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Tervetuloa Luumäelle!

Luumäki sijaitsee
Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson rajalla.
Hyvät liikenneyhteydet
vievät nopeasti niin
pääkaupunkiseudulle
kuin Venäjällekin.

Täällä ei tekeminen lopu kesken.
Luumäen juuret ulottuvat aina
vuoteen 1642, jolloin kunta muuttui itsenäiseksi seurakunnaksi.
380-vuotias Luumäki tunnetaan
historiallisista nähtävyyksistään,
jotka kiinnostavat sekä kotimai-

sia että kansainvälisiä vieraita
vuodesta toiseen. Täällä nautitaan
myös kuvankauniista näkymistä,
joihin pääsee tutustumaan korkeatasoisia melonta-, pyöräily- ja
retkeilyreittejä pitkin.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PAREMMIN!

Pienessä kunnassamme on
helposti saatavilla olevat ja hyvin
toimivat palvelut niin asukkaille,
yrittäjille kuin matkailijoillekin.
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KATSO
VIDEOMME!
© Lauri Lajunen

© Lauri Lajunen

LEIPOMO
KAHVILA
KONDITORIA
MYYMÄLÄ
LOUNAS
www.satunmakiat.fi | Urontie 1, 54510 URO | 05 4572771

Sähköurakointi
HEIKKI HUHTINIEMI
0400 752 069

www.piuhaheikki.fi
Sähkötyöt | Ilmalämpöpumput | Kodinkoneet
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Hyvä ku pääsit tulemaan
Luumäki on historian ja luonnon ystävän paratiisi!
Historiallinen Luumäki tunnetaan
presidentti P. E. Svinhufvudin
kotikuntana. Presidentin koti,
Kotkaniemi, ja talvisodan jälkeen
puolustuslinjaksi rakennettu Salpalinja nähtävyyksineen tarjoavat
tietoa Suomen historian käännekohdista. Matkailijan kannattaa
tutustua myös muihin mielenkiintoisiin nähtävyyksiin, kuten
Taavetin linnoitukseen.

Luumäen jylhät metsät ja kirkkaat
järvet luovat upeat puitteet virkistäytyä. Kunnan luontomatkailukohteisiin kuuluvat Huopaisenvirran ulkoilureitti, Tolpankankaan luontopolku ja Pärsäniemen
ulkoilualue. Myös Väliväylän
kuuluisa melontareitti kulkee
Luumäen läpi.

TUTUSTU
UPEAAN
KOTKANIEMEEN!
www.kotkaniemi.fi

Luumäki tarjoaa paikkakuntalaisille
ja matkailijoille myös erilaisia kulttuurielämyksiä, kuten 1700–1800luvun vaihteen ajan hengessä vietettävät Marttilan kylän markkinat ja
jazztapahtuma Vallijamit.
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Talvella Luumäellä on loistavia
hiihto- ja luistelumahdollisuuksia.
Uimaankin pääsee ympäri vuoden;
kesäisten uimarantojen lisäksi
talvella on mahdollisuus käydä
avannossa tai vaikkapa palvelukeskus Mäntykodin uima-altaassa.
Luumäellä voi myös ratsastaa ja
harrastaa moottoriurheilua,

balettia, joogaa, yleisurheilua,
suunnistusta, jääkiekkoa ja jalkapalloa. Taavettihalli tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin voimailuun, salibandyyn kuin muihinkin sisäurheilulajeihin. Kulttuuriharrastuksiin lukeutuvat
muun muassa käsityöt, näyttelytoiminta, kuvataiteet, kuoro ja tanssi.

Luumäen tarjonnasta voi tulla
nauttimaan kauempaakin. Kunnassa on runsaasti majoitusmahdollisuuksia leirintäalueista
ja maatilamajoituksista hotelliin
ja vuokrattaviin mökkeihin.
Tervetuloa!
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LÖYDÄ UNELMIESI
KOTI OSOITTEESTA
www.luumaki.fi

Tule jäädäksesi!
Kun haluat perheellesi turvallisen ja miellyttävän elinympäristön,
on Luumäki erinomainen valinta!
Luumäki tarjoaa viihtyisän, turvallisen ja edullisen asuinympäristön
toimivien palvelujen ja puhtaan
luonnon äärellä. Täältä on helppoa
löytää sopiva koti elämän jokaiseen vaiheeseen väljiltä ja rauhallisilta asuinalueilta. Lapsiperheiden palveluihin on panostettu,
ja korkealaatuista, kansallisissa
vertailuissa menestynyttä opinpolkua voi jatkaa kunnan omaan
lukioon saakka.

Luumäellä on monipuolinen
tonttitarjonta. Kodin voi rakentaa
järvenrantaan, metsäiselle rinteelle tai lähelle keskustan palveluja.
Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeudet on määritelty pääosin rantaosayleiskaavalla. Pienen
kunnan etuna on sujuva asiointi
rakentamisasioissa.

Kunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne ja työpaikkaomavaraisuus on yli 80 %. Tänne on keskittynyt muun muassa teollisuus- ja
hyvinvointipalveluyrityksiä sekä
useita pienyrityksiä, jotka tarjoavat erittäin monipuolisia palveluja. Useat kehityshankkeet vievät
elinvoimaista Luumäkeä eteenpäin
ja tekevät kunnasta yhä paremman
paikan asua ja yrittää.
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Liittymäsi kiertotalouteen

Asiakaspalvelu:
Puh. 010 841 1818
(ma-pe klo 8-17)
asiakaspalvelu@ekjh.fi
www.ekjh.fi

• www.jssuomi.fi

Luumäen kunta
Linnalantie 33
54500 TAAVETTI
kunta@luumaki.fi
www.luumaki.fi
www.facebook.com/Luumaenkunta

Luumäen Maalauspalvelu Oy tekee peltikattojen maalaukset, rakennusten
sisä- ja ulkomaalaukset ja remontit luotettavasti ja asiantuntemuksella.
Saneeraatpa vanhaa tai rakennat uutta, ota yhteyttä meihin. Suoritamme
kaikki työmme ammattitaidolla ja asiakkaan toiveita kuunnellen.

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ TARJOUS!

Janne Laine p. 040 518 0809
janne.laine@luumaenmaalauspalvelu.fi
www.luumaenmaalauspalvelu.fi

