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Lappeenrannan keskustateko –kilpailun 2021 voittajaksi valittiin 
Kauppakeskus Armada ja City Kauppapaikat Oy. 
Kunniamaininnan sai Sataman Valot –tapahtuma.   
 
TIEDOTE Julkaisuvapaa pe 3.9. klo 15 
 
Lappeenrannan keskustateko -kilpailu on Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n vuotuinen 
kilpailu, joka järjestetään nyt toista kertaa. Sen tarkoitus on korostaa keskustan merkitystä kaupungille 
sekä löytää Lappeenrantaa ja sen positiivista mielikuvaa edistäviä asioita. Lappeenrannan kilpailu toimii 
samalla myös esikarsintana ja osana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n uutta kansallista kilpailua.  
 
Keskustatekokilpailun voi voittaa jokin ilmiö, innovaatio, huikea tapahtuma, tapahtuma- tai 
kulttuurituottaja, onnistunut arkkitehtuuri, upea valaistus, kaupunkilaisia hyödyttävä tai ilahduttava 
teko, positiivista keskustakuvaa lisäävät infra- ja kaavoitusratkaisut, keskustan viihtyisyyden 
parantaminen, yritys, henkilö tai vaikka yhteisöllinen teko, joka koetaan merkittävänä Lappeenrannan ja 
keskustan hyväksi ja sen fiiliksessä. Voittajalla pitää olla myös valtakunnallista kiinnostavuutta ja 
merkittävyyttä, koska paikallisen kilpailun voittaja pääsee edustamaan Lappeenrantaa kansallisessa 
kilpailussa. LAKESin hallitus toimii kilpailun raatina. 
 

Lappeenrannan keskustateko –kilpailun 2021 voittajaksi valittiin Kauppakeskus Armada ja City 
Kauppapaikat Oy 
Kauppakeskus Armadan alakerta tyhjeni vuonna 2019. Jokainen oli varma, ettei siihen enää synny mitään 

liiketoimintaa, vaan kiinteistöä odottaa purku ja uudisrakennus. Toisin kävi. Kauppakeskuksessa tehtiin 

kiinteistönomistajan toimesta katutason ja kellarikerroksen remontti noin 3 miljoonalla eurolla. 

Kauppakeskus muuttui uusien vuokralaisten myötä kaupallisemmaksi ja iltapainotteisemmaksi. Siinä 

yhdistyvät viihdekeskus ja kauppakeskus. 

Tämä oli selkeä, uusi, ainutlaatuinen ja vetovoimainen yrityskokonaisuus elävöittäen keskusta-aluetta 

kohderyhmänä erityisesti nuoret ja opiskelijat. Kauppakeskuksen monissa eri viihdealan ravintola- ja 

baaritoimijoiden paikoissa voi viettää iltaa samassa rakennuksessa. Kauppakeskuksen uudistamisen myötä 

syntyi uusia työpaikkoja ja uudenlaisia ravintolakonsepteja kaupunkiimme.  Rohkeutta ja 

ennakkoluulottomuutta tämä on vaatinut. Tästä kiitos kuuluu kaikille näille kiinteistönomistajalle ja 

ravintolayrittäjille.   

Mikäli koronapandemiaa ei ollut esteenä, toiminta olisi näkynyt vilkkaana ja tuonut ennen kaikkea nuoria 

keskustaan vieläkin enemmän. 

Palkinto annettiin Kiinteistöjohtaja Vesa Mäkelälle, Markkinointijohtaja Marjo Pirhoselle ja Toimitusjohtaja, 

yrittäjä Raimo Sarajärvelle/City Kauppapaikat Oy, Kauppakeskus Armada. 

 

http://www.lakes/
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Kauppakeskus Armada / City Kauppapaikat Oy ja yritykset: Makea Coffee Oy, Friends & Brgs 

Lappeenranta, Giggling Marlin, Raipen Grilli, RAX Buffet, S-market, Space Bowling & Billiards, Taco Bell, 

Virta Latauspiste, Autoparkki, Wallis, Nostoautomaatti 

Kauppakeskus Armada sijaitsee Lappeenrannan keskustassa hyvien joukkoliikenne yhteyksien vieressä. 

Kesäkaudella Armada tarjoaa laajan terassitarjonnan kävelykadun varrella. Kauppakeskuksen katolla on 2 

tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. 

 

Sataman Valot –tapahtuma sai kunniamaininnan 

Sataman Valot järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tapahtuman ideoivat Lappeenrannassa 
pidettävää EU-ulkoministerikokousta varten Jyri ja Noona Hänninen sekä Ville ja Hanna Hyvärinen, jotka 
perustivat tapahtumaa varten yhdistyksen Sataman valot ry. Estradi on ollut mukana alusta lähtien.  
Tapahtumaa järjestettiin samalla ydinporukalla yhteensä kolme vuotta. Sen jälkeen Lappeenrannan 
kaupunki ja Taidekoulu Estradi ottivat tapahtuman haltuun.  
 
Sataman Valot päättää Lappeenrannan kaupungin kesätapahtumien sarjan ja on vuoden suurin kaupungin 
järjestämä tapahtuma. Sataman Valojen ohjelmatuotannosta ja käytännön järjestelyistä on jo vuosia 
ansiokkaasti vastannut Taidekoulu Estradi.  Sataman Valot on taide- ja kulttuuripainotteinen koko perheen 
tapahtuma. Ohjelma koostuu pääosin paikallisista esiintyjistä. Esittävän ohjelman lisäksi tapahtuman 
luonteeseen kuuluu olennaisena osana visuaalinen sisältö, jonka muodostavat valaistu rantapuisto, 
kaupunkilaisten tekemät valaisimet ja veneiden valoparaati. Sataman Valot on yhteisöllinen tapahtuma, 
johon tullaan ohjelman lisäksi myös tapaamaan tuttuja ja aistimaan mukavaa yhdessäolon tunnelmaa. 
Tapahtuma on tärkeä kohtaamisen paikka, jossa alueen taiteilijat, harrastajakenttä ja monialaiset toimijat 
pääsevät esittäytymään ja inspiroitumaan toisistaan, löytämään joukkoihinsa uusia jäseniä ja 
yhteistyökumppaneita. Tapahtuman henki on hyvin saman oloinen kuin alkuvuosina. 
 

LAKESin raati totesi tapahtumasta seuraavaa: Koko perheen tapahtuma, Sataman Valot, päättää 
Lappeenrannan kesäkauden vuosittain elokuun lopussa. Sataman Valot tuo kaupunkiin lämminhenkistä 
karnevaalitunnelmaa. Se on hyväntuulinen ja ympäristöystävällinen tapahtuma. Sataman Valot elävöittää 
kaupungin satamaa ja keskustaa sekä tuo asiakkaita alueen yrityksille. 
 
Kunniamaininta annettiin Sataman Valot –tapahtumaa järjestämässä olleille tahoille: Yrittäjä Jyri 
Hänninen, Ville Hyyryläinen, Hanna Hyvärinen ja Noona Hänninen, Asiantuntija, tapahtumakumppanuudet 
Teemu Myyryläinen/Lappeenrannan kaupunki, tapahtumatuottaja Karri Heino/Lappeenrannan kaupunki, 
Rehtori Ulla Särkinen/Taidekoulu Estradi, Tuottaja, vararehtori Leena Talasmo/Taidekoulu Estradi. 
 
Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) on vuonna 1997 perustettu kaupunkikeskustojen kehittämisen 
valtakunnallinen kattojärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva 
kehittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi. Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – 
LAKES ry ja Lappeenrannan kaupunki ovat jäseninä yhdistyksessä.   
 
Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n HALLITUS 
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi 
johanna.ruotsi@lappeenranta.fi, p. 044 337 6060 

http://www.lakes/
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