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LAPPEENRANNAN YDINKESKUSTAN

modernin rakennusperinnön inventointi
AVAA NÄKÖKULMIA KAUPUNKIIN

L

APPEENRANNAN ydinkeskustasta on äsket

Rakennusten suojelu
perustuu tutkimustietoon
Maankäyttöä, ja siten myös Lappeenrantaa, suunnitellaan
vuorovaikutuksessa yhdessä asukkaiden ja eri toimijoiden
kanssa. Ydinkeskustan modernin rakennusperinnön inven
tointi antaakin arvokasta tietoa esimerkiksi museon käyttöön.
Inventointiin koottu tietopohja hyödyttää myös Etelä-
Karjalan museolla rakennustutkijana työskentelevää Sini
Saarilahtea. Hänen mukaansa järjestelmällisesti hankittu
tieto auttaa häntä rakennetun kulttuuriympäristön suo
jeluun ja erilaisiin korjaushankkeisiin liittyvien päätösten
tekemisessä.
– Ajattelemme helposti suojeluun liittyvissä kysymyk
sissärakennuksen ikää. Se ei kuitenkaan ole ainoa asia,
joka merkitsee suojelussa, vaan meidän tulee tarkastella
muun muassa rakennuksen tyyliä, kokonaisuutta ja suh
detta ympäristöön, Saarilahti kertoo.
Vanhan sanonnan mukaan joskus on mentävä kauas,
jotta näkisi paremmin lähelle. Vastaavalla tavalla inven

tointi auttaa tunnistamaan niitä arvoja ja asenteita, joita
kannamme nyt mukanamme. Rakennussuojelu ei ole siten
vain menneisyyteen katsomista.
– Meidän tulee olla toiminnassamme kaukonäköisiä ja
pyrkiä tunnistamaan ne arvot, joita meillä on tällähetkel
lä. Se auttaa meitä huomioimaan niitä osana tänään teh
tävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Parhaimmil
laan onnistumme huomioimaan kaupungin kerroksina
avautuvana kokonaisuutena sen sijaan, että kohtaisimme
satunnaisia irrallisia palasia, toteaa Saarilahti.

Rakennetun
ympäristön
kautta voimme
hahmottaa, mistä
olemme tulossa
ja minne olemme
menossa

Voimme itse vaikuttaa
siihen, mitä jätämme jälkipolville
Inventoinnilla on suuri merkitys suunniteltaessa tule
vaisuutta, sillä se tarjoaa järjestelmällisesti hankittua,
tallennettua ja julkaistua tutkimustietoa arvojen ja tavoit
teiden määrittelylle sekä toimenpiteiden ja toimintatapojen
suunnittelulle.
Kuva: Heli Mälkiä

täin valmistunut modernin rakennusperinnön
inventointi. Kaupunkisuunnittelun tilaama
tutkittuun tietoon pohjaava selvitys luo kokonais
kuvan tarkastelualueen modernista rakennuskannasta
ja sen kehitysvaiheista sekä tunnistaa siihen liittyviä
kulttuurihistoriallisia arvoja. Tarkastelussa painopiste on
sotien jälkeisissä vuosikymmenissä.
Modernin rakennusperinnön inventoinnin hyödyt
tulevat käytännössä näkyviin esimerkiksi maankäytön
suunnittelussa ja kaavaprosessin eri vaiheissa. Lisäksi
inventointi tarjoaa kaikille asiasta kiinnostuneille hyvän
kokonaiskuvan ydinkeskustan alueen rakennetun ympä
ristön kehitysvaiheista.
Inventointiin tutustuminen lisää ymmärrystä alueella
toteutetusta kaavoituksesta ja kaupunkisuunnittelun eri
vaiheista, historiallisista ilmiöistä ja tapahtumista. Se antaa
myös yleiskuvauksen alueen arkkitehtuurin erityispiirteistä
ja osa-alueista. Lisäksi inventointi auttaa tunnistamaan
Lappeenrannassa vaikuttaneita ilmiöitä, suunnittelutapoja
sekä suunnittelijoita.

"Parhaimmillaan
onnistumme huomioimaan
kaupungin kerroksina
avautuvana kokonaisuutena sen sijaan, että
kohtaisimme satunnaisia
irrallisia palasia."

Rakennettu ympäristö
auttaa ihmisiä kannat
telemaan suhdettaan
Ihmiset ovat kiinnostuneita omasta
menneisyyteen ja luo
historiastaan ja Saarilahden mukaan
mahdollisuuksia olla
Sini Saarilahti
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa sen
vuorovaikutuksessa ajalli
säilymiseen.
siin jatkumoihin. Se auttaa
– Kansalaisaktiivisuuden merkitys on
ymmärtämään, mistä
nousussa ja sillä voidaan vaikuttaa rakennuksen säily
olemme tulossa ja minne olemme menossa.
miseen. Rakennuksen omistajan tahtotila on lähtökohta
– Rakennusperinnössä näkyvät erilaiset kulttuuriset
suojelulle, Saarilahti kertoo.
piirteet. Meillä Lappeenrannassa näkyy venäläinen raken
Kinnusen talo ja Pormestarin korttelissa sijaitseva Nui
nusperintö, Saarilahti avaa.
jamiehen rakennus ovat hyviä ajankohtaisia esimerkkejä
Suurten historiallisten linjojen lisäksi rakennettu
kaupunkilaisille merkittävistä suojeltavista rakennuksista,
ympäristö sitoo asukkaita henkilökohtaisella tasolla kiinni
joihin on syntynyt uudenlaista kansalaistoimintaa.
kaupunkiin. Saarilahden mukaan tutut maisemat tuovat
iloa ja ihmiset nauttivat kävelystä kaupungilla yhdessä iso
vanhempien, perheen ja ystävien kanssa samalla vaihtaen
Asukkaat pääsevät tutustumaan
kokemuksia ja muistoja eletystä elämästä.
inventointiin verkossa
– Ympäristöä tarkkailemalla opimme paljon myös toisis
Lappeenrannan ydinkeskustasta laadittu modernin
tamme. Eri aikakausien arvot ja ymmärrys vaikuttavat
rakennusperinnön inventointi tulee kaikkien kaupunki
paljon siihen, mitä pidämme haluttuna. Esimerkiksi suh
laisten luettavaksi ja tutustuttavaksi alkuvuoden aikana
teemme puurakentamiseen on muuttunut paljon vuosien
Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun
aikana, Saarilahti mainitsee.
verkkosivuille.
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Kaavoitusohjelma 2020–2022
Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä.
Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä
lähivuosina.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu on laatinut
ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2020–2022.
Kaavoitusohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 11.12.2019.

Maankäyttö ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa
laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina
vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Hyväksytty kaavoituskatsaus lisäaineistoineen julkaistaan myös
kaupungin kotisivuilla lappeenranta.fi/kaavoitusohjelma

Yleiskaavat

• Puhakankadun kaupan alueet
20. Simolantien asuinalueen II-vaihe
21. Ristikankaan hautausmaa
22. Kesämäen alueen asemakaavan
ajantasaistaminen
23. Asemanseudun kehittäminen
• Ratakatu
• Asemanseutu
24. Entisen Alakylän koulun tontti
25. Lepolan hautausmaa
26. Keskussairaalan ranta-alue
27. Kahilanniementie 5
28. Neulasepänkatu
29. Keskusta-alueen kerrostalojen korotukset
ja ullakkotilojen käyttöönotto
• Raastuvankatu 8
30. Mattilan - Mäntylän alueen asemakaavan
ajantasaistaminen
31. Paraistentien asuinalue
32. Tullitie 7
33. Toikansuon puhdistamo

Kartalla 3, Lappeenrannan yleiskaavakohteet
1. Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava 2030, eteläinen
osa-alue, vaihe 2
2. Korvenkylän osayleiskaava 2030
3. VIHREÄ HORISONTTI –teemayleiskaava
4. Masteensaaren osayleiskaava
5. Vipelen osayleiskaava
6. Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava
Lisäksi laaditaan asemakaavahankkeisiin
liittyviä osayleiskaavojen tarkistuksia.

Asemakaavat ja asemakaavan
muutokset
Kartalla 1, Lappeenrannan keskustaajama
1. Raatihuoneen kortteli
2. Kauppakeskus Armadan tontti
3. Kauppakatu 33
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Koulukatu 16-18
Valtakatu 42
Plathanin talo ja puisto, Valtakatu 54
Valtakatu 51 Vapaudenaukio
Musiikkiopisto
Maaherrankatu 15
Kaupungintalon kortteli
Lappeenkadun alue
Rakuunamäen alue
• ns. Sairaalanmäki
Maasotakoulun jakeluasema
Lentokentän alue
Lentokentäntien yritysalueet
Pilotinkatu 1
Leirin alueen kehittäminen

MEIDÄN LAPPEENRANTA - ASUKASLEHTI 1/2020

34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

Hyväristönmäki
Huhtiniemen alue
Honkakatu 3
Länsialueen palveluverkko
• Sammontalo
• Kuusimäen päiväkotikoulu
Länsialueen palveluverkko,
vapautuvat alueet
• Skinnarilan koulu ja päiväkoti
• Lavolan koulu
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Korvenkylä 2030

Sihteeri
Taina Lind
puh. 040 164 9611
Asemakaava-arkkitehti
Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662
Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen
puh. 040 575 5590
Kaavoitusarkkitehdit
Kimmo Hautamaa
puh. 040 647 4889
Sanna Kokko

Lupa-asioiden
asiakaspalvelu,
kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen
puh. 040 650 3340
Kaavasuunnittelijat
Sivi Ihalainen
puh. 040 650 1221
Matti Kettunen
puh. 040 484 9745
Hanna-Maija Marttinen
puh. 040 809 8657
Elina Moisio
puh. 040 6495001
Niina Seppäläinen
puh. 040 6684499
Tiia Sillgren
puh. 040 6632525
Kaavavalmistelijat
Jouni Lahikainen
puh. 040 809 8841
Niklas Santala
puh. 040 626 0332
Kaisa Koponen
puh. 040 681 9494
Vuorovaikutussuunnittelija
Mikko Holm
puh. 040 663 7753

3.
6.
6.

Keskustaajaman osayleiskaava 2030
Eteläinen osa-alue, vaihe 2

Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava

1.
6.
6.
Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava

Ehdotusvaiheessa
Luonnosvaiheessa
Aloitusvaiheessa
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava
-aloitusvaiheessa
Horisontti vihreä teemayleiskaava

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Taipalsaarentie 17-19
Pikisaari, Katajasaarenpuisto
Voisalmen ranta-alue
Voisalmen pallokentän alue
Voisalmen koulu
Honkasaari
Piiluvanmäki
Mertaniemi
Pappilanniemi
Kisapuiston alue ja radan alikulku
Autotalo Ripatti
Myllymäenpuisto
Hyrymäen ja Myllymäen alueet
• Eurosite
• Teollisuustonttien laajennukset
• Hannolantien alue
Hillakatu 13
Koivistonkatu
Eteläkadun varsi
Pajarilan kaupan alueet
Lapveden teollisuusalue
Hartikkala/ Lapvesi alueen asemakaavan
ajantasaistaminen

66. Hakalin alueen asemakaavan
ajantasaistaminen
67. Lauritsala-talo ja terveysasema
68. Lauritsalan torin ympäristökortteleiden
kehittäminen
69. Hallituskatu 39
70. Itäisen alueen palveluverkko
• Lauritsalan koulu
71. Itäisen alueen palveluverkko,
vapautuvat alueet
• Kanavansuun koulu
• Lumikontien kenttä
• Lapveden kenttä
72. Patruunankatu 12
73. Koivikonkatu 1
74. Laihianranta
75. Myllyniemi
76. Pontuksen/Laihian/ Mälkiän
täydennysalueet
77. Mustolan maanläjitysalue
78. Nuijamaantien varren kaupan alueet
• Rajamarket (Nuijamaa)
79. Nuijamaan entinen tulli ja raja-asema
80. Vt 6 moottoriliikennetien rinnakkaistie

Maakuntakaava
Etelä-Karjalan voimassa oleva maakuntakaava vahvistettiin
ympäristöministeriössä joulukuussa 2011. Etelä-Karjalan
1. vaihemaakuntakaava kauppa, matkailu, elinkeinot ja
liikenne on vahvistettu ympäristöministeriössä lokakuussa
2015.
Etelä-Karjalan liitto valmistelee Etelä-karjalan 2. vaihemaakuntakaavaa, jonka lähtökohtana on Lappeenrannan
seudun jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen.
Maakuntakaavaan voit tutustua Etelä-Karjalan liiton
sivuilla osoitteessa ekarjala.fi

• Pilotinkadun jatke - Koppelontie
• Matkailuramppien alue
• Pajarilanväylä
Kartalla 2, Joutsenon keskusta- Rauha-Tiuru
80. Vt 6 moottoriliikennetien rinnakkaistie
81. Kesolantien- Myllytien alue
82. Martilanpellon koulu
83. Honkalahden työväentalon kenttä
84. Ahvenlammen alueen asemakaavan
ajantasaistaminen
85. Pulpin pohjoisosa
86. Lantmännen Unibake– Annukka
ympäristöineen
87. Välitien alueen kehittäminen
88. Laulujoutsenen alue
89. Lappeentien eteläpuolen asuinalue
90. Tennistien itäinen alue
91. Punnanlahden alue
92. Likosenlahti
93. Rauhan satama-alue
94. Caprintie 52
95. Tiurun sairaala-alue

Kohteen numero osoittaa suunnittelualueen
likimääräisen sijainnin kartalla. Kursiivilla
merkittyjen hankkeiden kaavoitusta ei ole vielä
aloitettu.
Niissä asemakaavahankkeissa, joissa
maanomistaja ei ole Lappeenrannan
kaupunki, laaditaan kiinteistönomistajan ja
kaupungin välinen kaavojen toteuttamiseen
liittyvä maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n
mukainen maankäyttösopimus, josta kerrotaan kaavaprosessissa myös osallistumis- ja
arviointisuunnitelman yhteydessä.
Kaavahankkeiden vireille tullessa kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun nettisivuilla lappeenranta.fi/

fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/
Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat.

Kaavahankkeiden etenemistä voi seurata myös
Lappeenrannan kaupungin kartta-palvelun
kautta: karttataso > Ajantasa-asemakaava >

rasti kohtaan Asemakaavahanke
yleiskaavamuutosalue
asemakaavamuutosalue
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Havainnekuvat: Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini

Teksti: Mikko Holm

SAMMONTALO

Sammontalosta

SAMMONLAHDEN
SYKKIVÄ SYDÄN
Sammontalo luo Sammonlahden alueelle uuden, vetovoimaisen
kylätalon. “Valkoinen piha” vahvistaa paikan identiteettiä punatiilisten, ilmeikkäiden julkisten rakennusten joukkona, minkä lisäksi
se on sekä ulkoarkkitehtuuriltaan että sisätiloiltaan kodinomainen
ja turvallisen tuntuinen, koti. Avoin aula, jonka takana loistaa valkoinen piha, persoonallinen mansardikatto ikkunasyvennyksineen sekä
selkeä kahteen kerrokseen jakautuminen tekevät rakennuksesta
helposti lähestyttävän kokonaisuuden.

N

ÄILLÄ sanoilla arkkitehdit

Tuuli Kanerva, Leo Lindroos
ja Antti Soini kuvailivat
Lappeenrannan kaupungin
järjestämän Sammontalon arkkitehtuuri
kilpailun voittanutta ehdotustaan.

Sammontalo tuo
lämpöä ja yhteisöllisyyttä

myös koulusta puhuttaessa. Sammontalon
tarkoituksena on vastata tulevaisuuden
tarpeisiin, jossa koulu on ympäristönä
inspiroiva ja muuntuva, ja jossa toimii yhä
enemmän erilaisia toimijoita.
– Valmistuttuaan rakennus kokoaa
länsialueen asukkaita yhteen ja sen moni
käyttöisyys palvelee useita eri toimijoita.
Opettajien, ohjaajien ja kasvattajien lisäksi
on myös muita ammattilaisia, joiden kans
sa työskentelemme, Raasumaa kertoo.
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Kuvissa arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus Valkoinen piha.
Kuva: Mikko Holm

Sammonlahden koulun rehtori Vesa
Raasumaa on ollut mukana Sammon
talon suunnittelun eri vaiheissa ja hänen
sanoistaan välittyy samaa lämmintä
Yhteiskehittäminen osana
tunnelmaa, jota kilpailun voittajat pyrkivät
Sammontalon suunnittelua
kuvaamaan. Hän uskoo, että Sammon
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat
lahteen sijoittuva varhaiskasvatusta,
toimineet Sammontalon suunnittelun
perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa,
kulmakivinä. Tilojen tulevat käyttäjät olivat
nuorisotoimea, neuvolaa ja liikunta
mukana kilpailuohjelman laadinnassa ja
palveluja palveleva Sammontalo synnyttää
asukkaat saivat kommentoida kilpailu
alueelle uudenlaista yhteisöllisyyttä.
ehdotuksia sekä asukastilaisuuksissa että
– Sammontalo sijaitsee kaupungissa
verkkokyselyiden kautta. Lisäksi koululaiset
erinomaisella paikalla, jonne on helppo
olivat mukana arvioimassa ehdotuksia kou
tulla. Se muodostaa asukkaiden yhteisen
lun, nuorisotoimen ja kaupunkisuunnitte
sykkivän sydämen tänne Sammonlahteen.
lun yhteisesti järjestetyssä seminaarissa.
Sykkivä sydän toimii hyvänä vertaus
Tulevan Sammontalon suunnittelussa
kuvana
hyödynnetään ja
Sammontalolle,
kehitetään myös
"Valmistuttuaan rakennus
sillä Raasu
yhteiskehittämisen
kokoaa länsialueen asukkaita
maan mukaan
menetelmiä yh
yhteen ja sen monikäyttöisyys dessä opetus ja
rakennus tulee
valmistuttuaan
palvelee useita eri toimijoita." kulttuuriministe
olemaan elävä
riön rahoittaman
Sammonlahden koulun rehtori
kokonaisuus.
Kaikkien kaupunki!
Vesa Raasumaa
Parhaimmil
hankkeen kanssa.
laan se kykenee
Tulossa on siis työ
muuttumaan tarpeiden mukaan ajan
pajoja, joissa hyödynnetään muun muassa
kuluessa.
taidelähtöisiä ja pelillistämisen menetel
– Rakennuksen julkiset tilat voisivat
miä nuorten toimijuuden vahvistamiseksi
muuttua kuntalaisten tarpeiden mukaan ja
ja kokemustiedon kartoittamiseksi. Työ
talon ammatillista käyttöä palvelevat tilat
pajojen tuloksia hyödynnetään Sammon
mahdollistaisivat parhaan mahdollisen
talon suunnittelussa.
toimintaympäristön siellä tehtävälle työlle,
Raasumaan mukaan oppilaat ovat koke
Raasumaa kuvailee tulevaisuutta.
neet työpajoihin osallistumisen itselleen
Kodinomaisuus ja turvallisuus eivät ole
tärkeänä.
rakentamisessa perinteisesti käytettyjä
– Autenttiset kokemukset, joiden aikana
termejä, mutta niillä on tärkeä merkitys
saadaan jotain konkreettista aikaiseksi,
talon toiminnan kannalta. Raasumaan
ovat oppilaille hyvin arvokkaita, Raasumaa
mielestä ne ovat keskeisiä ominaisuuksia
kertoo.

Sammonlahden koulun rehtorille Vesa Raasumaalle on tärkeää, että kouluarki on
yhteisöllistä.

Erilaisten osallistumismahdollisuuksien
tarjoaminen on osa Sammonlahden kou
lulla tehtävää työtä, joka edistää oppilai
den ihmisenä ja kansalaisena kasvamista.
Raasumaa kokee, että vaikuttamismahdol
lisuuksien tarjoaminen nuorille on todella
tärkeää.
– Oma havaintoni on, että oppilaat koke
vat arvokkaaksi sen, että he voivat toimia
jonkin hyväksi. Nuoret haluavat olla vaikut
tamassa, he haluavat olla mukana tekemäs
sä parempaa maailmaa, Raasumaa toteaa.
Rehtori Vesa Raasumaa kiittelee, että
Sammontalon suunnittelussa ja toteutta
misessa on otettu laajasti tulevat toimijat ja

asukkaat huomioon
– Kouluväki arvostaa paljon sitä, että
kaupunkisuunnittelu, kuntalaiset ja
yhteistyökumppanit ovat olleet mukana
suunnittelussa.
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän
mukaan asukkailla on mahdollisuus osal
listua alueen kehittämiseen myös kaupun
kisuunnittelun järjestämissä asukastilai
suuksissa.
– Myöhemmin tänä vuonna on luvassa
asukastilaisuuksia, joissa on mahdollis
ta antaa ideoita ja kommentteja osana
Sammontaloa varten tehtävää asemakaava
muutosta, kaupunginarkkitehti kertoo.

