ratsuväkeen, Etelä- 
Karjalan teollisuusperintöön 
ja rakennusperintöön liittyviä 
aineistoja sekä valokuvia ja 
postikorttikuvia Viipurista ja 
luovutetun alueen kunnista.

lappeenrannanmuseot.finna.fi 

 VANHOJEN 
KUVIEN 
 AARRE ARKKU: 
FINNA
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Linnoituksen museoihin 
on ilmainen sisäänpääsy 
kuukauden ensimmäisenä 
perjantaina talvikaudella 
(syys–toukokuussa).

 MUSEOPERJANTAI 
–ILMAINEN
 SISÄÄNPÄÄSY

Kaikkiin 
 museoihimme 
pääsee sisään 
 Museokortilla. 

Kulttuuria, 
 taidetta 
ja  historiaa  
MUSEOISSA

KIRJASTOSTA 
on moneksi
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LIIKUNNANOHJAUS

Lappeenrannan liikuntatoimi tarjoaa 
kuntalaisille monipuolisia ja laaduk-
kaita liikunnan ohjauspalveluja 
ympäri vuoden.

Ohjaajamme ovat ammattitaitoisia 
ja kokeneita liikunnanohjaajia, fysio-
terapeutteja ja uimavalvojia.

Painopiste liikunnanohjauksessa on 
terveys- ja sovelletussa liikunnassa.

Tarjolla on myös  erilaisia liikunta-
kursseja ja -tapahtumia ympäri 
vuoden.

Ohjattuja liikuntaryhmiä
Senioreille, erityisryhmille sekä 
työikäisille. 

Vesijumppia, kuntosaliryhmiä, 
kevyt jumppia, lihashuoltoa, painon-
hallintaryhmiä ja paljon muuta.

Viikoittain ja eri puolilla kaupunkia: 
katso tarkemmat tiedot ja aikataulut 
kaupungin verkkosivustolta.

Senioreille
Kuntosaliryhmiä, jumppia ja muuta.

Liikuntatoimi kouluttaa 
 vertaisohjaajia. Vertaisohjaaja 

MYÖ LIIKUTAA!

pääsee itse  mieluisan harrastuksen 
pariin ja samalla ikäihmisten ryhmä 
saa innostuneen ohjaajan.

Maksuttomat ryhmäkävelyt ulko- ja 
sisätiloissa. 

Seniorikortti

• 65 vuotta täyttäneille itsenäiseen 
ja omatoimiseen kuntoiluun

• tarjoaa edullista liikkumista 
 hiljaisina käyttöaikoina.

Sovellettu liikunta
Suunnattu kuntalaisille, joilla on 
vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen tai 
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii 
soveltamista ja erityisosaamista.

Kysy lisää soveltavan liikunnan 
ohjaajalta: 0400 157 514. Lisätietoa 
myös kaupungin verkkosivustolla.

Erityisryhmien uinti- ja  
kuntosalikortti

• kortilla uimahalli- ja/tai kunto-
salikäyttö edulliseen hintaan. 

• katso kortin myöntämisehdot 
kaupungin verkkosivustolta.

Lasten ja nuorten liikunta
Liikunnallisia tapahtumia ja 
 kampanjoita lapsille ja nuorille.

Monipuoliset  mahdollisuudet 
 liikuntaan ja leikkiin ilman suoritus-
pakkoa ja kilpailu henkisyyttä.

Seurojen järjestämää liikuntaa.

Tsemppi-kortti (alle 17v.)

• tarkoitettu lasten  
painon hallinnan tueksi

• kortilla uimahalli- ja kuntosali-

käyttö edulliseen hintaan

• kortin voi saada liikunta-
neuvonnan kautta.

Tutustu tarkemmin perheiden,  
lasten ja nuorten liikuntaan 
 kaupungin verkkosivustolla.

LIIKUNTANEUVONTA 

Maksuton palvelu, jota on 
 mahdollista saada myös etänä  tai 
puhelimitse.

Kaikille kohderyhmille: lapset, 
 nuoret, työikäiset ja seniorit.

Tarkoitettu kuntalaisille, joilla on 
selvästi kohonnut terveysriski tai 
joiden liikunta on muuten vähäistä 
tai yksipuolista.

Ei ole tarkoitettu aktiiviliikkujille.

Liikuntaneuvojina toimivat 
 liikuntatoimen liikunnanohjaajat.

Henkilökohtaiseen liikunta neuvon-
taan pääsee varaamalla ajan

• Keskustan alue puh. 040 776 9560 
ja 040 674 2869

• Sammonlahti ja Joutseno 
puh. 040 481 9399

• Lauritsala puh. 040 829 6162.

BMI-kortti (lappeenrantalaisille, 
joiden BMI (Body Mass Index) on 
40 tai yli)

• kortilla uimahalli- ja kuntosali-
käyttö edulliseen hintaan

• kortin voi saada liikunta-
neuvonnan kautta max. 
3  vuodeksi.
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LAPPEENRANNASSA  TOIMII 
paljon erilaisia harrastus- ja 
urheiluseuroja, jotka tarjoavat 
 monipuolisen lajivalikoiman!

LIIKUNTATOIMI JÄRJESTÄÄ 
ympäri  vuoden erilaisia liikunta-
kam pan joita ja -tapahtumia. 
Katso lisää kaupungin verkko-
sivustolta ja tule mukaan!

ETELÄKARJALAN
 HARRASTUSKALENTERI

harrastukset.ekarjala.fi

LAPPEENRANNAN 
TAPAHTUMAKALENTERI

tapahtumat.lappeenranta.fi
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SISÄLIIKUNTAPAIKAT

Uimahallit
Lappeenrannassa on kaksi 
 uimahallia: keskustassa ja 
 Lauritsalassa.

Keskustan halli sijaitsee  
urheilutalon yhteydessä

• Hallissa on 25 m pitkä allas,  
jossa on 8 rataa.

• Lisäksi hallissa on hyppyallas 
kiipeily seinineen, lasten allas ja 
liukumäki.

• Uimahallista voi vuokrata kahta 
tilaussaunaa ryhmien käyttöön.

Lauritsalan uimahallissa on 25 m 
pitkä allas, jossa on 6 rataa.

• Lisäksi käytössä on lasten allas. 

• Halli soveltuu sovelletun liikunnan 
ja ryhmien tarpeisiin niin altaan 
kun saunatilojenkin osalta.

Muut sisäliikuntatilat
Asukkaiden käyttöön on tarjolla 
kunto saleja, urheiluhalleja ja liikunta-
saleja eri puolilla kaupunkia.

Lauritsalan uimahallin kuntosali on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti 
liikuntarajoitteisia.

Keilahalli sijaitsee urheilutalolla.

ULKOLIIKUNTAPAIKAT

Kuntopolut ja retkeily
Lappeenrannassa on 
 merkittyjä kävelyreittejä,  
pitkospuita sekä laavuja.

Joutsenon alueella on 
 vaellusreittejä.

Valaistuja kuntopolkuja on eri  
puolilla kaupunkia. 

Vaellusreittien ja  kuntopolkujen 
kartat löytyvät kaupungin 
 verkkosivustolta.

Ulkokuntosalit  
ja kuntoportaat

Lappeenrannassa on useita  
ulkokuntosaleja eri puolilla kaupun-
kia.

Asukkaiden käytössä on myös 
 kolmet kuntoportaat.

Kentät ja radat
Lappeenrannassa on useita 
 kymmeniä urheilu-, keinonurmi- 
sekä hiekkapallokenttiä.

Tennis- ja padelkenttiä löytyy  
eri puolilta kaupunkia.

Ammattikoulun tekonurmi- 
kenttä on lämmitetty. 

Kaupungissa on myös useita 
 frisbeegolf-ratoja.

Muukosta löytyy  
moottori- ja  ampuma- 
urheilukeskus.

Myllysaaren perhepuisto
• Myllysaaren uimaranta- ja virkistys-

alue on kaupungin pääuimaranta 
Saimaan rannalla.

• Perhepuisto on lapsiystävällinen ja 
viihtyisä kaupunkilaisten vapaassa 
käytössä oleva liikunnallinen puisto.

• Perhepuistosta löytyy 
 katukoripallo kenttä, beachvolley -
kenttiä ja parkour-rata.

• Talvisin Myllysaaressa on avantouinti-
paikka, joka sijaitsee uimalaitoksella.

Myllysaaren sauna 
• Myllysaaren yleinen rantasauna 

 sijaitsee Myllysaaren uimalan ja 
 uimarannan tuntumassa.

• Saunassa on viikoittain miesten  
ja naisten vuorot.

• Saunalle myydään kertalippuja  
ja sarjalippuja.

MYLLYSAAREN UIMA
RANTA JA VIRKISTYSALUE

• Lauritsalassa on kaksi kenttää ja 
 urheilualue uimahallin läheisyydessä

• Alakenttä (keinonurmi) ja 
 yläkenttä (yleisurheilukenttä).

• Molemmilla kentillä on talvella 
 luisteluradat.

• Tenniskenttä ja beachvolley-kenttä.

• Frisbeegolf-rata.

• Ulkokuntosali ja kuntopolku, jossa 
talvella valaistu hiihtolatu (1,4 km).

LAURITSALAN 
URHEILUKESKUS

Hiihtoladut
Kaupunki ylläpitää yhdessä 
 kyläyhdistysten kanssa laajaa 
 latuverkostoa.

Reiteillä on pituutta yhteensä 
noin 350 kilometriä ja hiihtä-
mään pääsee joka puolella 
kaupunkia.

Latukartat sekä ajankohtainen 
 kunnossapitotilanne nähtävillä 
kaupungin verkkosivustolla.

Jäähallit, tekojääradat  
ja luistelualueet

Lappeenrannassa on viisi 
jäähalli kaukaloa, joista neljä 
sijaitsee Kisapuistossa ja 
yksi Rauhan kylpylän alueella 
( Holiday Club Saimaa Arena).

Kisapuistossa on lisäksi suuri 
tekojäärata, jossa on jääpallo-
kenttä ja kiekkokaukalo.

Myös Voisalmessa, Kim-
pisessä ja Joutsenossa 
on kaupungin ylläpitämät 
tekojäät.

Lappeenrannassa  
on  kymmeniä luistelu- 
alueita.

 

Kaupungin verkko-
sivustolla sijaitsevan 
sähköisen tilavaraus-
järjestelmän kautta 
voi tehdä varauksia 
kaupungin 
liikuntapaikoille.

LIIKUNTA
PAIKKOJEN 
VARAAMINEN

• Valaistu kuntopolku (3,5 km).

• Huhtiniemen urheilukeskuksesta  
on suora pääsy Rantaraitille.

• Pumptrack-rata ja skeittialue.

• Valaistuja latuja (10 km) ja 
 tekolumenlatu (1,4 km).

• Kuntoportaat (ei talvikunnossapitoa) 
sekä ulkokuntosali.

HUHTINIEMEN 
URHEILUKESKUS

Kuvat: Raimo Suomela, Generaxion ja Lappeenrannan kaupunki

 Liikuntapaikkoja 
 MONEEN  MAKUUN!
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SEIKKAILULLE 
 luontokohteisiin

Kuvat: Lappeenrannan kaupunki, Natalja Zeleznjakova ja Generaxion

Kuva Hämmäauteensuolta.

Kuva Mikonsaaresta.

Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan 
alueella on huikea reittien verkosto 
eritasoisille seikkailijoille. Retkeily- ja 
ulkoiluvinkkejä voi tiedustella  kaupungin 
matkailuneuvonnasta tai tutkia 
visitlappeenranta.fi -sivustolta, 
jonka kautta löytyy lisää tietoa luonto-
kohteista sekä myös ohjausta muille 
retkikohde- ja reittitietoja tarjoaville 
sivustoille.

Läntinen Rantaraitti
Kauniille, Saimaan rantoja myötäilevälle 
ulkoilureitille, rantaraitille, pääsee aivan 
Lappeenrannan keskustan tuntumasta. 
Yhteensä 14,8 kilometriä pitkälle raitille 
voi mennä monesta eri kohtaa ja raitti 
poikkeaa välillä kiertämään myös pieniä 
lenkkejä. Pääreitti Myllysaaren uimaran-
nalta Skinnarilan Tervahaudanpuistoon 
on pituudeltaan noin 10 kilometriä.

Raitti on sopiva kaikenikäisille ja 
- kuntoisille liikkujille, ja sen upeissa 

maisemissa voi liikkua monella tavalla; 
kävellen, juosten, pyörällä, rollaattorilla 
tai pyörätuolilla. Seikkailulle voi lähteä 
myös pidemmäksi aikaa, sillä raitin 
 varrella on useampi levähdyspaikka 
pöytineen ja penkkeineen. Raitilta 
 löytyy luonnonvesilähde.  Rantaraitin 
varrella on tehokkaampaa liikuntaa 
kaipaavalle ulkokuntoilupaikkoja sekä 
kuntoportaat.

Itäinen rantaraitti
Lappeenrannassa on rakenteilla myös 
Itäinen rantaraitti (kevät 2022). Reitti 
kulkee kanavan vartta Lauritsalasta 
Kanavansuulle. 

Itäinen rantaraitti alkaa Lauritsalasta 
Luukkaansalmen sillan kupeesta Green-
reality-puiston kohdilta. Raitti myötäilee 
rantoja ja Saimaan kanavaa Lauritsalan 
sataman kautta Mustolan sululle ja 
toista kanavan rantaa Kanavansuulle. 
Varsinaiselta raitilta voi poiketa kävele-

Mikonsaaren luontopolku
Mikonsaari on mukava päiväretkikohde erityisesti 
kesäaikaan. Mikonsaari sijaitsee Lappeenrannan 
 edustalla, mutta maitse matkaa keskustasta tulee 
noin 10 km. 

Vanhan paikallistarinan mukaan saari sai 
nimensä, kun äiti ja poika pelastautuivat terva-
tynnyrissä Lappeenrannan taistelusta (1741), jossa 
venäläiset valtasivat kaupungin Pikkuvihan aikana. 
Tynnyri rantautui saareen ja pojan nimen kerrotaan 
olleen Mikko.

Mikonsaaren luontopolulla voi havaita luonto-
tyyppien  vaihtelun pienellä alueella. Polku vie 
varttu neen havumetsän läpi kosteaan lehtoon. 
Lehdon  lähteestä voi nauttia raikasta lähdevettä. 
Korkealta jäkälän peittämältä ranta kalliolta avautuu 
upea maisema läntisen Pien- Saimaan saaristoon ja 
kohta maisema kallion jälkeen pääsee levähtämään 
rantakallioilla  sijaitsevalle laavulle.

Pappilanniemen 
 suojelualue
Pappilanniemen alue on erittäin 
arvokas ja monimuotoinen 
eteläisen Saimaan rantametsä 
Kaukaan tehdasalueen läheisyy-
dessä. 28,8 hehtaarin kokoiselta 
alueelta löytää alkuperäistä 
luontoa aivan suurteollisuuden ja 
kaupungin läheisyydestä. 

Monipuolista kasvistoa voi 
ihailla niin pururadalta kuin sitä 
noudattelevalta  luontopolultakin 
tarkkaillen. Pappilanniemessä 
on monenlaisia elinympäristöjä 
ja luontotyyppejä, kuten karua 
kangasmetsää, rehevää lehtoa 
ja tervaleppäkorpea. Alueella on 
havaittu 350 kasvilajia, ja siellä 
voi myös ihailla silokalliota, kallio-
ketoja sekä luonnontilaisena 
ikääntynyttä metsää keloineen 
ja lahopuineen.

Hämmäauteensuo
Hämmäauteensuo on harvinainen suoluonto-
kohde Etelä-Karjalassa. Kyseessä on rämeestä 
ja nevasta koostuva koho- eli keidassuo. 
Kaupungin omistama osa suosta on luonnon-
suojelualuetta ja kuuluu valtakunnalliseen 
soidensuojeluohjelmaan. 

Hämmäauteensuo on koko perheen retkeily-
kohde. Suon elämään voi tutustua pitkospuilta, 
jotka vievät suon yli laavulle. Reitin varrella 
on kuvitettuja opastauluja, joissa valotetaan 
soiden syntyä, kerrotaan kasvillisuudesta ja 
eläimistä, metsistä ja metsätaloudesta sekä 
nostetaan esille alueen erityispiirteitä.

Roskaton retkeily on rehtiä
Luonto ei roskia tarvitse, joten kannathan  
kotiin kaiken mitä jaksoit kantaa  retkelle 
 tullessasikin. Ympäristötoimesta voi 
 lainata välineitä  ympäristön omaehtoiseen 
 siivoukseen.  Ympäristötoimelle voi myös 
ilmoittaa, jos lähiympäristöön on hylätty 
 merkittävä määrä jätteitä.

Lappeenranta on retkeilijän ja ulkoilijan paratiisi. 
Patikoi pari tuntia kaupungin lähimaastoissa, ihaile 
järvimaisemaa pyörän selästä tai lähde vaikka 
hiihtäen Saimaalle. 

mään myös Lauritsalan kartanokierrok-
sen ja kanavapuistossa saaren ympäri-
kiertävän reitin.

Reitin yhtenäispituus on noin 8 km.
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Saimaa on tavalla tai toisella läsnä 
kaikessa Lappeenrannan historiasta 
ja kehityksestä asumisolosuhteisiin, 
matkailuun, taide- ja kulttuuriteoksiin ja 
tuotteiden, organisaatioiden, seurojen 
ja yhdistysten nimiin saakka.

Saimaalla on monet kasvot, ja  jokainen 
kokee kunnioitusta herättävän suur-
vesistön omalla tavallaan. 

Tässä erilaisia näkökulmia Saimaan 
kohtaamiseen: 

Uimarannat 
Valtaosa Lappeenrannan uima rannoista 
sijaitsee Saimaan rannalla. Saimaaseen 
voi pulahtaa Kivisalmen, Korkkitehtaan, 
Kuusimäen, Murheis tenrannan, Rauhan, 
Myllysaaren,  Sammonlahden, Sappulan, 
Tyysterniemen ja Voisalmen yleisiltä 
uimarannoilta sekä Hinkanrannan kylä-
rannalta. 

Lappeenrannan seudun ympäristö-
toimen valvomista uimarannoista löytyy 
lisätietoja kaupungin verkkosivustolta.

Matkailu- ja virkistysalue Rauha
Rauha-Tiurun alue on yksi Pohjois-
maiden upeimmista matkailualueista 
 Lappeenrannan itäisellä laidalla, noin 
35 km päässä keskustasta. Saimaan 
rannalla sijaitseva matkailualue on 
 luonnon sylissä, ja alueella on moni-
puoliset aktiviteetti-, ravintola- ja 
majoittumispalvelut sekä päiväretke-
läiselle että lomailijalle. Alueella on 
upeita ulkoilureittejä, ja elämyspalveluja 
on tarjolla vuoden ympäri. Lue lisää: 
 visitlappeenranta.fi

Veneily
Saimaan ainutlaatuinen vesistö 
sinivalkoisine aaltoinen näyttäytyy 
upealla tavalla veneillen. Oman veneen 
 kyydissä voi nauttia vehreistä rannoista, 
saaristo maisemista ja jylhistä kallioista. 
Ja saariahan Saimaalla riittää – niitä on 
lähes 14 000. Saimaa houkuttelee kau-
neudellaan ja monipuolisella luonnollaan 
sekä uusia että kokeneitakin veneilijöitä.

Koko Saimaalla on yli 200 retkisata maa, 
ja Lappeenrannan alueella on yhteensä 
22 pienvenesatamaa, matkustaja-
satama ja vierasvenesatama. Pienvene-
satamien  vuokrattavat laituri-, poiju- ja 
soutuvenepaikat on tarkoitettu pää-
asiassa paikallisille veneilijöille. Kaupun-
ginlahdella sijaitsevat vierassatamat 
 huolehtivat vaativienkin vierasveneili-
jöiden  tarpeista. Jos omaa venettä ei 
ole, voi sellaisen vuokrata. 

Lisätietoa venepaikoista, satamista 
sekä veneilijän palveluista löytyy 
 portoflappeenranta.fi -sivustolta.

Geokohteet
Saimaalla on ainutlaatuisia  geologisia, 
arkeologisia ja kulttuurihistorian 
nähtä vyyksiä, joihin voi tutustua 
omatoimi sesti. Saimaa Geopark tuo 
esiin Saimaata ja sen käyntikohteita, 
joiden kautta avautuu tarina laajan 
järvialtaan geologiasta, luonnosta ja 
 ihmiselämästä.

SAIMAAN 
 monet kasvot
Saimaa alkaa Lappeenrannasta. Suomen suurin ja 
Euroopan neljänneksi suurin järvi on erottamaton osa 
lappeenrantalaisten elämää ja kulttuuria. 

Saimaan alueella näkyy jääkauden 
 vaikutus, joten geologisia kohteita 
 löytyy runsaasti. Lappeenrannassa 
sijaitsevia geokohteita ovat muun 
muassa Rakuunamäen muinaisrannat, 
Pappilanniemen ja Muukonsaaren kallio-
rannat, Karhusaari, Myllylammen muinais-
uoma, Satamosaari ja Sormuskivi.

Tutustu kohteisiin ja Geoparkin toimin-
taan osoitteessa saimaageopark.fi

Saimaan kanava
Yksi Saimaan alueen geokohteista 

on Saimaan kanava, jonka avaamisella 
vuonna 1856 on ollut suuri merkitys 
koko Itä-Suomen teollistumiselle.

Mälkiän-Mustolan alueella on kanava-
rakenteita ja -rakennuksia eri aikakau-
silta. Mälkiän ja Mustolan sulkujen välillä 
puistomaista kanavan vartta seurailee 
kulttuurinen kanavapolku, jonka opas-
taulut kertovat kanavan maiseman, 
kasvillisuuden, rakennusten ja vesi-
rakenteiden eri vaiheista. Hyvällä tuurilla 

kanava polulla kävellessä voi päästä 
seuraamaan laivan sulutusta.

Risteilyt
Lappeenrannan satamasta järjestetään 
risteilyjä Saimaalle ja sen saaristoon. 
Lisätietoja risteilyistä löytyy visitlap-
peenranta.fi -sivustolta. Lisä tietoja 
risteilyistä löytyy  visitlappeenranta.fi 
-sivustolta.

Pidetään huolta!
Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, 
parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei 
niiden tila heikkene, ja että vesistöjen 
tila pysyy hyvänä. Lähivesillä Pien- 
Saimaalla onkin toteutettu kaupungin ja 
yhteistyötahojen toimesta monenlaisia 
hankkeita ja toimenpiteitä, kuten hoito-
kalastusta sekä rakennettu kosteikkoja 
ja pumppaamoja. Jokainen meistä voi 
vaikuttaa omilla valinnoillaan vesistöjen 
hyvinvointiin. Lue lisää:  greenreality.fi 
ja  piensaimaa.fi 

Kuvat: Lappeenrannan kaupunki, Raimo Suomela, Juha Taskinen, DRAKKARsport ja Generaxion

Älä heitä roskia luontoon. • Älä 
pissaa järveen. • Älä pese  mattoja 
tai tiskaa järvessä. • Käsittele 
kaikki jäte- ja  hulevetesi asialli-
sesti. • Säästä vettä. • Hyödynnä 
kuivakäymälöitä. • Muokkaa maata 
ja lannoita  harkiten. Suojavyöhyke 
 vesistöön tai ojaan pidättää vesis-
tön  kuormitusta. • Syö särkeä, siinä 
on järkeä. • Ole aktiivinen ja hanki 
 lisätietoa vesistön hyvinvoinnista.

Muista: pienikin teko on suuri 
 yhteinen etu.

HUOLEHDI  SAIMAASTA  
JA MUISTA  VESISTÖISTÄ
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Linnoitusta voi kutsua Lappeenrannan 
kantakaupungiksi, sillä tälle Saimaa-
seen työntyvän niemen rannoille alkoi 
tervakaupan myötä kehittyä pysyvä 
asutus 1500-luvulla, kenties jo tätäkin 
aiemmin. Lappeenranta perustettiin 
juuri linnoitukseen vuonna 1659. 

Lappeenrannan linnoitus on yksi 
merkittävimmistä ja parhaiten alkupe-
räisessä kunnossa  säilyneistä suoma-
laisista linnoitus alueista. Rakennuksista 
vanhimmat, kuten pääportin vartiora-
kennus eli nykyinen Ratsuväkimuseo, 
nykyiset Etelä-Karjalan taidemuseon 
rakennukset, ortodoksinen kirkko ja 
Komendantin talo, ovat 1700-luvun 
viimeisiltä vuosikymmeniltä. Pääosa 
puurakennuksista on 1800-luvun 
jälkimmäiseltä puoliskolta ja tiiliset soti-
laskasarmit 1900-luvun alkupuolelta.

Historia välittyy myös linnoituksen 
alueen kasvillisuudesta, joka tarjoaa 
tutkimushaasteita niin aloitteleville kuin 
kokeneillekin kasviharrastajille. Kasvil-
lisuus on syntynyt ja muovautunut 

ihmistoiminnan myötä vuosisatojen 
kuluessa, ja jo varhaisen ihmisasutuksen 
vaiheista asti säilyneitä kasveja kukkii 
linnoituksessa edelleenkin.

Elävä linnoitus
Linnoituksen historia on pitkä, moni-
vivahteinen, synkähkökin. Vuosisatojen 
aikana vilkkaasta markkinapaikasta ja 
puolustusketjun tukikohdasta on muo-
toutunut viihtyisä asuinalue, matkailu-
nähtävyys ja kaupungin ylpeyden aihe.

Nykyään alueella sijaitsevat kaupungin 
museoiden ja katetun kesäteatterin 
lisäksi kuvataidekoulu, tanssiopisto, 
Suomen vanhin ortodoksinen kirkko 
sekä käsityöläispuoteja, kahvi loita ja 
ravintoloita. Linnoituksessa voi heinä-
kuussa bongata ratsuväen  perinteitä 
vaalivia rakuunaratsukoita. 

Linnoitus on myös keskeinen tapah-
tumapaikka. Alueen luonteeseen sopi-
vat tapahtumat ja myyjäiset kokoavat 
paikkakuntalaisia ja vetävät matkailijoita 
ympäri vuoden. Esimerkiksi joulun alla 
Katariinan torilla järjestetään vanhan 
ajan joulumarkkinat ja elokuussa viete-
tään Vanhankaupungin päiviä. 

Kulttuuri- ja luontopolku  
vie mukanaan
Historiallinen ja luonnonkaunis linnoitus 
on monella tapaa monipuolinen alue 
kaikenikäisten tutustuttavaksi. Linnoi-
tuksen vallit tarjoavat ihastuttavia 

Lue lisää  linnoituksesta 
ja sen historiasta: 
 lappeenranta.fi 
visitlappeenranta.fi

Linnoituksen alueen 
 toimijat: elavalinnoitus.fi

Luonto- ja kulttuuripolku 
sähköisessä muodossa: 
tarinasoitin.fi/ 
lappeenrantafortress

TUTUSTU

Lappeenrannan satama sijaitsee aivan 
kaupungin sydämessä Saimaan äärellä 
ja linnoituksen vieressä. Kauniin satama- 
alueen keskiössä ovat Rantapuisto eli 
Kasinon puisto sekä satamatori, josta 
alue haarautuu ja jatkuu sekä Linnoitus-
niemen kärkeen Hiekkalinnalle että 
 suosittuun virkistys- ja vapaa-ajan-
vietto alue Mylly saareen. Saimaa ja 
kaupungin maisemat avautuvat upeasti 

koko alueen kiertävällä rantabulevar-
dilla, joka jatkuu  suosittua rantaraittia 
pitkin aina  kaupungin länsialueelle asti. 

Satamassa tapahtuu ympärivuoti-
sesti. Sataman alue on erityisesti 
Lappeenrannan kesäiltojen keskus. 
 Saimaassa kelluvat ravintolalaivat 
 tarjoavat tunnelmaa ja vilskettä, ja 
 satamatorilla voi maistella paikallisia 
herkkuja. Satamassa järjestetään 
kesäkonsertteja sekä useita erilaisia 
tapahtumia, kuten kesän avajaiset sekä 

kesäkauden päättävä koko perheen 
Sataman valot. 

Talvisin kaupunginlahden jäälle 
jäädytetään luistelukenttä ja -ratoja 
heti, kun pakkasjakso on riittävän 
pitkä. Kaupungin lahtea pitkin  pääsee 
 kestävillä jäillä kävelyreittiä pitkin 
 Karhusaareen laavulle.

Kuvauta itsesi  
kotikaupungin maisemissa!
Etenkin matkailijoiden kovassa 
 suosiossa olevat Lappeenranta- 
maisemakehykset sijaitsevat linnoituk-
sen sataman puoleisilla valleilla sekä 
Rantapuistossa. Valleilla sijaitsevan 
kehyksen läpi piirtyy kaupungin siluetti 
ja Rantapuiston kehyksen sisään aset-
tuu kaupunginlahti.

Koko perheen  
suosikkikohde Hiekkalinna
Hiekkalinna on yksi Suomen suosituim-
mista perheiden kesäkohteista jo 
toisessa sukupolvessa. Vuonna 2004 
ensimmäistä kertaa Linnoitusniemen 
kärkeen kohonneen Hiekkalinnan 
veistosten teemat ovat vaihdelleet 
 vuosittain ja hiekkateosten veistämi-
seen käytetään miljoonia kiloja hiekkaa. 

Viihtyisällä koko perheen keitaalla on 
veistosten lisäksi tarjolla paljon erilaista 
huvipuistomaista oheistoimintaa niin 
lapsille kuin aikuisillekin.  Hiekkalinnalla 
toimii kesäisin myös  kaupungin 

kävely polkuja, upeita maisemia sekä 
vehreitä piknik-paikkoja. 

Alueella risteilee paljon polkuja, osa 
vähän piilossakin ja melko vaikeissa 
maastoissa kulkevia. Paikka paikoin 
avautuu monia upeita kaukonäkymiä 
Saimaalle ja kaupunkiin päin.

Linnoituksen alueeseen,  historiaan 
ja kasvillisuuteen voi tutustua alueen 
luonto- ja kulttuuripolulla.  Linnoituksen 
ympäri kiertävä reitti on  pituudeltaan 
noin 1,8 km ja sen varrella on 11 opas-
taulua. Tauluissa kerrotaan alueen 
rakennus- ja kulttuurihistoriasta sekä 
omaleimaisesta kasvillisuudesta. 
Tutkimus matkalla alueen monipuo-
lisuus ja kotikaupungin juuret tulevat 
varmasti tutuiksi.

matkailu neuvonnan infopiste. Alueelta 
voi lähteä erilaisille retkille sekä 
 tutki maan erilaisin liikkumisvälinein 
 Lappeenrantaa ja Saimaata. Hiekkalin-
nalta voi vuokrata kanootteja, kajakkeja, 

koko perheen soutu veneen airoilla tai 
sähköperämoottorilla, SUP-lautoja, 
retkipyöriä, maasto- ja sähköpyöriä sekä 
retkeilyn perustarvik keita. Hiekka-
linnalta löydät myös ohjelmapalvelut, 
ja voit hypätä  kaupungin nähtävyyksiä 
kiertävän katujunan kyytiin.

 LUE LISÄÄ  satamasta, 
 Hiekkalinnasta sekä vuok-
raus- ja retkipalveluista: 
 visitlappeenranta .fi

LINNOITUS  TÄYNNÄ HISTORIAA SÄKENÖIVÄ  SATAMA
Aukeaman kuvat: Lappeenrannan kaupunki, Minna Kivistö, Minttu Kokko ja Generaxion
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Tarjonta esillä 
 tapahtumakalenterissa
Ajantasaiseen tapahtumatarjontaan 
voi tutustua näppärästi Lappeenrannan 
alueen sähköisestä tapahtumakalen-
terista, joka sijaitsee osoitteessa 
 tapahtumat.lappeenranta.fi.

Kalenterissa on esillä niin kaupungin 
kuin muidenkin paikallisten toimijoiden 
ilmoittamia tapahtumia. Sen kautta 
voikin löytää tietoa niin esityksistä, 
näyttelyistä, konserteista, retkistä, 
 kierroksista kuin liikuntatapahtumistakin 
sekä virtuaalisesti verkossa järjestettä-
vistä tapahtumista.

Tapahtumasta riippuen kalenterin 
kautta pääsee suoraan ostamaan 
pääsy lippuja. Sähköiseen tapahtuma-

kalenteriin voi ilmoittaa maksutta myös 
oman tapahtumansa.

Ajankohtaista tapahtumatietoa tar-
joil laan myös lappeenrantaevents.fi 
-sivustolla sekä kaupungin Facebook-  
ja Instagram -tileillä, joissa  julkaistaan 
joka torstai tulevan viikonlopun 
 tapahtumavinkit.

Tapahtumia läpi vuoden
Lappeenranta on useiden kesä- ja 
 talvitapahtumien kaupunki.

 Lappeenrannan satama ja linnoitus 
herätetään eloon sydäntalvella koko 
perheen talvisilla ulkoilutapahtumilla. 
Laaja kulttuuritarjonta sekä  markkinat 
monipuolistavat kattausta niin keväällä 
kuin  syksylläkin. 

Kesäisin Lappeenranta  tarjoaa 
 nähtävää, koettavaa ja  kuultavaa pai-
kallisille ja matkailijoille.

 Loppuvuosi  huipentuu useisiin  
joulun ajan tunnelmallisiin tapahtumiin.

Vuosittain toistuvia  
perinteisiä tapahtumia:
Kalevalan päivä
Suomalaisen kulttuurin päivää, 
 Kalevalan päivää vietetään vuosittain 
28. helmikuuta Lappeen rannassa 
 perinteisin menoin.

Juhlallisuudet  alkavat kunnia- 
käynnillä kulttuuri mesenaattien  
Juho ja Maria Lallukan hautamuisto-
merkille. Päivä huipentuu Kalevalan 
päivän juhlaan.

Kesän avajaiset ja kesäkonsertit
Kesäkonserttikausi starttaa kesän 
 avajaisista, jossa on tarjolla ohjelmaa 
koko perheelle. Perinteiset maksutto-
mat kesäkonsertit ilahduttavat kesä-
iltoina aina elokuun loppuun asti, kun 
paikalliset yhtyeet, kuorot, orkesterit ja 
artistit sekä kulttuuri- ja tanssiesiintyjät 
esiintyvät kaupungin toreilla ja lavoilla.

Iltasoitto
Perinteinen iltasoitto kajahtaa joka 
ilta kesäkuun alusta elokuun loppuun 
saakka ja virittää kesäiltojen tunnelmiin. 
Iltasoittona kuullaan Karjalan kunnailla, 
jonka edesmennyt director musices 
Hannu Sopanen tulkitsee trumpetillaan 
vuonna 2007 nauhoitetulla äänitteellä.

MEILLÄ 
 TAPAHTUU!

Kesäteatteria
Lappeenrannan katettu kesäteatteri 
sijaitsee linnoituksessa. Näytäntö-
kausi on pääsääntöisesti kesäkuun 
lopusta elokuun alkuun. Lisätietoja: 
 lappeenrannankesateatteri.fi

Lisäksi kaupungissa on lukuisia muita 
teatteriryhmiä, joista osa esiintyy 
ympärivuotisesti.

Linnoituksen  
Vanhankaupungin päivät
Linnoituksen Vanhankaupungin päiviä 
vietetään vuosittain Lappeenrannan 
syntymäpäivän yhteydessä elokuun 
alussa. Historiallista linnoitusta elävöit-
tävässä tapahtumassa on paljon 
ohjelmaa ja puuhaa koko perheelle. 
 Avajaisten yhteydessä valitaan myös 
uusi Linnoituksen isäntä.

KaupunginAvoimetovet 
ja Greenreality-karnevaali
Lappeenrannan kaupunki avaa ovensa 
ja esittelee palvelujaan elokuun loppu-
puolella. Samaan aikaan kaupungin-
talon edustatorilla järjestettävässä 
 Greenreality-karnevaalissa on tarjolla 
tietoa kestävästä  arjesta ja toiminnasta. 

Sataman valot
Kesäkauden päättävässä tapahtumassa 
nautitaan koko perheen voimin satama-
torilla ja kaupunginlahden rannalla 
musiikin, tanssin, laulun sekä laivojen 
ja elävien tulien luomasta tummuvien 
iltojen tunnelmasta.

Lappeenrannan  
Joulutori ja  Joulumaa
Lappeenrannan Joulutori ja Joulumaa 
loihtivat joulun odotusta ydinkeskus-

taan. Joulutorilla voi tehdä ostoksia 
pukin konttiin tai joulupöytään: myyn-
nissä on laaja valikoima paikallisia tuot-
teita. Visuaalinen Joulumaa tuo valoa ja 
joulunaikaan sopivaa ihasteltavaa talven 
keskelle. Musiikkipainotteinen ohjelma ja 
joulun tutut hahmot  välittävät joulutun-
nelmaa niin Joulutorille kuin -maahankin.

Loppuvuoden juhlallisuudet
Joulukuussa juhlistetaan itsenäisyys-
päivää perinteisin menoin. Joulurauha 
julistetaan edustatorilla jouluaattona, ja 
uudenvuoden juhlallisuudet päättävät 
tapahtumavuoden ja avaavat seuraavan.

Kaupunki tukee  
tapahtumien järjestämistä
Kannustamme asukkaita ja  toimijoita 
järjestämään omia tapahtumia. 
 Kaupungin tapahtumapalvelut  auttavat 
ja tukevat kaikkia  tapahtumajärjestäjiä 
neuvomalla ja ohjeistamalla  tapahtumien 
järjestämisessä.

Syvempääkin yhteistyötä on tarjolla 
tapahtumakumppanuusmallin ansiosta. 
Sen avulla kaupunki pyrkii edistämään 
uusien tapahtumien syntymistä ja 
olemassa olevien kasvua. Kumppanuus 
voi olla tapahtumakohtaista tai useita 
tapahtumakokonaisuuksia kattavaa.

Tapahtumakumppanuuden myötä 
järjestäjälle on tarjolla  asiantuntija -apua, 
vastaantuloa kaupungin omien tapah-
tu mapaikkojen vuokrissa, teknistä tuki-
palvelua sekä esimerkiksi näkyvyyttä 
kaupungin viestintäkanavissa.  

Lappeenrantaevents.fi -verkko-
sivus tolle on koottu tarpeellista ja 
käytännönläheistä tietoa tapahtuman 
järjestämiseen liittyvistä aiheista sekä 
lisätietoa tapahtumakumppanuudesta.

Lappeenrannassa järjestetään 
vuosittain satoja erilaisia tapahtumia. 
Opiskelijakaupungin festivaalit, 
konsertit, urheilu- ja katutapahtumat 
levittäytyvät eri kaupungin osien ja 
keskustan sykkeestä Saimaan rannalle.

Kuva: Topi Lainio

Kuvat: Minna Kivistö ja Generaxion
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Katutaide puhuttelee
Katutaidetta on kaupungissa harvi-
naisen paljon, sillä Lappeenrannassa 
on valta  kunnallisestikin verrattuna 
 merkittävä joukko taiteilijoita. Kaupunki 
on mukana tukemassa oma leimaisen 
kaupunki- ilmeen synnyttämistä ja 
moni puolis tamista graffitien ja muiden 
taide teosten keinoin, sillä taide lisää 
 asuinviihtyisyyttä. 

Taidetta luodaan yhdessä, ja etenkin 
lasten synnyttämä visuaalinen kulttuuri 
haastaa totuttua esittämisen tapaa ja 
auttaa näkemään kotikaupungin uusin 
silmin. Ihmeteltävää riittääkin läpi  vuoden 
niin Lappeenrannan katukuvassa kuin 
rakennetussa ympäristössä. 

Ilmeikkäät ja omaleimaiset seinämaa-
laukset koristavat rakennusten pintoja, 
nostavat esille eri paikkojen ja alueiden 
merkityksiä sekä herättävät keskus-
telua. Muraalit ja esimerkiksi betoni-
teokset ovat kiinteä osa kaupunkikuvaa.

Kaupunkialueella on myös laillisia, 
suosittuja graffitipaikkoja, joissa harras-
tajat voivat tuoda esille omaa osaamis-
taan. Vaihtuvat graffititeokset luovat 
eloisaa ilmettä ja ovat saaneet kiitosta 
asukkailta. 

Taidetta ilmestyy kesällä katupin-
toihinkin, kun lapset somistavat maa-
lauksillaan sataman maalausympyrän 
kesän alkamisen kunniaksi. Mahdolli-
suuksien mukaan sataman alueelle 
maalataan kesäisin myös pelialue 
hyppelypelejä varten.

Vaihtuvaa valotaidetta
Iltojen hämärtyessä Lappeenrannassa 
voi törmätä valaistuihin teoksiin, kuten 
jääveistoksiin ja asukkaiden tekemiin 
valaisinteoksiin sekä Kirkkopuistoa 
loppuvuodesta somistavaan UV- 
valotaideteosten Loistopuistoon,  
joka toteutetaan yhdessä lasten ja 
nuorten kanssa.

Omaleimainen 
KAUPUNKIKUVA

LAPPEENRANTA LAISITTAIN 
Monimuotoisen luonnon ja arkkitehtuurin lisäksi 
Lappeenrannasta löytyy runsaasti vaihtuvaa katu-
taidetta, valoteoksia ja näyttäviä kukkaistutuksia.

ATOMI = höyrykattilassa lämmitetty 
liha piirakka kananmunalla tai kinkulla

VETY = höyrykattilassa lämmitetty 
 lihapiirakka kananmunalla ja kinkulla

Perinteisesti kinkun voi valita joko 
keitto tai savukinkkuna.

Molempiin voit valita mausteiksi 
 ketsuppia, sinappia, kurkkusalaattia, 
 raakaa sipulia ja valkosipulimajoneesia. 

Alkuperäisiä vetyjä ja atomeita  
löydät Lappeenrannan  
kauppatorilta ja satamasta.

KUMPI OLI ENSIN – ATOMI VAI VETY?

Vedyn ja atomin tarina
Vety sai alkunsa atomista Lappeenrannan 
kauppatorilla Taimi Laakon kojulla vuonna 
1962. Atomi oli jo silloin olemassa. Kuorma- 
autoilija Antti  Myllärinen pyysi Laakolta 
munatäyt teiseen atomiinsa myös kinkkua.

– Olkoon vaikka vety, Myllärinen kastoi 
uutuustuotteen siltä istumalta.

Kauppatorin yrittäjät hakivat ja saivat 
vedylle ja atomille rekisteröidyt tavara-
merkit vuonna 1967, mutta valituksen 
jälkeen ne otettiin pois. Vetyä ja atomia saa 
myydä missä vaan ja niitä myydäänkin eri 
puolella Suomea. Lappeen rannassa vain 
oman kaupungin kauppatorin ja satamatorin 
vetyjä ja atomeja pidetään aitoina.

Lappeenrannan kaupungintalon 
 julkisivukin saa juhlavalaistuksen 
järjestöjen ja yhdistysten teema-
päivinä. Julkisivu valaistaan järjestöjen 
ja teemapäivien vakiintuneita teema-
värejä mukaillen. Kaupunki haluaa teolla 
muistuttaa paikallisten järjestöjen ja 
yhdistysten toiminnan tärkeydestä ja 
tehdä niiden työtä näkyväksi.

Väriä ja iloa kukista
Vuodenaikojen vaihtuessa kaupunki-
laiset odottavat innokkaasti puutar-
hu rien mielikuvituksellisia kukka- ja 
kasvi som mitelmia. Linnoituksen 
 sataman puoleisella vallilla hurmaa 
kukista taiteiltu Villimies- vaakuna, ja 
lyhtypylväät täyttyvät iloisenvärisinä 
rönsyilevistä kukista. Ympäri kaupunkia 
sijaitsevat istutukset tuovat vihreyttä 
ja puhdis tavat ilmaa sekä muuttuvat 
syksyn  tullen talventuloon valmis- 
ta vaksi ruskaksi. 

Lappeenrannassa puhutaan Etelä- 
Karjalan alueen kaakkoismurretta 
eli niin sanottua Karjalan murretta. 
Soljuva ja rytmikäs murre kuuluu 
kaupunkilaisten puheessa ja elää 
ajan,  paikan ja puhujan mukaan. 

Ota ainakin nämä haltuun 
uudessa  koti kaupungissasi, täl viisii 
myö  haastetaa!

Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii! 

Hito hyvä!  Vittiläinen  Mieki siuta

Silviisii  Ootsie mistpäi?  Elä höpäjä

Sakkii ko SaiPapelis  Kehtaatsie? 

Miu mau mukkaa  Usotsie?

SANONTOJA 
 LAPPEENRANNASTA

mie / miun / miuta
sie / siun / siuta
hää / hänen / häntä

myö / mein / meitä
työ/ tein / teitä  
hyö / heiän / heitä 

ETELÄKARJALAISET 
 PERSOONAPRONOMINIT 
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