
LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Mistä sydän tuntee 

Lappeenrannan?
Perinneyhdistys Lappeenrannan Kilta 

ja Lappeenrannan kaupunki, kaupunkisuunnittelu



LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Mikä kaupunkikuvassa on asukkaille 

merkityksellistä?
• Lappeenrannan kaupunkimaiseman osa, miljöö, rakennusryhmä, yksittäinen 

rakennus, talo tai muu rakennelma: kaupungin symboli

• Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kyselyn järjestivät yhteistyössä 
perinneyhdistys Lappeenrannan Kilta ja Lappeenrannan kaupungin kaavoitus

• Kysely järjestettiin 15.2.-17.4.2017

• Linkki kyselyyn oli kaupungin verkkosivuilla

• Vastaajilla oli mahdollisuus valita enintään kolme kohdetta

– Valittavana oli 100 kohdevaihtoehtoa sekä kolme avointa vastausta

• Kyselyyn saatiin vastaajia 512 ja kohdevastauksia yhteensä 1448

– Vastaajia oli 42:sta eri kunnasta

– Lappeenrannasta vastaajia oli 367

• Kyselyssä kerrottiin n. 100 tarinaa
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Kaikki vastaajat (N=477)
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Kaupunginosa
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100 vastausvaihtoehtoa:
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Ahvenlampi, sauna, avantouintikeskus ja laavu 

ympäristöineen 

Armilan koulu  

Asemapäällikön talo (Snellmaninkatu 3, jugend) 

Elokuvateatterit Nuijamies ja Kino-Aula 

Etelä-Karjalan automuseo ja Karjalan Portti 

Hakalin vanha asuinalue 

Hietamiehen talo (Taipalsaarentie-Liisankatu, jugend) 

Hinkanranta 

Honkalahden ja Tyrmisen alue 

Huhtiniemen leirintäalue, hotelli, (betoninen) 

hyppyrimäki ja laskettelukeskus 

Huokausten silta 

Hyvätuulentien portaat  l. 

"Juoppojenkuja"(Raastuvankatu-Ainonkatu) 

Iitiän lava 

Joutsenon kirkko ja pitäjäntupa 

Joutsenon tori 

Kahilanniemen golfkenttä 

Kanavansuun alue 

Karhusaari, laavut ja raunio 

Kaukaan teollisuusalue 

Kauppakadun historialliset kauppiastalot (Wolkoffin talo, 

Tasihinin talo) 

Kauppakeskus Iso Kristiina 

Kauppatori 

Keskussairaalan alue 

Kesäranta 

Kimpisen kenttä ja urheilukeskus 

Kinnusen talo (Valtakatu-Snellmaninkatu, jugend) 

Kirkkopuisto ja keskushautausmaat (sankarihautausmaa 

ja vanha hautausmaa) 

Kisapuisto 

Kivisalmen kärjen kalliorannat ja pumppaamo 

Konnunsuon baari 

Konnunsuon juhlalato 

Konnunsuon vankila-alue peltomaisemineen 

Lappeen Marian kirkko 

Lappeen pappila 

Lappeenrannan kaupungintalo  

Lappeenrannan kirkko 

Lauritsalan kartano 

Lauritsalan kirkko 

Lauritsalan telakka 

Lauritsala-talo 

Lentoasema ja lentokenttä 

Linnoitus, Lappeenrannan taistelun muistomerkki 

("pölkky ja tykit") 

Linnoitus, Majurska 

Linnoitus, Ortodoksikirkko l. Pokrovan kirkko 

Linnoitus, Ratsuväkimuseo (historiallinen vartiotupa) 

Linnoitus, Vanha puisto l. Pusupuisto (sis. kioski, lava ja 

muistomerkit) 

Linnoitus, Viipurin portti 

Luukkaansalmen silta 

Maasotakoulun alue ja Leirikenttä 

Marian aukio 

Mattilan lampi l. Sorkki 

Murheistenranta 

Mustolan sulut 

Muukon tuulivoimalat 

Myllymäen laskettelukeskus 

Myllysaari (uimaranta, kioski, beach volley-kentät, 

uimalaitos ja sauna) 

Mälkiän sulut 

Nuijamaan kirkko 

Nuijamaan raja-asema 

Nutikan lava 

Pappilanniemi 

Partekin kaivosalue 

Peltolan koulu  

Piiluvan leirikeskus 

Pikisaaren kärki 

Pikkalan lähde 

Platanin talo (Koulukatu-Anni Swanin katu, ns. 

"Lääkäritalo", klassismi) 

Pontuksen kaivanto 

Pulpin tehdasalue 

Pulsan asema 

Punnanlahden ja Likosenlahden vesialueet ja 

venesatamat 

Raatihuone puistoineen 

Rakuunamäki, Adolf Ehrnroothin aukio 

Rakuunamäki, sotilaskoti 

Rakuunamäki, upseerikerho 

Rakuunamäki, Upseeripuiston rantaraitti 

Rauha, Holiday Club Saimaa, Rauhan kylpylä, entinen 

Rauhan sairaala ympäristöineen 

Rautatieasema 

Ruohosaari, laavu 

Sammonlahden kirkko 

Sammonlahti, ranta-alue 

Sammontori 

Satama, Halkosaari, laiturit ja paviljonki 

Satama, Kasino ja Lappeenrannan (vanha) Kylpylä, 

Kasinonpuisto 

Satama, Kaupunginlahden venesatama, Hiekkalinna ja 

aallonmurtajan näköalapaviljonki 

Satama, Kaupunginlahden vierasvenesatama ja 

suihkulähde 

Satama, satamatori ja ravintolalaivat 

Skinnarilan hovi 

Skinnarilan kampus (yliopisto, ammattikorkeakoulu ym.) 

Tirilän työväentalo 

Tiuru, Tiurun entinen tuberkuloosiparantola 

ympäristöineen 

Tykin vanha alue (puutalot) 

Tyysterniemen kärki 

Vainikkalan asema 

Vanha kenttä l. "Vanhis" 

Vapauden aukio ja Pormestarin puisto (kirjaston ja 

monitoimitalon välissä) 

Vesitorni ja arboretum l. puulajipuisto 

Ylämaan kirkko 

Ylämaan Kivilouhokset 

Yläpappilan alue 
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Perusteluita : Satama

• Saimaalta laivalla/ veneellä Lappeenrantaan saapuessa näkymä, jossa 
Kasino, Kylpylä ja koko sata-alue avautuu. On ainutlaatuinen maisema 
- Lappeenrannan käyntikortti.

• Paras paikka kesällä, Armada-laiva jossa poikettiin limsalla jo lapsena, 
kylpylän puisto ja rantakatu lehmuksineen aivan upea

• Maisemassa yhdistyy kaikki olennainen: Saimaa, satama, laivat, tori, 
Linnoitus ja toiseen suuntaan kaljatehdas, Kasinon ranta ja puisto, 
ylhäällä mäellä vesitorni, Lappeen kirkko, kellotapuli ja Lappeenrannan 
kirkko.

• Kauneinta Lappeenrantaa, kesäisin ihana kesäolohuone.

• Tietenkin tämä Saimaan alue satamarantoineen, kasinoineen, 
kylpylöineen, laivoineen on ainutlaatuinen, vertaan sitä jopa Napolin 
lahteen Italiassa. Kerta kaikkiaan hieno paikka.
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2. Linnoitus
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Perusteluita : Linnoitus

• Lappeenrannan idyllisin paikka, jonne vien kaikki vieraat. Kaunis 
satamanäkymä on olennainen osa vallien tunnelmaa. Minulle tärkeää 
on myös valleilla vietettyjen vappupiknikien tunnelma.

• Lappeenrannan alku, historiallinen kohde, jonka kohtalot kertovat koko 
Kaakkois-Suomen vaiheista, mutta myös yksilöiden historiasta 
(Kehruuhuone jne.)

• Viipurin portti on kuin tunneli nykyajan Lappeenrannasta vanhaan 
historialliseen Lappeenrantaan. Portin kohdalla tulee pysähdyttyä, kiire 
unohtuu ja tuntee kuuluvansa sukupolvien ketjuun.

• Linnoitus ja vallit, Lappeenrannan sydän

• Suomesta ei löydy toista vastaavaa kohdetta. Miljöö on vaikuttava niin 
kesällä kuin talvella.
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3. Vesitorni ja arboretum l. puulajipuisto
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LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI
24



LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Perusteluita : 

Vesitorni ja arboretum l. puulajipuisto
• Lapsuudessani sinne pääsi jäätelölle. Lauritsalasta tullessa tiesi 

olevansa kaupungissa, kun näki vesitornin. Ehdottomasti yleisölle auki 

uudestaan!

• Näkyvä näköalapaikka, josta voi nähdä koko kaupungin ja Viipuriin asti.

• Vesitornin silhuetti on Lappeenrantaa aidoimmillaan, aina 

tunnistettavissa.

• Paikka, josta näkee kauniin kotikaupungin keskustan ja maaseudun

• Lapsuuden maamerkki et oltiin perillä kaupungissa

• On Lappeenrannan yks maamerkeist. Näkyy kauas ja sielt näkee 

kauas.
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4. Lappeen Marian kirkko
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Perusteluita : Lappeen Marian kirkko

• Kirkko on keskellä kaupunkia. Se näkyy joka suuntaan, joten on tärkeä 
maamerkki. Kristinusko kuuluu Lappeenrannan ja Karjalan 
elämäntapaan.

• Marian kirkko ja sen aukio on viehättävää miljöötä. Yksi Lappeenrannan 
symboleista.

• Kirkko keskellä kylää. Kaunis kirkko niin sisältä kuin ulkoa. Ollut 
paikallaan "aina".

• Ydin keskustassa ainoa säilytetty puinen rakennus. Ydinkeskustan 
tärkein maamerkki.

• Lapsuudessa ja nuoruudessa nimenä oli Lappeen kirkko. Se oli osa 
kaupunkikuvaa kellotapuleineen.

• Kaupungin historiaan liittyvä keskeinen maamerkki
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5. Elokuvateatterit Nuijamies ja Kino-aula
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Perusteluita : 

Elokuvateatterit Nuijamies ja Kino-aula
• Suomen hienoin ja varmaan vanhin elokuvateatteri! Joka on yksityinen 

ja senkin takia massasta erottuva. Rakennus on myös historiallinen ja 
säilytettävä

• Persoonalliset ja historialliset elokuvateatterit joihin vien usein 
ulkopaikkakuntalaisia katsomaan elokuvia ja ihastelemaan teattereita, 
jotka henkivät elokuvan kulta-aikaa.

• Pienestä lapsesta asti käyty ja tulen aina käymään. Omanlainen miljöö 
ja tunnelma

• Ainutlaatuiset koko Suomessa

• Osa Lappeenrannan kulttuuri historiaa. Pidän Nuijamiehen ja Kino-
aulan aidosta ja vanhan ajan tunnelmasta.

• Lapsuudesta tutut kulttuurikohteet, myös Jukola.
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Perusteluita : Kauppatori

• Keväästä syksyyn iloinen kohtauspaikka! Keväällä torin kukka- ja 
taimimyyjiltä saa parhaimmat taimet kesäksi. Syksyllä torilla lähiruokaa 
tarjolla. Unohtamatta vetykioskeja, ehdottomasti lempipaikka 
Lappeenrannassa, jota on ilo esitellä muista kaupungeista saapuneille 
vieraille!

• Ihan pakko käydä syömässä vedyt ja atomit. Kahvitella. Pullin rieskat, 
karjalanpiirakat, viipurinrinkeli ym. aina mukaan. Kierrellä ja kuunnella 
syntymäkaupungin murretta.

• Kokoaa tapahtumilla ihmiset yhteen. Viihtyisät pienet kahviot ja 
leikkipaikka lapsille. Kesällä paikka päästä ylimääräisestä tavarasta 
eroon

• Kauppahallin kauppiaan tytär - elänyt ja hengittänyt torin elämää - siellä 
kaikki kesäasukkaat kohtaavat
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Perusteluita : Myllysaari 

• Paikka jossa sekä mieli että keho lepäävät ja virkistyvät. Pääsee 

suoraan saunasta Saimaaseen ilman hidastavaa uikkaria. Ihmiset 

hymyilevät, tervehtivät ja juttelevat mukavia.

• Lapsena käytiin uimassa hiekkarannalla, juotiin lämminnyttä punaista 

limunaatia, suoritettiin uimadiplomit laitoksella. Nykyisin uidaan 

avannossa ja saunotaan niemen kärjen saunassa hyvässä seurassa.

• Kaupungin sydän

• Käyn viikoittain ympärivuoden uimassa

• Kesä, saimaa, täyteläinen nautinto, keskellä kaupunkia

• Upea uimapaikka lähellä keskustaa.
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Perusteluita : Tykin vanha alue 

• Omien vanhempieni synnyinseudut - alue, jossa on kiva käydä muistelemassa 

vanhaa aikaa, mm. missä on ollut ennen vanhaan kauppa, ja ketä asui missäkin 

talossa.

• Edelleen tärkeä osa vanhaa, hyvänä säilytettyä Lappeenrantaa, jolla myös tärkeä 

tunneside lapsuuteen, mummolaan ja Meijerin kauppaan Kangaskadulla.

• Asuinalue, jossa vielä säilynyt vanhaa asutusta jota myös on vaalittu. Se olisi syytä 

säilyttää, eikä antaa liikaa maanomistajan edun viedä tonttien tulevaa hallintaa. Liian 

isot ja liian modernit taloratkaisut eivät sovi alueelle. Kun sitä väistämättä kuitenkin 

tullaan uusimaan, olisi kaavoittajan ja rakennusvalvonnan oltava tarkkana.

• Olen viettänyt suurimman osan lapsuus- ja nuoruusvuosista Tykin vanhalla 

puutaloalueella. Se on idyllinen ja törkeän kaunis alue. Joka kerta sinne mennessä 

tuntuu, että on palannut kotiin.

• Viihtyisä alue, jossa vanha ja uusi rakennus ovat sopuisasti vierekkäin.
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9. Raatihuone puistoineen
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Perusteluita : Raatihuone puistoineen

• Lappeenrannan raatihuone on niitä harvoja puisia raatihuoneita joita 
suomessa on. Lisäksi se on rakennuksena yksinkertaisen kaunis. 
Puisto sen edessä antaa rakennukselle sen arvokkuuden ja korostaa 
sen kauneutta.

• Tämä miljöö on sitä vanhaa jota ei vielä ole tuhottu. Kaunis ja arvokas 
muistuttaa ajasta ennen meitä

• Suomen vanhin puinen raatihuone on rakennus, jonka olemassa oloa 
tulee vaalia. Se on ainutlaatuinen, ja ollut samalla paikalla todella 
pitkään. Sitä voisi hyödyntää paremmin erilaisissa tapahtumissa, joihin 
kaupunkilaiset voisivat ostaa etukäteen lippuja. Siellä voisi myös 
järjestää myyjäisiä tms.

• Vanhat kotikulmat ja tutut kellonlyönnit
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10. Kirkkopuisto ja keskushautausmaat 
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Perusteluita : 

Kirkkopuisto ja keskushautausmaat 
• Lapsuuden muistot, lehmus on sydämessä.

• Rauhaisa hiljentymisenpaikka, aivan kaupungin sydämessä

• Rauhallinen, hyvin hoidettu, muistoja herättävä paikka keskellä 
kaupunkia

• Lapsuuteni ja nykyisyyden sielunmaisema ja aina läsnä kun käyn 
Lappeenrannassa. Sunnuntain kirkonkellojen kutsu on kaunein ääni 
Lappeenrannassa ja parasta juuri siinä kellotapulin juurella kuultuna ja 
puistossa kävellessä. Näen tapulin myös ikkunastani LPR:ssa, kun 
vähän kurotan. Tuttu ja turvallinen, aina siellä.

• Puisto jota ympäröi kaupungin keskeisimmät paikat.

• Miljöö on edelleen kaupungin tunnusmerkistöä, vaikka rakentaminen 
ympärillä on vähentänyt alueen imagoa.
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Tarinan julkaisulupa
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Sielu lepää.... 

on niin kaunista...

Lappeenrannan helmi, kesällä parhaimmillaan


