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1.  JOHDANTO

Lappeenrannan ydinkeskustan modernin rakennusperinnön selvityksen tarkoituksena on luoda
kokonaiskuva modernista rakennuskannasta, sen historiallisten ja kul  uurihistoriallisten ominais-
piirteiden määri  eleminen ja kuvaus nyky  lasta. Selvityksen pääpaino on ollut toisen maailmanso-
dan jälkeisissä vuosikymmenissä. Rapor  n pääpainona on ollut kaupunkikeskustan kehityslinjojen
tarkastelu aluesuunni  elun kau  a sekä eri aikakausien suunni  eluihanteiden vaikutusten peilaa-
minen Lappeenrannan kehitysvaiheisiin. Työmenetelminä on käyte  y maastokäyntejä, valokuvaus-
dokumentoin  a, rakennusinventoin  a, kaavahistoriaa, historiaselvityksiä sekä arkistotyöskentelyä.
Selvitys on laadi  u Lappeenrannan keskustan kehi  ämissuunnitelman lähtöaineistoksi.

Lappeenrannan ydinkeskustan modernin rakennusperinnön selvitystyö on tehty Lappeenrannan
kaupungin toimeksiannosta, jonka puolesta työryhmään ovat kuuluneet asemakaava-arkkiteh
Ma    Veijovuori, kaupunginarkkiteh   Maarit Pimiä ja Etelä-Karjalan museon rakennustutkija Sini
Saarilah  . Selvityksen on laa  nut Ramboll Finland, jonka työryhmään ovat kuuluneet insinööri
(AMK) Tiina Heikkilä, arkkiteh   Eveliina Kön  ä ja FM Laura Vikman. Selvitystyön yhteydessä on
inventoitu kolme alue  a ja 295 kohde  a, joiden  edot ovat tallenne  u Etelä-Karjalan KIOSKI 2.0
-  etokantaan. Inventoin  kohteet ovat rakenne  u vuosien 1945-2019 välisenä aikana. Inventoin  -
työn ovat tehneet Tiina Heikkilä ja Laura Vikman syksyn 2019 aikana.

Näkymä Valtakadulle. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.
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Lappeenrannan kaupunki on peruste  u vanhalle markkinapaikalle vuonna 1649. Saimaan etelästä
työntyvään niemeen peruste  u kaupunki käsi  ää nykyisen Linnoituksen kaupunginosan. Lappeen-
rannan ensimmäinen asemakaava laadi   in noin vuonna 1649. Asemakaava nouda  aa renessanssi-
najan ruutuasemakaavaa, jonka etelälaidalla sijaitsi kirkko kirkkotarhoineen.1 Ruotsalaiset aloi   vat
rajakaupunkinsa linnoi  amisen isovihan venäläismiehityksen jälkeen 1720-luvulla.2 Turun rauhassa
1743 kaupunki siirtyi osaksi Venäjää. Linnoitus liite   in Pietarin turvaksi rakenne  avaan puolustus-
järjestelmään, kaupungin varustuksia lisä   in ja vahviste   in.3 Kimpisenniemen nykyisen urheilu-
kentän ja tenniskentän takaiseen maastoon sijoi  ui venäläisten joukkojen 1770-luvulla rakentama
Linnoituksen Kimpisen etulinnake.4 Leirin alueelle peruste   in 1780-luvulla venäläisten toimesta
Saimaan soutulaivasto, jonka rakennukset ovat myöhemmin kadonneet. Leirin alueen so  laskäy  ö
jatkui, kun Lappeenrannan lounaislaidalla sijaitseva tasankoalue vali   in Suomen asevelvollisten
leirialueeksi 1883. Valtavan laaja ken  ä ja tel  ojen ja leirirakennusten alue lii  yi osaltaan kaupun-
kirakenteeseen sen laidalta.5

1 Heimala 1960, 7-11
2 Pöllönen 2014, 17-18.
3 Kiiveri-Hakkarainen 2006, 6
4 Kiiveri-Hakkarainen 2006, 59
5 Kiiveri-Hakkarainen 2006, 37

2.  KAUPUNKIKESKUSTAN RAKENTUMINEN
 ENNEN VUOTTA 1930

Lappeenrannan ensimmäinen asemakaava noin vuo-
delta 1649. Kartan säilytyspaikka Ruotsin Valtakun-
nanarkisto. Lähde: Heimala 1960, 28.
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Lappeenrannan  iviistä ruutukaavakeskustasta rakentaminen alkoi laajenemaan etelään ja lou-
naaseen.6  Vuoteen 1812 mennessä kaupunki oli levi  äytynyt Linnoituksen alueelta etelään ns.
Suureen eli Viipurin esikaupunkiin ja lounaaseen ns. Pieneen eli Paldon7 esikaupunkiin. Kaupunki-
alueen pääakseli oli linnoituksen pohjoiskärjestä etelään johtava Iso Kauppakatu eli Kauppakatu,
jota linnoitusalueella ristey    kaksi poikkikatua ja Viipurin esikaupungissa neljä poikkikatua. Viipurin
esikaupungissa oli lisäksi Kauppakadun itäpuolella kaksi samansuuntaista katua.8 Suureen esikau-
punkiin kehi  yivät kaupungin liike- ja kauppatoiminnat. Paldon alueelle ase  ui lähinnä köyhempi
väestö, käsityöläisiä ja so  laita9 ja alueella rakentaminen keski  yi mukailemaan maan  etä. Lap-
peenrannan kaupunkia rajasi lännestä Puhakan  la, etelästä Kourulan ja Reijolan  lat sekä idästä
Mustolan jakokunnan maihin.10 Keskustaa laajenne   in pitkään ton    kerrallaan ilman erityisiä
kaavallisia tavoi  eita.

Ennen 1800-luvun puoliväliä Lappeenrannan kaupunginosat jae   in uudelleen. Linnoitus muodos-
  edelleen I kaupunginosa, mu  a II kaupunginosa (Keskus) jae   in kah  a siten, e  ä Kirkkokadun

itäpuolisesta alueesta muodoste   in III kaupunginosa (Kylpylä) ja Paldon alue nime   in IV kaupungi-
nosaksi.11

6 Asemakaavakartat vuosilta 1826, 1836, 1849 ja 1875.
7 Myöhemmin nimeƩ y Palton alueeksi ja siƩ en Pallon alueeksi.
8 AnƟ kainen ym. 1988, 117.
9 Kiiveri-Hakkarainen 2006, 14-15, 30
10 AnƟ kainen ym. 1988, 117.
11 AnƟ kainen ym. 1988, 118

C.W. Gyldénin laa  ma Lappeenrannan asemakaava vuodelta 1838. Kuva: Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
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Lappeenrannasta kehi  yi venäläisten suosima kylpylä- ja huvilakaupunki 1800-luvulla. Kaupun-
gin kehitykseen vaiku    linnoitusniemen länsipuolelle valmistunut Simola–Lappeenranta rauta  e
(1885) sekä lisääntynyt höyrylaivaliikenne Saimaan kanavassa. Keskustan tuntumaan rakenne  u
Suomen rakuunarykmen  nvaruskunta-alue sekä leiriken  ä ja linnoitus muodos  vat suuren alueen
kaupungin rakennetusta ympäristöstä 1890-luvulla.12  Suomen yhteiskunnallinen murros tapahtui
teollistumisen myötä, jolloin maaseudun työväestö alkoi siirtymään kaupunkeihin 1870-luvulta
läh  en. Väestönkasvu synny    teollisuusyhdyskun  a ja vapaas   muodostunu  a esikaupunkiasutus-
ta. Maanmi  ari Albin Hannikaiselle anne   in tehtäväksi laa  a alueliitokset käsi  ävä kaava, jonka
vahvis   Aleksanteri III vuonna 1892. ”Keisarinkaavaksi” nime  y kaava käsi    viisi kaupunginosaa,
rauta  en ja varuskunta-alueen. Kaava toteutui pääosiltaan.13

Keisarinkaavan ongelmana pide   in Sammonkadun pieniä kor  eleita, jotka toteutuessaan olisi-
vat tuoneet köyhälistöasutusta kaupungin keskustaan. Vuonna 1906 J.E. Jaakkola laa   luonnokset
II:n (Keskus) ja III:n (Kylpylä) kaupunginosan asemakaavaksi ja laa   myöhemmin koko kaupungin
asemakaavan. Arkkiteh   Valter Thomé ja insinööri Hugo Lilius laa  vat Leirin (VI) ja Kimpisennie-
men (VII) asemakaavan vuonna 1908. Jugendkauden maastonmuotoja suosiva kaava ei kuitenkaan
toteutunut, eikä myöskään muutamaa vuo  a myöhemmin valmistunut professori E. Piponiuksen
asemakaava. Laadi  ujen kaavojen pohjalta teki kaupungininsinööri Jalmari Janhunen kaavaehdo-
tuksen, joka hyväksy   in kaupunginvaltuustossa vuonna 1917 ja vahviste   in 1921.14

12 Pöllönen 2014, 18.
13 An  kainen ym. 1988, 118, 157.
14 An  kainen ym. 1988, 159.

Lappeenrannan nykyinen ydinkeskusta kuva  una noin vuonna 1890. Kuvassa ero  uvat Lappeen kahtamoiskirkon, uusgoot-
 laisen kellotapulin ja raa  huoneen tornit. Kuvaajana Daniel Nyblin. Kuva: Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
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Albin Hannikaisen laa  ma asemakaava, jonka Aleksanteri III vahvis   1892. Kuva: Kansallisarkisto.
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1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Lappeenrannan keskusta rakenne   in pääosin yksikerroksisilla
empiretyylisillä puurakennuksilla. Merki  ävimmät julkiset rakennukset ja kauppiastalot keski  yivät
nykyisen Kauppakadun varrelle.15 Matalat puutalot sijoite   in pitki  äin kiinni katulinjaan. Pihan
puolella ton   rajoja reunus  vat talousrakennukset. Ton  eja rajasivat por  t ja aidat, jotka yhdessä
puutalojen kanssa muodos  vat yhtenäisen kadunvarsimaiseman.

Rakennukset oliva pääosin puutaloja, joissa kivestä rakenne   in vain sokkeli ja tulisijat. Yksikerrok-
sisten ja vaakavuora  ujen hirsitalojen julkisivut olivat ulkoasultaan asuintaloissa vaa  ma  omampia
kuin julkisissa rakennuksissa. Julkisivuja jäsennel  in sil   samaan tapaan kivirakennuksia jäljitellen
käy  äen vaaka- ja pystypaneloin  a ja päätykolmioita. Ka  omuotona oli tyypillises   loiva aumaka  o
tai myöhemmin satulaka  o. 1800-luvun lopulla ikkunat olivat tyypillises   6-ruutuisia ja ris  karmilli-
sia. 1900-luvun alussa tavallinen ikkunajako perustui T-karmiin.

1910-luvulta läh  en symmetrinen julkisivujäsentely unohde   in ja rakennukset olivat muodoiltaan
vaihtelevia. Myös ikkuna- ja oviaukkojen koko ja muoto vaihteli. Moniulo  eisuu  a kaupunkikuvaan
toivat erilaiset ulkonemat, frontonit, tornit ja vesikaton muodot. Julkisten rakennusten verhouk-
sessa ale   in käy  ää luonnonkiveä. Asuinkerrostalot olivat pääosin rapa  uja ja asuinrakennukset
puutaloja. Julkisivujen jäsensivät kivestä veistetyt luontoaiheiset koristeet.

15 Pöllönen 2014, 18.

Empiretyylinen Raa  huone ja sen pohjoispuolella sijaitseva laajennusosa ovat osa valtakunnallises   arvokasta rakenne  ua
kul  uuriympäristö. Kuva on vuodelta 1891. Kuva: K.E. Ståhlberg, EKM.
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Keskustan yksi edustavimmista julkisista rakennuksista on Kauppakadun varrella sijaitseva ja
vuonna 1829 valmistunut Raa  huone (Raastuvankatu 7), joka on Suomen vanhin puinen raa  huo-
ne. Raa  huoneesta koh   satamaa sijaitsee Wolkoffi  n talo (Kauppakatu 26), jonka empiretyylinen
päärakennus valmistui vuonna 1826. Rakennusta jatke   in jugendsiivellä 1905. Rakennus edustaa
harvinaisena säilyny  ä kaksikerroksista venäläistä kauppakartanoa. Raastuvankadun alkupäähän
ns. poliisin- ja palokunnan kor  eliin rakentui vuonna 1859 seurahuone sekä kaksi piharakennusta.
Snellmaninkadun puoleinen rakennus muute   in 1923 klassis  styyliseksi samalla kun sitä laajen-
ne   in. Rakennuskokonaisuuteen kuuluu myös 1923  valmistunut vaunuvaja. Harvoja vuosisadan
vaihteen säilyneitä asuinrakennuksia ovat Pallonkatu 9 ja 11, joiden perustukset ovat lohkokiveä ja
julkisivuissa vaaka- ja pystypaneloin  .16

Lappeenrannan jugend-rakennuksia edustaa Valtakadun varrella ja vuonna 1909 valmistunut
Kinnusen talo (Valtakatu 27), joka suippokärkisine torneineen, naturalis  sine ornamen  eineen ja
pyöreine oviaukkoineen edustaa jugendin alkuvaihe  a. Komeaita pankkiarkkitehtuurin esimerkkejä
ovat vuonna 1914 valmistuneet Valtakadun varren arkkiteh  veljesten Valter ja Ivar Thomén suun-
ni  elma Pohjoismaiden Osakepankin kon  ori (Valtakatu 33) sekä Koulukadun varren rakennus-
mestari Heikki Kaar  sen suunni  elma Kansallis-Osake-Pankin kon  ori (Koulukatu 12). Kansakoulu-
rakentamista alueella edustaa en  nen Lappeen Taikinamäen kansakoulu (Koulukatu 36, jonka
päärakennus 1853. 17

16 KIOSKI-Ɵ etokanta
17 KIOSKI-Ɵ etokanta

Pallonkatu 9:ssä (1907) on ullakkokerroksessa päätykol-
miot, joissa kaariaiheiset ikkunat. Kuva: Tiina Heikkilä 2019,
Ramboll.

Lappeen Taikinamäen kansakoulu (1853) edustaa 1800-luvun rakennustyyppiä, joka on harvinaistunut nykyisen ydinkeskus-
tan alueella. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.

Wolkoffi  n talo edustaa harvinaistena säilyny  ä kaksiker-
roksista venälöistä kauppakartanoa. Kuva: Katri Nousiainen
2015, EKM.
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En  nen Pohjoismaiden Osakepankin kon  ori (1888) lii  y pilasteriaiheineen ajan jugendklassis  seen virtaukseen. Kuva: Tiina
Heikkilä 2019, Ramboll.

1909 valmistunut Kinnusentalo on Lappeenrannan harvoja
jugend-rakennuksia. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Kansallis-Osakepankin kon  orin (1914) koristeellinen pää-
sisäänkäyn  . Kuva: Tiina Heikkilä 2017, Ramboll.
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3.  LAPPEENRANNAN 1930-LUVUN KESKUSTA

1930-luvun alussa varsinaisessa kaupungissa asuin 3700 asukasta. Lappeenrannassa toteute   in
suuri alueliitos vuonna 1932, jossa kaupunkia ympäröineet esikaupungit liite   in osaksi kaupun-
kia. Alueliitoksen myötä kaupungin asukasluku nousi 12000 henkeen. Alueliitoksen myötä muun
muassa Lappeesta erote   in Lauritsalan kauppala ja Lappeenrantaan liite   in kaupungin Lappeen
puoleisia esikaupunkialueita.18 Alueliitoksen myötä uuden kaavan tarve oli ilmeinen.19

Kaupunkien järjestämisestä asemakaavojen avulla sääde   in vuoden 1932 asemakaavalaissa, joka
mahdollis   kaupunkien ja kun  en yksityisomistuksessa olevien maa-alojen kaavoituksen. Lain tär-
keimpiä tavoi  eita oli vapaas   muodostuneiden esikaupunkialueiden järjestäminen. Keisarinkaavan
jälkeen seuraava laajemmin toteutunut kaavoitustyö kaupungissa oli Viipurin asemakaava-ark-
kiteh   O  o-I. Meurmanin vuonna 1936 vahviste  u yleisasemakaava. Meurman oli aikaisemmin
toteu  anut asemakaavan Kimpisenniemelle ja Taikinamäelle vuonna 1927. Tuolloin asemakaavalla
pyri   in luomaan puutarhakaupunki, jossa ton   en symmetrisyyteen yhdiste   in point de vue
-pää  eitä ja por   aiheita. Vuoden 1936 yleisasemakaavalla hae   in pientalovaltaista kaupunki  -
laa, joka toteute   in Kimpisen, Taikinamäen, Lepolan, Peltolan, Alakylän, Tykki-Kiviharjun ja Leirin
kaupunginosissa 1930- ja 1940-luvulla. Yleisasemakaava ei keski  ynyt vanhempiin eli Linnoituksen,
Keskuksen, Kylpylän ja Pallo-Tyysterniemen kaupunginosiin, joiden pientalovaltaiseen kaupunkiku-
vaan teh  in tarvi  aessa yksi  äisiä asemakaavamuutoksia. Lappeenranta oli edelleen lähes koko
keskustaa myöten leimallises   pientalokaupunki -ja ”lehmusten kaupunki”.20

18 Pöllönen 2014, 19
19 AnƟ kainen ym. 1988, 160
20 Pöllönen 2014, 19-20; AnƟ kainen ym. 1988, 160-162

Asemakaava-arkkiteh   O  o-I. Meurmanin laa   asemakaavaehdotuksen Kimpiseen ja Taikinamäkeen vuonna 1927. Kar  a
on ajantasakaavayhdistelmä. Kar  a: Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunni  elun arkisto.



L  13

Asemakaava-arkkiteh   O  o-I. Meurmanin laa  ma yleisasemakaava vuodelta 1935 (vahviste   in 1936). Kar  a: Lappeen-
rannan kaupungin kaupunkisuunni  elun arkisto.

Ilmakuva ydinkeskustasta vuodelta 1948. Etualalla Snellmaninkadun rakennuksia. Valtakatu johtaa vesitornille, jonka on
suunnitellut arkkiteh   Mar    Välikangas vuonna 1927. Kuva: Veljekset Karhumäki Oy, Lappeenrannan museoiden kuva-ar-
kisto.
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Ensimmäisen maailmansodan puhkeamisen jälkeen rakennustoiminta oli miltei pysähdyksissä kai-
kissa kaupungeissa miltei kymmenen vuoden ajan. Lappeenrannassa rakentaminen käynnistyi uu-
delleen vasta vuonna 1923. Kaupunkiin sijoi  unut uusi teollisuus tarvitsi työvoimaa ja esikaupun-
kialueelle rakentaminen oli tälle väestölle lähes ainoa vaihtoehto asunnon saamiseksi. 1920-luvun
lopun lama kuitenkin pysäy    jälleen rakentamisen lähes kokonaan. Laskusuhdanteesta käänny   in
kuitenkin pian uuteen nousuun. 1920-1930-lukujen rakentaminen paino  ui pääosin Kimpisennie-
melle ja Taikinanmäelle.21

21 AnƟ kainen ym. 1988, 513-514

Lappeenrannan satama kuva  una 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. Kaupungin silue  sta ero  uu vuonna 1927 valmistunut
vesitorni. Kuva: EKM.

Ilmakuva kuva  una Kaupunginlahdelta kaupunkiin vuonna 1935. Kuvassa etualalla kylpylaitos ja kasino. Kuvassa rannan
suuntaises   sijoite  u suorakaiteen muotoinen kylpylaitos rakenne   in vuonna 1912 en  sen kylpylän paikalle. Kuva: Veljek-
set Karhumäki Oy, LKA.
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1910-luvulla alkanut rakennusten pelkistyminen jatkui 1920-luvulla ja rakennusten muotokieli
sekä koristeaiheet alkoivat muu  ua ilmeeltään klassisemmiksi ja symmetrisemmiksi. Tyypillinen
rakennus oli pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen ja harjaka  oinen. Julkisivut olivat yleisimmin
sileiksi rapatut. Koristelistoja ja -aiheita käyte   in säästeliääs   ja tavallises   ne sijoite   in sisään-
käynnin yhteyteen tai kehystämään ikkunoita. Ikkunat olivat tavallises   4-6-ruutuisia ja ullakkojen
ikkunat saa  oivat olla pieni puolikaarenmuotoisia lune   -ikkunoita.

1920-luvulla yleistyny  ä ns. pohjoismaista klassismia edustaa en  nen rikkihappotehtaan pääkont-
tori (Raastuvankatu 9). Rakennus valmistui vuonna 1931 ja sen suunni  elusta vastasi arkkiteh   Lars
Sonck. Peltolan koulu (Lappeenkatu 2) valmistui arkkiteh   Toivo Salervon suunnitelmien mukaan
vuonna 1930. Rakennuksen erityispiirteenä on sen julkisivut, jotka myötäilevät liikenneympyrän
muotoa. Lappeenrannan ensimmäinen vesitorni rakenne   in 1927 Taikinamäen korkeimmalle
mäelle arkkiteh   Mar    Välikankaan suunnitelman mukaan. Harmaalle kivisokkelille perustetun
rapatun, pyöreän tornin päälle oli sijoite  u näköalaparveke.

Vuonna 1931 valmistunut en  nen Rikkihappotehtaan
pääkon  ori edustaa niin sano  ua pohjoimaista klas-
sismia. Kuva: Eino Mäkinen, LKA.

Peltolan koulu (1930) on suunnitellut arkkiteh   Toivo
Salervo. Kuva: Eino Mäkinen, LKA.

Lappeenrannan ensimmäinen vesitorni alkuperäisessä asussaan.
Kuva: Heikki Grönqvis  , Lappeenannan museoiden valokuva-ar-
kisto.
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1930-luvulla arkkitehtuurissa vallitsevaksi tyylisuunnaksi nousi funk  onalismi. Rakennuksista tuli
edellistä vuosikymmentä vielä pelkistetympiä. Julkisivupinnat olivat selkeitä, tasaisia ja yhtenäisiä.
Julkisivut olivat rapatut ja vallitsevin julkisivuväri valkoinen. Ka  omuotona oli tyypillises   tasaka  o.
Ikkunoista tuli epäsymmetrisiä ja niiden toiseen sivuun teh  in kapea tuuletusikkuna. Myös kulmaik-
kunat olivat tyypillisiä. Asuinhuoneistoihin ale   in rakentaa parvekkeita, jotka teh  in ulokkeina.
Parvekkeet ja rakennusten kulmat saate   in pyöristää.

Rakennustekniikan kehi  yminen ja uudistunut rakennusjärjestys mahdollis   Lappeenrannan
keskustaan monikerroksiset liike- ja asuinrakennukset. Kaupungin ensimmäinen kerrostalo on
Valtakadun ja Kirkkokadun kulmauksessa sijaitseva Saimaanlinna (Valtakatu 37), jonka suunni  eli
arkkiteh   Arvo Muroma vuonna 1937. Kaupunkikuvan kannalta merki  ävällä paikalla sijaitsevan
rakennuksen kulmaa korostavat Kirkkokadun puolelta pyöristetyillä kulmilla varustetut parvekkeet.
Valtakadun toisessa päässi sijaitsee T. Ermalan suunni  elema ja vuonna 1939 valmistunut Lounak-
sen talo (Valtakatu 26), jonka rapa  uja julkisivuja elävöi  ävät suorakaiteen muotoiset erkkerit.22

Satamaan valmistui vuonna 1938 arkkiteh   Maunu Siitosen suunni  elema Meijerin talo. En  sen
tuotantorakennuksen suuret ikkunat ovat tyypillisiä ajan funk  onalis  selle suuntaukselle. Samalta
ajalta on sen viereen rakenne  u viisikerroksinen liike- ja asuinkerrostalo.23

22 Pöllönen 2014, 20; KIOSKI-Ɵ etokanta
23 KIOSKI-Ɵ etokanta

Saimaanlinna (1937) oli Lappeenrannan ensimmäinen suuri kerrostalo. Kuva: Tiina Heikkilä 2017, Ramboll.

Lounaksen kerrostalo (1939). Kuva: Sarle Ernst, LKA.Lappeenrannan Osuusmeijerin liiketalo. Kuva: Lap-
peenrannan museoiden valokuva-arkisto.
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Suomessa kilpaurheilu nousi so  en välissä kukoistukseen, jonka myötä halu   in luoda kuvaa nuo-
ren tasavallan voimakkaasta kansasta. Lappeenrannan Kimpisen urheilukeskus rakenne   in työt-
tömyystyönä 1930-luvun lopulla. Urheilukentän ja funk  onalis  sen betonikatsomon suunnitelmat
laadi   in kaupungin rakennustoimistossa vuonna 1937.24

1930-1940-lukukujen aikana rakentuneista uusista asuinalueista yksi merki  ävimmistä Lappeen-
rannassa oli oli Kimpisenkadun ja Neulasepänkadun alue. Ensimmäinen asemakaavan suunni  elu
aloite   in jos vuonna 1908, mu  a lopullinen rakentaminen perustui Meurmanin yleiskaavaan 1936.
Edustavat ja suuret omako  talot olivat pääosin rapa  uja ja niihin lii  yi paikoin kivimuurein teras-
soituja puutarhoja. Myös kulmaikkunat olivat yleisiä. Toinen merki  ävä 1930-luvun arkkitehtuuria
edustava pientaloista koostuva aluekokonaisuus sijoi  uu Taikinanmäen kaupunginosaan Armilan-
kadun ja Pohjolankadun väliseen kor  eliin. Alue koostuu yhdeksästä kookkaasta harjaka  oisesta
pientalosta, jotka rakenne   in 1930-luvun lopulla kiinni katulinjaan.  Valtakadun varrelle rakentui
vuodien 1938-1939 aikana tyylipuhdasta funk  onalismia edustavan kolmen pientalon ryhmä Valta-
katu 18-20.25

24 Standertskjöld 2008, 24; Putkonen & Tengbon 2013, 28.
25 KIOSKI-Ɵ etokanta

Kimpisen yhtenäinen ja edustava pientaloalue rakentui 1930-luvulla. Kuva: LKA.

Valtakatu 18-20 funkistalot Leirin kaupunginosassa. Kuva:
A. Pie  nen, LKA.
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Armilankadun ja Pohjolankadun pientaloalue. Kuva  u ilmeises   vesitornista, etualalla Pohjolankatu. Kuva: LKA.

Armilankadun ja Pohjolankadun pientaloalue on säily  änyt pääpiirteissään tunnusomaiset piirteensä. Kuva  u Armilanka-
dulta itään. Kuva: Tiina Heikkilä 2020, Ramboll
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4.  MEURMANIN JA KIVISEN YLEISKAAVA 1956

Toinen maailmansota muu
kaupunkikuvaa olennaises
Lappeenrannassa. Kaupungin keskustan
rakennuskantaa tuhoutui pommituksissa,
jonka myötä käynnistyivät jälleenraken-
nustyöt. Luovutetuiden alueiden väestöstä
suuri osa ase  ui Lappeenrantaan, jonka
myötä nopea asuinrakennuspaine aiheu
laajami  aisen kaavoituksen. Sodan jälkeen
käynniste   in useita asemakaavoitustöitä, joista
monet olivat arkkiteh   Olli Kivisen laa  mia.
Samanaikaises   Meurmanin laa  maa yleisasemakaavaa
(1936) toteute   in niillä alueilla, joihin ei tehty asemakaavamuutoksia. Vuonna 1944 keskus-
ta-alueelle kartoite   in viisikerroksisten kerrostalojen mahdolliset rakennuspaikat, jotka sijoi  uvat
pääosin Valtakadun ja Kauppakadun varrelle.26

Yleiskaavan laa  minen tuli ajankohtaiseksi Lappeenrannassa 1950-luvun alussa. Kaavan tavoi  eena
oli vahvistaa Lappeenrannan asemaa alueellisena keskuksena Viipurin menetyksen jälkeen. Yleis-
kaava yhdis   Lappeen maalaiskunta ja Lauritsalan kauppalan suunni  elu osaksi kaupungin kaavoi-
tusta. Lappeenrannan yleiskaavan laa  minen anne   in O  o-I. Meurmanille, joka siirsi suunni  elu-
työn toimistossaan arkkiteh   Olli Kiviselle27. Meurmanin suunni  eluideologian vaikutus kuitenkin
näkyi yleiskaavassa, jossa luonnonmuodot huomioi  in teiden, katujen ja rakennuksien sijoi  elussa.
Yleiskaavaluonnos oli kaupunginvaltuuston hyväksy  ävänä vuonna 1953, mu  a kaava vahviste   in
vasta vuonna 1956.28

26 AnƟ kainen ym. 1988, 162-165.
27 OƩ o-I. Meurman ja Olli Kivinen laaƟ vat yhdessä mm. yleiskaavan Joensuuhun 1949-51
28 Pöllönen 2014, 24, 26; AnƟ kainen ym. 1988, 166-167.

Professori O  o-I. Meurmanin ja arkkiteh
Olli Kivisen yleiskaavakar  a vuodelta 1957.
Kar  a: Lappeenrannan kaupungin kaupunki-
suunni  elun arkisto.
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Funk  onalismin hengessä toteutetussa yleiskaavassa näkyivät eri toimintojen ero  elu ja samalla
laajojen alueiden varaaminen liikenteelle. Ydinkeskustaa laajenne   in ja ton  t vara   in pääasialli-
ses   liike- ja hallintoelämän käy  öön. Laajennetun ydinkeskustan uusi liikekeskus suunnitel  in ra-
kenne  avaksi Peltolan kaupunginosan omako  alueen päälle eli nykyiselle Kansalaistorille. Asuina-
lueet sijoitel  in kauemmaksi ydinkeskustasta luonnonmuotoja mukaillen. Varsinaisia puistoalueita
ei kaavassa suunniteltu vaan suosi   in pieniä viheralueita, jotka muodostuivat luonnonmukaisesta
puustosta ja pelloista. Kaavassa pyri   in väl  ämään  iviin kaupunkikeskustan muodostamista
vähentämällä rakennusoikeu  a ja suosimalla piste- ja lamellitaloja umpikor  eleiden asemasta.
Kaavassa on nähtävissä Valtakadun ja Koulukadun välissä sijaitseva kerrostalokor  eli, jonka lamel-
lirakennukset ovat rakentuneet aravarahoituksella 1950-luvun alussa. Olemassa olevasta raken-
nuskannasta huomioi  in linnoitus ja kirkot, mu  a muutoin vanhan rakennuskannan uusiutumista
pide   in luonnollisena kiertokulkuna. Kivinen kuitenkin huomioi Saimaalta keskustaan nousevassa
rinteessä sijaitsevat puutalot, joiden ehyen kaupunkinäkymän toivo   in säilyvän rakennuskannan
uusiutuessa.29

Liikenteen lisääntyminen huomioi  in yleiskaavassa, vaikka Suomen voimakas autoistuminen alkoi
vasta 1960-luvulla. Liikenneyhteydet mahdollis  vat asuinalueiden sijoi  amisen kauemmaksi kes-
kustoista, mu  a samalla toivat haasteen kaupunkisuunni  elulle. Keskustan katujen kau  a kulki
Vuoksenlaaksosta ja Kaakkois-Karjalasta Etelä-Suomeen suuntautuva liikenne. Yleiskaavassa au-
toliikenne ohja   in ruutukaava-alueen kiertävälle kehäkadulle, jolla halu   in rauhoi  aa keskustan
läpikulkuliikenne  ä. Vuonna 1955 Koulukatu ja Valtakatu oli muute  u yksisuuntaisiksi onne  o-
muuksien vähentämiseksi. Samoihin aikoihin valmistui liikenneympyrä Valtakadulle.30

29 KauƩ o ym. 1989, 170; Pöllönen 2014, 28-29; Yleiskaava 1956; KIOSKI-Ɵ etokanta.
30 Pöllönen 2014, 28; AnƟ kainen ym. 1988, 345.

Valtakadun liikenneympyrä vuonna 1953. Kuva: T. Härkönen, LKA.
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Sodanjälkeisessä Suomessa kaupunginarkkitehdilla oli merki  ävä rooli kasvavien kaupunkien
kaavoi  ajina ja julkisten rakennuksien suunni  elijoina.31 Lappeenrannan kaupunkikuvassa näkyvät
kaupunginarkkiteh  na vuosina 1951-1954 toimineen Per Björkvallin ja hänen jälkeensä kaupun-
ginarkkitehdiksi tulleen Reino Ahjopalon kädenjälki. Arkkiteh   Björkvall perus   arkkiteh  toimiston
Helsinkiin vuonna 1957, jonka jälkeen hän suunni  eli useita rakennuksia Lappeenrantaan. Jälleen-
rakennuskaudella asuinrakentamiseen ovat vaiku  aneet useat yksi  äiset arkkitehdit ja rakennus-
mestarit sekä osuustoiminta, kuten Kulutusosuuskun  en Keskusliiton (KK) asunto-osaston arkkiteh-
tuuri. Arkkitehdit Tuulikki Suonivaara-Löyskä ja Väinö Löyskä ovat suunnitelleet useita omako  taloja
ja kerrostaloja ydinkeskustan alueelle 1950-luvulla.

So  en jälkeen uudet kerrostaloalueet rakenne   i väljäs   ja niissä vaihtelivat lamelli- ja pisteker-
rostalot myötäillen maastonmuotoja. 1930-luvun funk  onalismin jälkeen rakennusten muotokieli
vapautui ja materiaalien käy  ö lisääntyi. Tasaka  o vaihtui harja- tai taiteka  oon. Julkisivuissa oli
yleistä karka roiskerappaus. Liuskekiven käy  ö oli suosi  ua sokkeleissa ja pihapäällysteissä.

31 Kivilaakso & Malmberg 2011, 3.

Pallon alueen ensimmäiset kerrostalot rakentuivat
Liisankadun varrelle. Kuva: Albin Aaltonen, EKM.

Taikinanmäen kerrostaloja. Kuva: LKA.

Pallon kaupunginosaan rakentuivat 1950-luvun aika-
na ensimmäiset kerrostalot Liisankadun ja Kutojan-
kadun varrelle. Kuuden kerrostalon muodostaman
kokonaisuuden suunni  elusta vastasivat Vuorinen,
Pinomaa ja Löyskä. Lamellikerrostalojen muodos-
tamat kokonaisuudet rakentuivat Taikinanmäelle
Koulukadun ja Valtakadun väliseen kor  eliin sekä
Leirin kaupunginosaan Valtakadun varrelle. Kou-
lukatu 47-51 ja Valtakatu 64-70 kerrostaloalueen
rakennusten suunni  elijoina olivat Einari Teräsvirta,
Eino Tuompo, Tuulikki ja Väinö Löyskä ja Olli Kivinen.
Rakennukset rakenne   in pääosin aravarahoituksel-
la. Kerrostaloissa on tehty julkisivumuutoksia, mu  a
1950-luvulle tyypillinen hienopiirteisyys on säilynyt
rakennuksissa. Valtakatu 10-16 eli ns. Tinnan talot
rakenne   in alun perin puolustusvoimien työnteki-
jöille.

5.  SODANJÄLKEINEN RAKENTAMINEN
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Koulukatu 49:n (1951) päädyssä on muusta julkisivusta ulkonevat ivinot kkunaerkkerit. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.

Valtakatu 16:n (1953) julkisivuissa on säilynyt runsaas   al-
kuperäisiä elemen  ejä. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Liisankatu 5:n (1953) erityispiirteenä on sen sisäänvede  y
ja edustava sisäänkäyn  . Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ram-
boll.
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So  en jälkeisessä puolitoistakerroksisessa omako  taloissa oli tyypillises   harjaka  o ja julkisivuissa
usein vaakalaudoitus tai karkea rappaus. Rakennusten muuten vaa  matonta ulkoasua rikaste   in
mm. sisäänkäynnin  ili-, laa  a- tai luonnonkiviverhoilulla ja koristeellisilla yksityiskohdilla. Liuskeki-
ven käy  ö oli suosi  ua sokkeleissa. Ton  t olivat isoja ja pihat suunna   in usein lämpimään ilman-
suuntaan.32

Kimpisen kaupunginosaan Mäkikadun, Pajukadun ja Kantokadun varsille on rakentunut 1940-lu-
vun lopulta 1950-luvulle maastonmuotoja mukaileva ja yhtenäinen pientaloalue. Ensimmäinen ase-
makaavan suunni  elu aloite   in jos vuonna 1908, mu  a lopullinen rakentaminen perustui Meur-
manin yleiskaavaan 1936. Alueelle tyypillisiä ovat puolitoistakerroksiset, koristerapatut pientalot,
joihin lii  yy hoidetut puutarhat.33

32 Hannula & Salonen 2007, 30-31
33 KIOSKI-Ɵ etokanta

Kimpisen kaupunginosan omako  taloja. Kuva: Ma    Poutvaara, LKA.

Maastonmuotoja mukaileva pientaloalue ilmentää ajanjakson kaupunkisuunni  eluideologiaa. Kuva: Laura Vikman 2019,
Ramboll.
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So  enjälkeinen liikerakentaminen paino  ui pääosin Valtakadun ja Kauppakadun varsille. Kuten
asuinrakennuksissa myös liikerakennuksissa puhdasoppinen modernismi vaihtui roman   sempaan
tyylisuuntaan. Nauhaikkuna ote   in uudelleen käy  öön ja materiaalit monipuolistuivat. Julkisivuis-
sa saate   in käy  öö kuparia, alumiinia, liuskekiveä tai läpivärjä  yjä lasilevyjä.

Yksi merki  ävimmistä liiketalojen suunni  elijoista Lappeenrannassa oli arkkiteh   Per Björkvall, joka
suunni  eli 1950-1960-lukujen aikana yhteensä seitsemän liikerakennusta Valtakadun varrelle.
Yhtenäistä näille rakennuksille oli ensimmäisen kerroksen suuret näyteikkunapinnat sekä toisen ja
kolmannen kerroksen nauhaikkunarivit. Björkvall suunni  eli myös Valtakadun varrelle vuonna 1953
valmistuneen elokuvatea  eri Nuijamiehen, joka edustaa hienostunees   1950-luvun materiaalien
käy  ö.34

34 KIOSKI-Ɵ etokanta

Valtakatu 46 ja 48:n liiikerakennukset val-
mistuivat vuosina 1955 ja 1956. Kuva: Per
Björkvall, EKM.

Valtakatu 23 liike- ja asuinkerrostalovalmistui vuonna 1952
arkkiteh   Tuulikki ja Väinö Löyskän suunnitelmien mukaan.
Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Valtakatu 23 liike- ja asuinkerrostalovalmistui vuonna 1952
arkkiteh   Tuulikki ja Väinö Löyskän suunnitelmien mukaan.
Kuva: Tiina Heikkilä 2017, Ramboll.



L  25

Lappeenrannan vesitorni muodostaa maisemallisen kiintopisteen Taikinamäen liikenneympyrän tuntumaan. Vesitornia
uudiste   in matkailukäy  öä varten 1950-luvulla, jolloin myös liikenneympyrä rakenne   in Valtakadulle. Kuva: Laura Vikman
2019, Ramboll.

Ilmakuva Taikinamäen kaupunginosasta 1950-luvun ja 1960-luvun vaihteesta. Etualalla Valtakadun ja Koulukadun varrelle
rakenne  u kor  eli, jonka rakennukset ovat rakenne  u pääosin aravarahoituksella. Kuva: Ma    Poutvaara, LKA.
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Sodan jälkeen kaavoituksen pääpaino oli ollut asuin-, teollisuus- ja varastoalueiden kaavoi  amises-
sa aina 1950-luvun puoliväliin saakka. Yleiskaavan laadinnan jälkeen tuli ajankohtaiseksi suunnitella
keskustan alueelle ajanmukainen asemakaava. Kaavalla halu   in osoi  aa tulevan kaupungin virasto-
jen, kirjaston ja tea  erin käsi  ävälle rakennuskokonaisuudelle sijain   Valtakadun varrelle nykyisen
kirjaston paikalle. Ydinkeskustan suunni  elusta järjeste   in vuonna 1957 aatekilpailu, jonka voi
arkkiteh   Erkki Helamaan ehdotus ”Vox Urbanaan”. Kilpailuehdotuksissa Pormestarinkatu koe   in
asemakaavallises   tärkeänä, sillä se näh  in bulevardimaisen vehreänä kaupunki  lana, joka yhdis
Keskuspuiston ja Vesitornipuiston yhtenäiseksi vihervyöhykkeeksi. Aatekilpailun suunnitelmissa
korostui ”raa  huoneen torin” merkitys kaupunkilaisten kokoontumispaikkana.35

Arkkiteh   Pasaselle anne   in tehtäväksi suunnitella kaupunginkirjasto, joka toteute   in vasta vuon-
na 1974 aatekilpailun hengessä. ”Vox Urbanassa” esitetyt kiinnekohdat, kaupungintalo ympäristöi-
neen sekä liikennejärjestelyt vaiku   vat osaltaan keskustan asemakaavakilpailun sisältöön vuonna
1962. Kaupunkikuvallisista syistä kaupunginvaltuusto oli ase  anut kilpailualueen rakennuskieltoon
vuonna 1961. Lappeenrannan keskustakilpailu järjeste   in 9.9.1963, johon mennessä kilpailun
toimeenpanijoille saapui yhdeksän ehdotusta. Palkintolautakunta jakoi palkinnot arkkiteh   Erkki
Juu  laisen ehdotukselle ”Villimiehen arkivaa  eet” sekä toiseksi tulleelle professori Olli Kivisen36

ehdotukselle ”Kis-kis kippurahäntä”.37 Keskustakilpailun voi  anut Erkki Juu  lainen laa   Lappeen-
rannan keskustasuunnitelman vuosina 1963-1967.

35 AnƟ kainen ym. 1988, 170-171.
36 Kivisen avustajina arkkitehdit Jouko RasƟ mo, Arto Sipinen, dipl.ins. Heikki Kaila sekä muina avustajina arkkitehdit Anƫ   Vainio,
 Rudolf von Guten ja ark.yo Risto Vuolle-Apila, Jorma Talvioja ja Klaus Pelkonen.
37 AnƟ kainen ym. 1988, 172, ArkkitehƟ lehƟ  4-5/ 1964 kilpailuliite.

Ilmakuva kuva  una Peltolan kaupunginosan yli keskustaan vuonna 1956. Peltolan alueelle toteute   in arkkiteh   Erkki Juu  -
laisen kaavoi  ama hallintokor  eli. Kuva: LKA.

6.  KESKUSTAN AATEKILPAILU 1957 JA
 KESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU 1963
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Yllä arkkiteh   Erkki Juu  laisen Lappeenrannan keskustakilpailun
ehdotus ”Villimiehen arkivaa  eet” vuodelta 1963. Kuva: Arkkiteh-
 -leh   4-5/1964 kilpailuliite nro. 3. Alhaalla oikealla Juu  laisen kil-

pailuehdotuksen ”Villimiehen arkivaa  eet” liikennekaavio vuodelta
1963. Kuva: Arkkiteh  -leh   4-5/1964 kilpailuliite nro. 3.
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Professori Olli Kivisen laa  ma Lappeenrannan keskustakilpailun toiseksi tullut ehdotus ”Kis-kis kippurahäntä” vuodelta
1963. Kuva: Arkkiteh  -leh   4-5/1964 kilpailuliite nro. 3.
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Arkkiteh   Juu  laisen keskustasuunnitelma edus   uudenlaista tyyppiä, jossa halu   in palata luon-
nonläheisestä suunni  elusta takaisin vanhaan kaupunkimaiseen katu  laan. Tiiviitä keskustoja
aloite   in kutsumaan kompak  kaupungeiksi. Juu  laisen suunnitelmassa uusi keskus oli tarkoitus
rakentaa kerralla vanhan keskustan eteläpuolelle. Alue koostui  iviistä kaksikerroksista umpikor  e-
leista, joiden liikenne oli ohja  u jalankulkijoille ja autoille erillisille tasoille. Suunnitelmassa pyri   in
yhtenäiseen keskusta-alueeseen, jossa jatke   in vanhan keskustan ruutukaavaa ja matalaa raken-
nuskorkeu  a. Kor  eliin suunnitel  in pääasiassa liike  loja, joihin lii  yi kaksi pysäköin  tasoa. Yhdek-
sän kor  elin alue oli suunnitelman ensimmäinen vaihe. Lopullinen keskustakokonaisuus suunni-
tel  in valmistuvan vaihei  ain vuoteen 2000 mennessä. Kompak  kaupunki-ideologiaa toteute   in
myös Tapiolan keskuksessa, jonka Juu  lainen suunni  eli yhdessä Erkki Kairamon, Kirmo Mikkolan ja
Juhani Pallasmaan kanssa vuonna 1968.38 Keskustasuunnitelma jäi vielä odo  amaan toteu  amista.

38 Standertskjöld 2011, 14-16; JuuƟ lainen 1967.

Arkkiteh   Erkki Juu  laisen kokoamassa kuvasarjassa ensimmäinen kuva esi  ää Lappeenrannan kaupunkirakenne  a vuonna
1838. Kuvasarjan toinen kuva esi  ää voimassa olevan asemakaavan kor  elijakoa vuonna 1966. Kuvasarjan kolmas kuva
esi  ää keskustaluonnosta, johon on merki  y Raa  huone (1.), Lappeen kirkko (2.), kirjasto (3.), tea  eri (4.) ja kaupungintalo
(5.). Lähde: Juu  lainen, Erkki ”Lappeenrannan keskusta 1967” -rapor   .

Arkkiteh   Erkki Juu  laisen Lappeenrannan keskustan asemakaavaehdotuksen kuva pienoismallista on sijoite  u valokuvaan
vuonna 1966. Lähde: Juu  lainen, Erkki ”Lappeenrannan keskusta 1967” -rapor   .
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Arkkiteh   Erkki Juu  laisen vuosina 1963-1967 laa  man keskustasuunnitelman pohjalta valtuusto
antoi Juu  laisen tehtäväksi laa   kilpailuehdotuksen pohjalta asemakaavan. Prosessi oli pitkä ja
kaavasta esitel  in luonnos vuonna 1967. Suhteessa kilpailuehdotukseen se sisälsi suuria muutoksia
toimintojen sijoi  elussa, kor  eleissa ja liikenteen periaa  eissa. Lopullinen asemakaava vahvistet-
 in 20.9.1972. Asemakaava käsi    pääpiirteissään Koulukadun, Hämäläistenkadun (nyk. Anni Swa-

nin katu), Pormestarinkadun, Oksasenkadun ja Snellmaninkadun rajaaman alueen. Lappeenrannan
hallintokeskuksen asemakaava hyväksy   in 19.12.1975.39

39 Putkonen 2013, 8, 32

Vasemmalla: Erkki Juu  laisen ase-
makaavan vahviste   in vuonna 1972.
Osasuurennoksessa Valtakadun,
Kirkkokadun, Koulukadun ja Raa  mie-
henkadun välinen kor  eli. Harvalla
rasterilla on osoite  u kor  elin sisälle
jäävät ja pure  avaksi suunnitellut
rakennukset. Kuva: LKS.

Alhaalla: Hallintokeskuksen asema-
kaava hyväksy   in vuonna 1975.
Kaavan pohjakartalla on havai  avissa
suunnitelman alle jääneet pientalo-
ton  t. Kuva: LKS.
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Arkkiteh   Erkki Juu  laisen laa  mia leikkauspiirustuksia uudesta hallintokor  elista vuodelta 1966. Lähde: Juu  lainen, Erkki
”Lappeenrannan keskusta 1967” -rapor   .

Näkymä kaupungintalon suuntaan. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.
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Lappeenrannan keskustan kaupunkikuva oli säilynyt matalana ja puurakenteisena aina 1960-lu-
vun lopulle saakka. Lappeen kirkon tuntumaan oli rakenne  u korkeita liike- ja asuinrakennuksia ja
moderni citykor  eli 1950-1960-lukujen aikana. Keskustan suunni  elukilpailun yhteydessä asete  u
rakentamiskielto pää  yi asemakaavan valmistumisen jälkeen. Puukaupungin nopea modernisoin
alkoi 1970-luvulla. Keskustassa halu   in säily  ää perinteinen matala rakennustapa, jonka mi  akaa-
van säily  ämisen usko   in suojelevan kaupunkikuvan omaleimaisuu  a.40

Pula-ajan jälkeen kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutos näkyi myös arkkitehtuurissa.
1960-luvulta läh  en rakennusten mi  akaava muu  ui edellistä vuosikymmentä massiivisemmaksi ja
teollistuminen vaiku    elemen   tekniikan kehi  ymiseen. Virasto-, liike- ja asuintalojen jäsentely ja
yksityiskohdat alkoivat muistu  aa toisiaan ja rakennusten ulkonäöstä oli vaikea päätellä sen käy  ö-
tarkoitusta.41

Vastakohtana 1950-luvun aukkojulkisivulle, nauhaikkunat näh  in taas uudenaikaisina. Tämä näkyi
julkisivujen vaakasuuntaisessa sommi  elussa. Kerrostaloissa harjaka  o loiveni ja muu  ui myöhem-
min tasakatoksi, jolta nousivat laa  kkoina hissien konehuoneet. Hallitsevaksi materiaaliksi nousi
betoni sekä puhtaaksivale  una e  ä elemen  einä. 1960-luvulla julkisivut teh  in usein  ilestä muu-
ra  una tai paikallatehtyinä rapa  uina kevytbetonijulkisivuina tai ne verhoil  in asbes  semen   le-
vyillä. 1970-luvulla julkisivuja päällyte   in myös  ililaatoilla ja klinkkereillä. Parvekkeet toteute   in
tavallises   raskaan näköisillä ulkonevilla pieliseinillä. Kaiteet olivat pääasiassa betonia, asbes  se-
men   levyä tai terästä.42

Lappeenrannassa esikaupunkien kerrostalorakentaminen 1960-1970-luvuilla keski  yiä pääosin Lei-
rin ja Pallon kaupunginosiin. Pienempiä kokonaisuuksia muodostui Koulukadun ja Raastuvankadun
sekä Imatran  en varsille. Leirin kerrostaloalue muodostui Toivonkadun, Suonionkadun , Yrjönka-
dun ja Marjankadun varsille. Pääosin 4-5-kerroksisten lamellikerrostalojen julkisivuissa on käytet-
ty runsaas   puna  iltä ja pitkiä sivuja hallitsevat nauhaikkunoiden rivistöt. Pallon kerrostaloalue
rakentui Taipalsaaren  en varsille. Leirin kerrostaloihin verra  una Pallon rakennuksissa puna  ilen
osuus oli huoma  avas   pienmpi. Suunni  elijoita ovat olleet mm. Ospo Sipari, Reino Ahjopalo sekä
Pauli Vuorinen.43

40 Pöllönen 2014, 62-63, 67; KIOSKI-Ɵ etokanta.
41 Hannula & Salonen 2007, 32-39.
42 Hannula & Salonen 2007, 32-39.
43 KIOSKI-Ɵ etokanta

7.  MODERNI (PUU)KAUPUNKI 1960-1970

Yrjönkatu 7 (1961) on yksi
arkkiteh   Pauli Vuorisen
suunni  elemista liike- ja
asuinkerrostaloista. Kuva:
EKM.
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Raastuvankatu 28 kuva  una
1970- ja 1980-lukujen vaih-
teessa. Kuvaaja: Per Björkvall.
Kuva: EKM.

Imatran  e 2:n suunni  elusta
vastasi arkkiteh   Pauli Vuo-
rinen. Kohde on osa kuuden
matalan pienkerrostalon
ryhmää, jokta on rakenne  u
vuosina 1954-1984. Kuva:
Laura Vikman 2019, Ramboll.

Kimpisenkadun 15-17 kerros-
talot suunni  eli arkkiteh   Per
Björkvall. Kuva: Per Björkvall,
EKM.
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Taipalsaaren  en kerrostaloja. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Kauppakatu 22:n (1979) julkisivuja hallitsevat nauhamaiset
parvekerivistöt.. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Liisankatu 7 (1968) on muusta rakennuskannasta poikkeuk-
sellinen luh  talo. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.
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Ajanjakson julkista rakentamista edustaa Lepolan alue, johon muodostui oppilaitoksien ja tervey-
denhuollon rakennuskeski  ymä 1960- ja 1970-luvuilla. Lepolaan oli laadi  u pientalokaava O  o-I.
Meurmanin toimesta vuonna 1936, jonka jälkeen yleiskaavasuunnitelmassa alue vara   in yleisten
rakennuksien kor  elialueeksi 1950-luvulla.47

Lappeenrannan amma   koulun suunni  elusta järjeste   in 1956 arkkitehtuurikilpailu, jonka voi
arkkiteh  veljesten Tuomo ja Timo Suomalaisen ehdotus. Vuonna 1960 valmistunut rakennus edus-
taa pelkistetyiltä julkisivuiltaan samaa puhdaslinjaisuu  a, joka oli tuolloin tunnusomaista suoma-
laiselle arkkitehtuurille. Laajennuksen suunni  elusta vastasi vuonna 1975 Pauli Vuorinen. Muita
alueelle rakentuneita rakennuksia ovat Lappeenrannan kaupunginsairaala 1962, en  nen talouskou-
lu 1969, uimahalli 1972 sekä pelastuslaitos 1977.48

47 KIOSKI-Ɵ etokanta.
48 KIOSKI-Ɵ etokanta.

Lepola, kaupunginosan ensimmäiset oppilaitokset kuva  una 1960-luvun alussa. Etualalla Kauppaoppilaitos ja sen takana
Lappeenrannan amma   koulu, jonka on suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen. Kuva: Albin Aaltonen, EKM.

Pelastuslaitos (Armi-
lankatu 35) valmistui
vuonna 1977 ja se
edustaa 1970-luvun
elemen   rakentamis-
ta, jonka piirteet ja
materiaalit ovat hyvin
säilyneet. Kuva: Laura
Vikman 2019, Ramboll.
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Satamatori toimi Lappeenrannan kauppatorina vuoteen 1956 as  . Uusi tori ja kauppahalli raken-
ne   in keskustan eteläosaan Snellmaninkadun ja Oksasenkadun kulmaukseen. Uusi kauppahalli
valmistui vuonna 1955. L-kirjaimen muotoisen rakennuksen julkisivuja jäsentävät puna  ilipilarit.
Saimaan kanavan avaaminen joh   satama-alueen kehi  ämiseen vuonna 1968. Yhtenäises   ra-
kentuneiden kor  eleiden purkaminen aloite   in 1970-luvun alussa. Satamatorin kauppakartanot
korva   in pian moderneilla rakennuksilla, joilla halu   in luoda posi  ivinen kaupunkikuva laivamat-
kustajille. Alueen asemakaavoituksesta vastasi arkkiteh   Erkki Juu  lainen, jonka kaavoitukselle
tyypillises   halu   in uudisrakennusten massoi  elulla säily  ää satamatorin  lallinen luonne.49

49 Pöllönen 2014, 67-68

Ilmakuva Rantatorin ja sataman alueesta 1930-luvun puolivälissä.  Rantatorin keskellä on vanha kauppahalli. Kuva: Veljek-
set Karhumäki Oy, LKA.

Uusi kauppahalli valmistui vuonna 1955 keskustan eteläosaan.   Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

As Oy Torikatu 2-4 valmistui satamatorin kauppakartanoiden paikalle vuonna 1973. Rakennusten suunni  elusta vastasi
Arkkiteh  toimisto Jorma Vuorelma. Kuva: LKSA,
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Pos  kor   kuva ote  u Kauppatorilta Saimaalle 1960-luvulla. Kuva: EKM.

Ilmakuva Lappeenrannan ydinkeskustasta 1970-luvulta. Kuva: EKM.
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Näkymä Valtakadulta vuonna 1971. Kuva: EKM.

Näkymä Valtakadulta 1980-luvun alusta. Kuva: EKM.
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8.  1980- JA 1990-LUKUJEN
      TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lappeenrannan ydinkeskustan osayleiskaava laadi   in vuosina 1984-1989. Osayleiskaava laadi   in
yhdenmukaistamaan kaupunkikuvaa, jota edellisten vuosikymmenien ns. pos  merkkikaavoitus oli
muovannut. Kaupunkikuvaa pyri   in ehey  ämään rakentamalla umpikor  eleita. Kaavan tavoi  ee-
na oli vahvistaa kaupungin asemaa maakuntakeskuksena osoi  amalla kaupan ja palveluiden  lava-
raukset, säily  ää asuinrakentaminen keskustassa ja selkey  ää liikennejärjestelyitä. Ydinkeskustalla
ei katso  u olevan laajenemismahdollisuuksia ympäröivien asuinalueiden vuoksi, joten kaavalla
pyri   in tehostamaan keskustakor  eleiden maakäy  öä.50

1970-luvulla äärimmilleen pelkiste  y betoniarkkitehtuuri alkoi monipuolistua 1980-luvulla.  Ker-
rostaloihin ale   in rakentaa erkkereitä, torneja, runsasmuotoisia ja ylisuuria katoksia, vinoja seiniä
ja pyöreitä ikkunoita. Julkisivuissa ale   in käy  ää kaakelilaa  aa, joka toteute   in tehdasvalmiina
elemen   pintana. Värityksessä suosi   in 1980-luvulla pastellisävyjä ja erityises   vaaleansinistä.
1990-luvulla väri-ilo  elu laantui. Kun vielä 1980-luvulla parvekekaiteet olivat betonia, muu  uivat
ne 1990-luvulla lasikaiteiksi. Ylipäätään lasin käy  ö lisääntyi 1990-luvulla. Rakentaminen Lappeen-
rannassa säilyi vielä matalana.

50 KauƩ o ym. 1989, 170-171.

Lappeenrannan ydinkeskustan osayleiskaavan illustraa  o vuodelta 1989. Lähde: Kau  o ym. 1989, 171.
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Arkkiteh   Juu  laisen keskustasuunnitelman toteutus viivästyi, mu  a alueen asemakaavoitus hyväk-
sy   in vuonna 1975. Lappeenrannan uuden keskustan alueen rakentaminen alkoi Val  on virastota-
lon rakennustyömaalla vuonna 1979.44 Keskustan suunni  elukilpailun jälkeen kaupungin johtoryh-
mä oli yhteydessä arkkiteh   Viljo Revelliin, jonka toivo   in osallistuvan kaupungintalon paikan ja
rakennuksen idean hahmo  eluun. Arkkiteh   Revell ehdotuksesta suunnitelmia muute   in kaupun-
gintalon sijainnin ja toriaukion suunni  elussa. Suunnitelmissa kor  eli toimi hallinnollis-kaupallisena
keskuksena, jonka toriaukion laidalta varasivat osuuskaupparyhmä SOK ja Keskusosuusliike OTK
rakennuspaikat. Suunnitelmat kuitenkin viivästyivät, jonka vuoksi suuret kauppaliikkeet vetäytyivät
alkuperäisistä suunnitelmista. Torin kauppasuunnitelmien vuoksi Juu  laisen yksitasoinen liikenne
oli muute  u monitasoratkaisuksi.45  Lappeenrannan kaupungintalon on suunnitellut Arkkiteh  toi-
misto Castrén-Jauhiainen-Nuu   la 29.2.1980. Pääsuunni  elijana on toiminut arkkiteh   Yrjö Sahl-
stedt. Rakennus edustaa korkealaatuista betoniarkkiehtuuria, jonka tyyli ja materiaalit ovat hyvin
säilyneet. Kaupungintalon ja Val  on virastotalokor  elin lisäksi hallintokor  eliin rakenne   in Hotelli
Lappee (Brahenkatu 1) vuonna 1982. Nykyisin rakennus on osa kauppakeskus IsoKris  inaa. Hotelli
Lappeen itäpuolelle rakenne   in tavaratalo vuonna 1986, jonka jälkeen rakennusta laajenne   in
1990-luvulla. Nykyisin (2019) tavaratalo on osa kauppakeskus IsoKris  inaa.46

44 Pöllönen 2014, 61.
45 Puurunen 2012, 11.
46 KIOSKI-Ɵ etokanta

Lappeenrannan kaupungintalo kuva  una Kansalaistorilta. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.

Hotelli Lappee edustaa
1980-luvun hotelliarkki-
tehtuuria. Kuva: Laura
Vikman 2019, Ramboll.
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Kokonaisia 1980- tai 1990-luvun kerrostaloalueita ei Lappeenrannan keskustan alueelle muodostu-
nut ja rakentaminen jatkui 1980-luvusta eteenpäin täydennysrakentamisen muodossa, joka sijoi  ui
ympäri keskustaa. Aikakauden merki  ävimpiä arkkitehtejä ja arkkiteh  toimistoja kerrostaloraken-
tamisen osalta olivat Arkkiteh  toimisto Timo Vuori, Arkkiteh  toimisto Vahtera & Heino, Arkkiteh-
 toimisto StudioVuorinen, Arkkiteh  toimisto Mikko Heikkilä sekä Arkkiteh  toimisto Rii  a ja Kari

Ojala. Aikakautena tyypillisiä edustajia ovat muun muassa Kauppakatu 20 (1987), Taipalsaaren  e
14 (1980), Raastuvankatu 23 (1987), Ainonkatu 5 (1989) ja Snellmaninkatu 5 (1996).51

1980- ja 1990-lukujen aikana rakentuivat Lappeenrannan keskustan alueelle ensimmäiset ja samalla
ainoat rivitaloalueet. Tämä pieni aluekokonaisuus muodostui Pallon kaupunginosaan Huopateh-
taankadun ja Pallonkadun väliselle alueelle. Kaksikerroksiset rivitalot ovat lautaverhoiltuja ja niiden
julkisivuissa on käyte  y tornimaisia aiheita. Suojaisat ja vehreät sisäpihat muodostuvat rakennus-
ten keskelle. Rakennuskokonaisuuteen kuuluvat Huopatehtaankatu 5 (1988), Pallonkatu 16-18
(1987) sekä Pallonkatu 20 (2003).52

51 KIOSKI-Ɵ etokanta
52 KIOSKI-Ɵ etokanta

Huopatehtaankatu 5 (1988) on alueen ensimmäisiä ja
harvoja rivitaloja. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Kauppakatu 20:n (1987) elävä julkisivusommi  elu .
Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Snellmaninkatu 5 (1996) muodostuu kolmesta 6-ker-
roksisesta pistetalosta sekä näiden välissä olevasta
2-kerroksisesta rakennusosasta. Kuva: Tiina Heikkilä
2019, Ramboll.
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Pallon kaupunginosaan Huopatehtaankadun varrelle rakentui 1980-luvun aikana Lappeenrannan
seudun opiskalelija-asuntosää  ön LAOS:n kolme oppilastaloryhmää LOAS-Pallo (Taipalsaaren  e 2)
vuonna 1982, LOAS-Pallonlah   (Huopatehtaankatu 4) 1989 sekä LOAS-Tervaranta (Huopatehtaan-
katu 2) 1983. Kukin kohde koostuu useammasta puna  ilipintaisesta ja 3-kerroksisesta kerrostalosta,
jotka on ryhmitelty siten, e  ä suojaisa sisäpiha jää rakennusten keskelle.53

Osayleiskaavassa 1989 osoite   in muun muassa uudeksi rakennuskohteeksi liikenneympyrän tun-
tumassa sijaitseva umpikor  eli, jonka palvelutalon rakennuskokonaisuus rakenne   in 1990-luvun
lopulla ja 2000-luvun alussa. Kor  elin rakennukset ovat suunnitelleet lappeenrantalainen Ark’Idea
Oy ja mikkeliläinen Arkkiteh  toimisto Seppo Asikainen Oy. Rakennusryhmä luo maisemallisen kiin-
topisteen liikenneympyrän tuntumaan.54

Muita huomionarvoisia yksi  äisiä rakennuksia ovat muun muassa Musiikkiopisto (Koulukatu 36),
Toikankatu 4:n liike- ja toimistorakennus, Hotelli Patria (Kauppakatu 21) sekä Kauppakeskus Opri.
Musiikkiopisto ilmentää 1980-luvun taloudellista nousukau  a ja ajanjaksolla yleistyny  ä kult-
tuurirakennuksien rakentamista. Toikankatu 4 valmistui vuonna 1987 ja se on edustava esimerkki
1980-luvun postmodernista liike- ja toimistorakentamisesta kaupunkikuvallises   tärkeällä paikalla
torin laidalla. Hotelli Patria valmistui vuonna 1991 ja sen suunni  eli Arkkiteh  toimista Heliövaara
ja Uksala. 1980-luvun kauppakeskusarkkitehtuuria edustaa vuonna 1988 valmistunut Kauppakeskus
Opri.55

53 KIOSKI-Ɵ etokanta
54 KIOSKI-Ɵ etokanta
55 KIOSKI-Ɵ etokanta

LOAS-Pallo edustaa tyypillistä 1980-luvun kerrostalorakenta-
mista. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Hotelli Patrian (1991) erityispiirteenä on katujen kul-
mauksessa oleva kulmatorni.  Kuva: Tiina Heikkilä 2019,
Ramboll.

Musiikkopiston (1988) suunni  elivat arkkitehdit Eric Ad-
lercreutz ja Hasse Hägerström. Kuva: Laura Vikman 2019,
Ramboll.

Taikinanmäen palvelutalo muodostaa maisemallisen kiinto-
pisteen Valtakadun liikenneympyrän pohjoispuolelle. Kuva:
Laura Vikman 2019, Ramboll.
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Valtakatu 31:n liikerakennus .Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Toikankatu 4 (1987) sijaitsee torin laidalla. Suunni  elusta vastasi Arkkiteh  toimisto Eino Tuompo. Kuva: Tiina Heikkilä 2019,
Ramboll.



L  44

Ydinkeskustan osayleiskaavan Paasikiven suunnitelma vuodelta 1985. Vasemmalla kuva Paasikivenpuistosta ja oikealla
suunnitelma alueen kehi  ämisestä. Suunnitelmat on laa  nut arkkiteh   Mikko Heikkilä 10.12.1985. Lähde: Kau  o ym. 1989,
172.

Ilmakuva Lappeenrannan keskustasta, jossa vastavalmistunut kaupungintalo ympäristöineen vuonna 1984. Kuva: Sky-Foto,
EKM.
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Taikinamäen liikenneympyrä kuva  una 1980-luvulla. Kuva: Aarne A. Mikonsaari, EKM.

Taikinamäen liikenneympyrän tuntumassa sijaitseva Technopoliksen liike- ja toimistorakennus. Kuva: Laura Vikman, Ramboll
2019.
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9.  LAPPEENRANNAN KESKUSTA
 2000-LUVULLA

Satama kuva  una vuonna 2019. Kaupunkikuva on muu  unut korkeiden liike- ja asuinrakennuksien myötä 2000-luvun alku-
vuosikymmeninä.  Kuva: Laura Vikman, Ramboll.

Lappeenrannan ydinkeskustan osayleiskaavassa (1989) osoite   in Vapaudenaukiolle rakentamista,
joka toteutui vasta 2000-luvulla. Vapaudenaukion koillislaidalle rakentui kookas Technopoliksen
liike- ja toimistorakennusryhmä, joka on toteute  u kolmessa osassa. Vapaudenaukiolle rakenne   in
maanalainen parkkihalli, jonka maanpäälliselle alueelle rakenne   in vehreä oleskelupuisto. Vuoden
1957 aatekilpailussa Pormestarinkadun merkitys viherverkostojen yhdistäjänä on osi  ain toteutu-
nut Vapaudenaukion-Paasikivenpuiston puistosuunnitelmassa, joka on laadi  u vuonna 2015.

Lappeenrannan ydinkeskustan rakennuskorkeus on muu  unut olennaises   2000-luvulla. Tiiviin ja
matalan ydinkeskustan liikerakennuksia on korva  u korkeilla kerrostaloilla ja maanalaisilla parkki-
halleilla. Lappeenrannassa muutospaine on kohdistunut erityises   1960-luvun alussa rakenne  uun
citykor  eliin sekä Valtakadun varrelle rakenne  uihin mataliin liikerakennuksiin. Liike  lojen lisään-
tyvä tarve näkyy myös ostoskeskuksien lisääntyvässä suunni  elussa. Kauppakeskuksien rakentami-
nen hallintokor  eliin on muovannut kaupunkikeskustan ruutukaavarakenne  a. Arkkiteh  toimisto
Ark’Idea Oy on ydinkeskustan uudisrakentamisen tuo  eliaampia suunni  elijoita.
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2000-luvun yhtenä tunnuspiirteenä on ollut täydennysrakentaminen. Osa rakennuksista on to-
teute  u ympäröivästä rakennuskannasta poikkeavalla tavalla oman aikansa edustajana ja osa
ympäröivää rakennuskantaa huomioiden tai mahdollises   edeltävää rakennusta mukaillen. Huo-
mionarvoisia täydennysrakennuskohteita, joiden arkkitehtuurissa on ote  u huomioon ympäröivä
rakennuskanta ja sen ominaispiirteet ovat muun muassa Kauppakatu 28, Valtakatu 18b, Valtakatu 6
ja Yrjönkuja 5.

Kauppakatu 28 rakenne   in edeltäneen Hinkkasen talon paikalle 2010-luvun alussa. Rakennus
sijoi  uu RKY-alueelle. Lautaverhoiltu rakennusosa lii  ää kivirakennuksen osaksi sen pohjoispuolel-
la olevaa vuodelta 1800-luvulta peräisin olevaa Wolkoffi  n taloa. Valtakatu 18 B:n tasaka  oinen ja
laa  kkomainen rakennus lii  yy luontevas   osaksi Valtakadun varren kolmen talon muodostamaa ja
1930-luvulla rakenne  ua funkkiskokonaisuu  a. Kasarminpor  n palvelutalo Valtakatu 6:n ulkoasu
ja sijain   ton  lla mukailee sen itäpuolelle 1950-luvun alussa rakentunu  a ja vaaleaksi rapa  ujen
kerrostalojen ulkoasua. Yrjönkuja 5:n paikalta pure   in arkkiteh   Osmo Lapon 1979 suunni  elema
kerrostalo, joka ote   in nykyisen rakennuksen suunni  elun lähtökohdaksi.56

56 KIOSKI-Ɵ etokanta

Kauppakatu 28 rakenne   in edeltäneen Hinkkasen talon pai-
kalle 2010-luvun alussa.  Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Valtakatu 18 B:n (2006) suunni  elusta vastasi Arkkiteh  toi-
misto Timo Vuori. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Valtakatu 6:n (2001) julisivuissa on tavoiteltu 1950-luvun
henkeä. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Yrjönkuja 5 (2008) muodostaa parin sen länsipuolella sijait-
sevan Yrjönkuja 3:n (1980) kanssa. Kuva: Tiina Heikkilä 2019,
Ramboll.
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Snellmaninkatu 3 C ja 3 D:n julksiivuissa on käyte  y tehosteväreinä päävärejä. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Valtakatu 58 (2019) rakenne   in en  sen kaupungintea  erin ton  lle. Rakennus edustaa 2010-luvun palvelutalorakentamis-
ta, jonka julkisivuissa on yhdiste  y värikkäitä rappauspintoja. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.
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Kuvassa uudistunut citykor  eli ja oikealla Lappeen kirkko. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.

Vuonna 2007 rakenne  u Kauppakeskus Galleria kuva  una Kansalaistorilta. Kuva: Laura Vikman 2019, Ramboll.
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Näkymä Kauppakadulta etelään. Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.

Näkymä Kirkkokadulta etelään, katunäkymässä on kerroksellisuu  a eri vuosikymmenillä rakentuneiden rakennusten myötä.
Kuva: Tiina Heikkilä 2019, Ramboll.
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