
Raikas ja rohkea. 
Elävä ja yllättävä. 

Rento ja kansainvälinen. 
Olet saapunut Etelä-Karjalaan.



7 631 km
rantaviivaa

1 534 km2
vettä

Kunnat ja 
kaupungit
Etelä-Karjalan keskuskaupunki on Lappeenranta, 
joka sijaitsee Saimaan eteläisellä rannalla. 

Maakunnan toinen kaupunki Imatra tunnetaan
sekä teollisuudestaan että kuulusta Imatran 
koskesta, Suomen vanhimmasta matkailukohteesta.

Etelä-Karjalassa on Lappeenrannan ja Imatran 
lisäksi myös seitsemän pienempää kuntaa.

I      SAIMAA

Etelä-Karjalassa rantaviivaa riittää asukkaille 
ja vieraille. Täältä löytyy iloista, karjalaista 
väkeä, rohkeaa asennetta, rentoa tunnelmaa, 
metsiä, järviä ja yhteinen Saimaa. 

Kansainvälisen yliopistokaupungin elämä, 
uudistuvan metsäteollisuuden pöhinä ja kylpylä-
kulttuurin uusi nousu kuvastavat Etelä-Karjalan 
asennetta. Etelä-Karjalassa uskalletaan tehdä 
uusia avauksia – kun muualla suunnitellaan, 
meillä jo rakennetaan!

Lappeenranta

Imatra

Rautjärvi
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Luontomatkailu
Sijaintinsa ja runsaan palvelun-
tarjontansa ansiosta Etelä-Karjala on 
kotimaan matkailijoiden suosikki.

Saimaan kauneus, uhanalainen saimaan- 
norppa ja lukuisat upeat käyntikohteet 
lumoavat kävijänsä. Suomen ensimmäistä 
erä- ja luontokulttuurimuseota 
suunnitellaan Vuoksen läheisyyteen 
Imatralle. Hiitolanjoki on ainutlaatuinen 
lohijoki, jonka ominaislaatu muodostuu 
luonnon ja ihmisen näkyvästä 
vuorovaikutuksesta.

SUURI     
SAIMAA
Maakunnan sydän on suomalainen kansallisaarre, maailman 
kauneimpiin järviin lukeutuva Saimaa.

Lappeenranta 
72 432

Asukkaita yhteensä 

125 661 
(2022)

Imatra 
25 503

Ruokolahti
4 894  

Taipalsaari 
4 592

Parikkala  
4 544

Luumäki
4 440

Savitaipale 
3 248

Rautjärvi 
3 087 Lemi 

2 921

Asukasluvut



ELÄMÄÄ RAJALLA     
KAUTTA 
AIKOJEN

Etelä-Karjala on uusinajattelijoiden maakunta, 
jossa asuu rohkeita tulevaisuuden tekijöitä.

Sijainti rajalla on merkinnyt mahdollisuuksia 
ja kulttuurin rikkautta, mutta myös sotia ja 
menetyksiä.

2000
-luku on tuonut jälleen 
uusia muutoksia naapuri-
suhteisiin.

1856
Saimaan kanava
avattiin. Kanava 
on yhdistänyt
Saimaan ja Vuoksen
vesistön Itämereen.

1323
Pähkinäsaaren rauha 
erotti läntisen Ruotsin ja 
itäisen Novgorodin ruhtinas-
kunnan alueet ja teki Etelä-
Karjalasta raja-alueen.

1703
Pietarin kaupunki
perustettiin. Sen
vaikutus on tuntunut
koko ajan nykyisen
Etelä-Karjalan alueella.

1917
Itsenäistymisen jälkeen raja 
sulkeutui. 1944 Karjalan keskus 
Viipuri menetettiin ja Etelä-
Karjala sai nykyiset rajansa.

1991
Neuvostoliitto hajosi ja 
sen jälkeen Pietarista löytyi 
kumppaneita ja matkailijoita 
1800-luvun malliin.



Työ ja 
Elinkeino
Etelä-Karjalan vahvuuksia ovat metsäteollisuus,
biotalous, matkailu- ja palveluelinkeinot, kone-
pajat sekä energia- ja ympäristöalat.

Etelä-Karjalassa tuetaan vahvasti vihreää siirtymää 
ja vetytalouteen liittyvää teknologian kehitystyötä. 
Muun muassa maakunnan yliopisto hakee 
ratkaisuja hiilineutraaliin maailmaan siirtymisessä.

Kaakkois-Suomi on Euroopan merkittävin metsä-
teollisuuskeskittymä, jossa UPM:llä  ja Stora Ensolla 
on tutkimuslaitoksensa. Myös biotalouden uudet 
tuotteet kehittyvät vahvasti: biomateriaalit, 
puutuotteet, innovatiiviset pakkauspahvit sekä 
mäntyöljystä tuotettu bioöljy.

Lappeenrannassa toimii maailman 
ensimmäinen biojalostamo.

Kuusi suurinta työnantajaa Etelä-Karjalassa
•  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
•  Lappeenrannan kaupunki
•  Stora Enso
•  Etelä-Karjalan Osuuskauppa
•  LUT-yliopisto
•  Saimaan Tukipalvelut

VIHREÄN SIIRTYMÄN
EDELLÄKÄVIJÄ

Etelä-Karjala on vahva vientimaakunta, 
jonka kivijalkana toimii metsäteollisuus.



Opiskelu
Etelä-Karjala ottaa opiskelijat vastaan hyvän-
tuulisella, karjalaisella tavalla. Opiskelijoiden
viihtyvyys maakunnassa on tutkitusti maan
huippua.

Lappeenrannasta valmistuneet opiskelijat 
muistelevat lämmöllä Saimaan rannalla olevan 
kampuksen ainutlaatuista yhteisöllisyyttä, 
Skinnarilan henkeä, vielä vuosien ja 
vuosikymmentenkin kuluttua.

Maakunnan oppilaitoksissa, joita ovat yliopiston 
ja ammattikorkeakoulunohella myös Saimaan 
ammattiopisto Sampo ja Maasotakoulu, opiskelee 
yli kymmenentuhatta opiskelijaa. Korkeakoulut 
ovat vertaistensa joukossa Suomen kansainvälisi-
mpiä oppilaitoksia. LUT-yliopisto on ollut lukuisis-
sa kansainvälisissä vertailuissa korkeilla sijoilla, ja 
uusi yhteiskuntatieteellinen tiedekunta monipu-
olistaa opiskelumahdollisuuksia maakunnassa.

Yhteistyö
Vikkelät ja yhteistyökykyiset karjalaiset ovat 
olleet aina tiennäyttäjiä yhteiskunnallisessa 
kehitystyössä. 

Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveydenhuolto 
yhdistettiin jo siinä vaiheessa, kun muualla 
siitä vasta puhuttiin.

LUT-yliopisto ja LAB -ammattikorkeakoulu 
muodostavat kansainvälisesti laadukkaan 
kokeilevan ja energisen korkeakouluyhteisön, 
joka on laajentunut Lappeenrannan lisäksi myös 
Lahteen.

LUT:n strategia tähtää maailman vaikeimpien 
ongelmien ratkaisuun: Miten kaikille saadaan 
puhdasta vettä? Miten energia saadaan riittämään? 
Hukummeko jätteisiin? Uudet kestävän kehityksen 
liiketoimintamallit, vihreän kasvun yrittäjyys, 
pk-yritysten kasvun tukeminen, ympäristö- ja 
energiaosaaminen ovat yliopiston vahvuuksia.



KOTIIN 
ETELÄ-
KARJALAAN

Asuminen
Rento ilmapiiri, metsät, järvet, mielenkiintoiset 
työpaikat ja monipuoliset palvelut... 
Etelä-Karjala on houkutteleva asuinpaikka.

Monimuotoisuus on maakunnan rikkaus. 
Täältä löydät kodin, jossa viihdyt, etsitpä 
sitten maaseudun rauhaa tai kansainvälisen 
yliopistokaupungin tunnelmaa. Uusille 
asukkaille on tarjolla erilaisia asuin-
mahdollisuuksia tarpeesta riippuen.

Nopeat junayhteydet tekevät matkustamisesta 
mukavaa, ja Lappeenrannan lentokentältä 
pääsee suoraan Keski-Eurooppaan.

Lisätietoja asumisesta Etelä -Karjalassa on 
saatavissa sivustolta 

kotiin.ekarjala.fi.

Luonto ja 
liikunta
Parasta Etelä-Karjalan vapaa-ajassa on 
Saimaa ja maakunnan monet muut järvet. 

Mökkeily, retkeily, veneily ja rannoilla viihtyminen 
ovat niin eteläkarjalaisten kuin matkailijoidenkin
suosiossa varsinkin kesällä, mutta Saimaa tarjoaa 
kiinnostavaa toimintaa kaikkina vuodenaikoina. 
Saman ovat huomanneet tuhannet vapaa-ajan
asukkaat. Saimaan monet retkisatamat 
saunoineen ovat kaikkien matkailijoiden 
vapaassa käytössä.

Mahdollisuudet urheilun harrastamiseen ovat 
erinomaiset. Imatran ja Lappeenrannan rajalla 
sijaitsee liikuntakeskittymä, josta löytyy 
mahdollisuuksia kesä- ja talvilajien harrastamiseen 
ympäri vuoden. Myös maakunnan urheilukentät, 
liikuntasalit, kiipeilyseinät, golfkentät, curling-
radat, harjoitusladut, uimarannat, melonta- ja 
pyöräilyreitit kutsuvat sinua!



Etelä-Karjalan liitto on aluekehitysviranomainen, joka
vastaa Etelä-Karjalan maakunnan yleisestä kehittämisestä. 
Liitto on yhdeksän kunnan muodostama kuntayhtymä.

ekarjala.fi

OH MY 
KARJALA!

Karjalaisen kulttuurin perinteet näkyvät
vahvasti Etelä-Karjalassa. Vieraat otetaan 
vastaan monipuolisella kattauksella, 
jossa on kulttuuria, ruokaa ja viihdettä.

Suomen taiteen historia elää 
Etelä-Karjalan taidemuseoiden tarjonnassa. 
Syyttä eivät Akseli Gallen-Kallela ja muut 
kareliaanit viihtyneet Imatran kosken 
rannoilla tauluja maalaamassa. 

Taiteilijoiden perintöä pitää yllä Saimaan 
ammattikorkeakoulun sekä maakunnan monien 
taidekoulujen korkeatasoinen kuvataiteiden opetus.

Lappeenranta ja Imatra ovat perinteikkäitä 
musiikki- ja teatterikaupunkeja, joiden 
teatteritalot tarjoavat upeat puitteet ikimuistoisille 
elämyksille. 

Maakunnan kulttuuritarjontaa tulee 
monipuolistamaan myös Imatralle sijoittuva 
erä- ja luontokulttuurimuseo.


