KAUPUNGIN
VIHREÄT KEUHKOT
Elämyksiä ja virkistystä
luonto- ja järvimaisemissa
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VEHREÄ
LAPPEENRANTA

Lappeenrannan kaupunkikuvaa elävöittävät lukuisat puistot ja viheralueet.
Ne antavat mahdollisuuden virkistäytyä
luonnossa aivan oman asuinympäristön
tuntumassa sekä puhdistavat ilmaa ja
vähentävät tutkitusti stressiä.
Kesäisin kaupungissa panostetaan
myös runsaisiin kukkaistutuksiin.
Kaunista kaupunkiluontoa arvostavat
paikallisten lisäksi matkailijat.

RETKELLE
LINNOITUKSEN
UUMENIIN

Linnoitusta kiertää luonto- ja kulttuuripolku, jonka varrelle pystytetyissä opastauluissa esitellään
kantakaupungin rakennuksia, historiaa ja omaleimaista kasvillisuutta. Polkuopasteet ohjaavat kulkijoita kohteelta toiselle. Polku lisää Linnoituksen
matkailullista vetovoimaa ja syventää asukkaiden
tietämystä alueen kulttuuri- ja rakennushistoriasta sekä kasvillisuudesta osana kulttuurihistoriaa.
Polku houkuttelee tutustumaan myös Linnoituksen syrjäisempiin kolkkiin ja ihastelemaan
upeita näköaloja Saimaalle ja kaupungin
keskustan suuntaan. Reitti kulkee osin vaikeakulkuisessa maastossa, mutta opastaulujen
sijoittelussa huomioidaan esteettömyys ja helppo
saavutettavuus. Polkuopastus yhdistetään
Linnoituksen jo olemassa olevaan mobiilireittiin,
ja opastauluissa esitetyn QR-koodin ja nettisivulinkin kautta pääsee lukemaan lisätietoja
Linnoituksesta sekä eri kieliversiot opastaulujen
teksteistä.
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Historian havinaa ja kiehtovia tarinoita
Lappeenrannan Linnoituksen eli vanhan kaupungin asutushistoria ulottuu 1500-luvulle, mahdollisesti jopa 1400-luvulle. Linnoitus on yksi merkittävimmistä ja parhaiten alkuperäisessä kunnossa
säilyneistä suomalaisista linnoitusalueista. Linnoitus on suosittu matkailukohde ja täynnä mielenkiintoisia tarinoita: rakennusten ja rakennelmien
lisäksi alueen historiasta on tallessa suuri määrä
tapahtumia ja vaiheita. Linnoituksen elävä kulttuurikasvillisuus taas kertoo menneiden vuosisatojen ihmiselämästä, lääkinnästä, ravinnosta
ja liikkumisesta poikkeuksellisen monipuolisesti.

Luonto- ja kulttuuripolun opastaulut ja polkuopasteet suunnitellaan Linnoituksen miljööseen
soveltuviksi. Niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa taideseppä Antti Nieminen. Taulujen kuvituksesta vastaa kuvittaja Heli Pukki, ja
tekstisisällöt tuotetaan Etelä-Karjalan museon ja
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin yhteistyönä.
Linnoituksen polku on osa Lappeenrannan kaupungin muuta retkeilyverkostoa ja jatkoa rantaraitin maisemareitille.
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ARBORETUM –
KUKOISTAVA
LAJIKEIDAS
KESKELLÄ
KAUPUNKIA
Lappeenrannan tunnetuin maamerkki, Vesitorni, johdattaa vehreään puulajipuistoon eli
arboretumiin. Vuonna 1980 perustettu arboretum on kooltaan 14,5 hehtaaria. Arboretumin
alueella sijaitsevat myös lasten liikennekaupunki ja lämmitettävä tekonurmikenttä sekä
Lappeen vanha pappila. Puiden humina ja metsän rauha vaihtuvat lasten ja nuorten ääniksi.
Arboretumin perustana on samalla paikalla
sijainnut puisto, jossa kasvoi jo ennestään eri
puulajeja. Ensimmäiset uudet puut, 20 visakoivua,
istutettiin arboretumin avajaisten yhteydessä.

Puistossa on penkkejä ja piknik-pöytiä levähdystaukoa varten.

Istutukset on ryhmitelty laji- ja sukukohtaisesti,
jolloin toisilleen läheistä sukua olevien kasvien
keskinäinen vertailu on mahdollista. Kuluneiden
vuosien aikana myös monet järjestöt ovat istuttaneet puistoon oman nimikkopuunsa. Lisäksi
Kimpisen lukion oppilaat täydentävät lajistoa
vuosittain uusilla istutuksilla.

Arboretumin uusissa opastauluissa koko alue on
jaettu kuuteen osaan, joista jokaisella on oma
tunnusvärinsä. Myös kasvien nimien perään on
merkitty väritunniste, jolloin on helppoa nähdä
yhdellä silmäyksellä, mistä puiston osasta jokin
tietty laji löytyy. Lisäksi nimipylväillä varustetut
puut on merkitty karttaan omilla symboleillaan.
Uusia nimipylväitä asennetaan kesä kesältä.
Omatoimisen retkeilyn ohella lajitietoutta on
mahdollista kartuttaa arboretumissa aika ajoin
järjestettävillä suosituilla opastetuilla kierroksilla.

Arboretumissa kannattaa retkeilä eri vuodenaikoina. Toukokuussa kukkivat puut ja pensaat
hurmaavat tuoksullaan. Tuomien ja kirsikoiden
kukintaa jatkavat pihlajat. Vaahterat ja lehmukset
tarjoavat värikylpyä alkukesästä syksyn ruskaan.

Värikoodit auttavat suunnistamaan
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ARBORETUMISSA
KASVAVAT
MUUN MUASSA

Arboretumin alueella kulkee
myös monipuolisesta linnustostaan
tunnettu Pappilanpellon lintupolku,
jonka varrella pesivät niin
kottarainen kuin käenpiikakin.

• Punahevoskastanja
• Jalopähkinät
• Punatammi
• Hurmevaahtera
• Kynäjalava
• Douglaskuusi
• Käärmekuusi
• Sinikuusi
• Keltakoivu
• Visakoivu
• Kyynelkoivu
• Kivikoivu
• Kultakuusi
• Rusokirsikka
• Tuohituomi
• Purppuratuomi

Elämäsi kaikkiin juhliin

Lappeen Ruustinna Oy | Kaukaankatu 2, Lappeenranta | puh. 045 134 7286 | www.lappeenruustinna.fi
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LUONNONKAUNIS
RANTARAITTI
KUTSUU
VIRKISTYMÄÄN

Saimaan rantoja myötäilevä rantaraitti on yksi kaupungin kauneimmista
ulkoilureiteistä. Rantaraitti alkaa Myllysaaresta ja kulkee Kaupunginlahden,
Linnoituksen, Rakuunamäen ja Huhtiniemen kautta Skinnarilaan.
Rantaraitin luonto on hyvin monimuotoista, ja
alueella elää esimerkiksi liito-oravia, kuhankeittäjiä ja eri lepakkolajeja. Reitin varrella on useita
hulevesikosteikkoja, jotka lisäävät monimuotoisuutta. Osa reitistä on vanhaa muinaisrantaa
pallekivikkoineen, ja sen varrella on myös lähde,
josta ulkoilijat voivat nauttia raikasta lähdevettä. Rantaraitilla on opastauluja, jotka kertovat
alueen metsistä sekä rantaa ympäröivästä puustosta, eläimistä ja kasvillisuudesta.

Kaikenkuntoisille kulkijoille
Rantaraitin suunnittelussa on huomioitu esteettömyys. Polun kivituhkapinnoite helpottaa kulkemista, ja osa reitistä on päällystetty puutasolla,
jota pitkin pyöräilijätkin pääsevät kulkemaan.
Reitillä on Sähköinsinööritoimisto SHS Oy:n
suunnittelema valaistus, joka mahdollistaa
liikkumisen myös pimeään aikaan.
Levähdyshetkiä varten rantaraitilta löytyy penkkejä sekä pöytäryhmiä piknikkiä varten. Reitillä on
myös mm. Rakuunamäen vanha pumppuhuone,
joka on kunnostettu tapahtumapaikaksi. Lisäksi
Upseerikerholla voi nauttia lounaan upeissa
Saimaan maisemissa. Huhtiniemen leirintäaluekin
on aivan rantaraitin varrella.
Kuntoilijoille on treenivälineitä niin Korkkitehtaan rannassa kuin reitin päätepisteestä Skinnarilassa, josta löytyy lähiliikuntapaikka padel-kenttineen sekä koirapuisto. Myös Huhtiniemi kehittyy
monipuoliseksi liikuntapaikaksi kuntoportaineen.
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Luontotyyppien ja lajikirjon runsautta
Pappilanniemen luontopolku sijaitsee kahden
kilometrin päässä Lappeenrannasta pysyvästi
rauhoitetulla Pappilanniemen alueella.
Pappilanniemen alue on monimuotoinen
eteläisen Saimaan rantametsä. Sieltä löytyy
monenlaisia elinympäristöjä ja luontotyyppejä,
ja siellä voi ihailla silokalliota, kallioketoja sekä
luonnontilaisena ikääntynyttä metsää keloineen
ja lahopuineen. Alueen linnusto on runsas,
ja sieltä on löydetty 350 eri kasvilajia.
Kuva: Jari Kiljunen

Pappilanniemen luontopolku on 1,8 kilometrin
pituinen ja sopii myös liikuntarajoitteisille. Pururataa mukaileva reitti on varustettu opastauluin.
Talvisin polkua pitkin kulkee valaistu hiihtolatu.

Arvokas, ainutlaatuinen suoluonto
Hämmäauteensuo on harvinainen suoluontokohde kahdeksan kilometrin päässä Lappeenrannan
keskustasta. Osa alueesta on luonnonsuojelualuetta ja kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Kuva: Hanna Ollikainen

Hämmäauteensuolla kulkee opastein varustettu
luontopolku, jonka pituus on noin 1,5 kilometriä.
Reitille on rakennettu pitkospuut, joita pitkin
liikkuminen suojelee herkkää suoluontoa.

Tekniikka ja luonto käsi kädessä
Lappeenrannan kaupungin ja teknisen yliopiston
yhteistyössä toteuttama Parkinmäen luontopolku
sijaitsee Saimaan rantaharjulla seitsemän kilometrin päässä kaupungin keskustasta.
Luontopolulla voi tutustua luonnonilmiöiden ja
tekniikan yhdistämiseen. Noin 1,5 kilometrin
mittainen reitti on merkitty puiden runkoihin
punaisin maalauksin.

Kaikessa mukana

30 v. valaisemassa Lappeenrantaa
www.shs-sahko.fi

Ecological composites
made of recycled materials
– technology and products
www.wimao.fi

Lappeenrannan kaupunki
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta
Puh. 05 6161 (vaihde)
www.lappeenranta.fi
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