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1 JOHDANTO 

 
 
Puumalan matkailun Master Plan työ aloitettiin elokuussa 2008 ja se valmistui 
kesäkuussa 2009. Työ on tehty Puumalan kunnan nimeämän projektiryhmän 
kanssa tiiviissä yhteistyössä. Työn aikana pidettiin sidosryhmille kaksi työse-
minaaria marraskuussa 2008 ja maaliskuussa 2009. Näissä tilaisuuksissa käy-
tiin läpi Puumalan keskeisten matkailualueiden kehittämismahdollisuuksia, ta-
voitteita ja visioita. Työn aikana haastateltiin ja tehtiin kysely myös keskeisille 
matkailualan toimijoille ja yrittäjille. Haastateltujen henkilöiden sekä kyselyn 
kohderyhmän listat ovat liitteenä 1.  
 
Puumalan matkailun Master Plan tavoitteena on ollut laatia toteuttamiskelpoi-
nen kehittämissuunnitelma matkailua palvelevien toimintojen kehittämiseksi 
ja sijoittamiseksi Puumalan kunnan alueelle. Tavoitteena oli pohtia myös vaih-
toehtoista toteutusta Pistohiekan alueelle, jonne on aiemmin laadittu kehittä-
missuunnitelma. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu nykyinen matkailutoimintojen vyöhyke sekä 
kunnan alueen muut mahdollisuudet matkailutoimintojen osalta. Lisäksi on 
huomioitu koko keskisen Saimaan (Savonlinna-Lappeenranta akseli) osalta jo 
toteutettuja sekä suunnitteilla olevia matkailuinvestointeja. Esimerkiksi Sai-
maan etelärannalle Etelä-Karjalan Joutsenoon on nousemassa kymmenien 
miljoonien eurojen Joutsenmaa-hanke. Lisäksi useassa Etelä-Savon kunnassa 
on käynnissä suunnitelmia merkittävistä matkailuinvestoinneista. Kilpailu 
matkailun kehittämisen pääomista kiristyy entisestään. 
 
Työn tuloksena on esitetty suunnitelma, joka on syntynyt kehittämisprosessin 
tuloksena ja jossa on huomioitu suunnittelualueen luonto- ja muut arvot, ke-
hittämismahdollisuudet sekä odotetut muutokset tulevaisuudessa. Suunnitel-
ma vaatii toteutuakseen resursointia. 
 
Puumalan matkailun Master Plan työn projektiryhmään ovat osallistuneet seu-
raavat henkilöt: 

- Kari Kitunen, Puumalan kunta, puheenjohtaja 
- Aarno Puttonen, Puumalan kunta  
- Juha Härkönen, Puumalan kunta 
- Saija Räty, Puumalan kunta (huhtikuuhun 09 asti) 
- Anu Valtonen, Puumalan kunta (maaliskuusta 09 alkaen) 
- Pasi Partanen, yrittäjä  
- Paula Okkola, yrittäjä 
- Arto Vilen, Metsähallitus 
- Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto 
- Eero Korhonen, Etelä-Savon ympäristökeskus 
- Timo Leskinen, FCG Planeko Oy 
- Pauli Santala, FCG Planeko Oy 

 
Hankkeelle nimetty ohjausryhmä on ohjannut projektiryhmää ja työn edisty-
mistä. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

Puumala on osa Etelä-Savon ja koko Saimaan matkailukokonaisuutta. Eri osa-
aluille tulee muodostua oma rooli ja profiili tarjonnassa. 
 
Suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat 
 
1. Kirkonkylä 
2. Pistohiekka-Sahanlahti 
3. Puumalan eteläinen saaristo 
 
Osa-alueet eivät kuitenkaan ole erillisiä yksiköitä, vaan osa koko Saimaan 
matkailualueen kokonaisuutta. Kehittämisessä on pyritty huomioimaan kunkin 
osa-alueen rooli kokonaisuudessa. Osa-alueiden roolit erilaistavat ne muusta 
kilpailevasta tarjonnasta ja toisaalta täydentävät tarjonnan aukkoja Saimaan 
alueella. 

 
 

Kirkonkylän palvelutarjonta on monipuolinen, palveluita ovat mm. elintarvi-
ke- ja erikoistavaramyymälät, Alko, apteekki, pesula, ravintolat ja majoitus-
palvelut, pankkiautomaatti, leikkikenttä ja uimaranta. Kunnan liikuntapaikkoja 
ovat mm. urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, tenniskentät, uimala, kuntoradat, 
retkeilyreitit, pesäpallokenttä, beachvolley kenttä, palloiluhalli ja urheiluhalli. 
Puumalansalmen satama on palkittu vuonna 2002 vuoden vierassatamaksi ja 
vuonna 2005 satama sai samassa äänestyksessä kunniamaininnan. Nähtä-
vyyksiä ovat mm. Puumalansalmen silta, puukirkko, lisäksi Puumalan taaja-
massa on kuusi korsua, joista yksi on kunnostettu ja on avoinna yleisölle.  

Pistohiekka on kansallisesti tunnettu ja merkittävä alue Saimaan keskellä. 
Alueella on 1970-80 –luvuilla ollut merkittävää matkailutoimintaa ja siellä si-
jaitsee vanha lentokenttä ja Pistohiekan lava. Pistohiekka -hankkeen tavoit-
teena on Pistohiekan alueen ja Puumalan kunnan kehittäminen Saimaan alu-
een matkailun veturikunnaksi sekä asumisen ja elämisen edellytysten paran-
taminen Puumalassa. Sahanlahti sijaitsee keskellä Saimaata, kahdek-
san kilometrin päässä Puumalan kylästä. Sahanlahdessa toimii BlueWhite Re-
sort-ketjuun kuuluva matkailuyritys. Alueen välittömässä läheisyydessä on 
Kuoreksenniemen lomakyläalue. 
 
Puumalan eteläiseen saaristoon kuuluu mm. Niinisaaren kylä. Niinisaaren 
kylä sai Nouseva matkakohde Suomessa 2008-kilpailuissa kuudennen sijan. 
Hätinvirran lossi yhdistää mantereen Niinisaareen ja Lintusaloon. Muista Puu-
malan kylistä Hurissalon kylä valittiin Etelä-Savon vuoden kyläksi vuonna 
2005. 
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2.1 Maankäyttö 

Kaavallinen valmius matkailutoimintojen kehittämiseen on lähtökohtaisesti 
hyvä. Uusia hankkeita varten kaavoja tulee kuitenkin päivittää, esim. keskus-
tan osalta. Kaavatilanne mahdollistaa myös vapaa-ajan asuntojen lisäämisen.  

 
2.1.1 Maakuntakaava 

Etelä-Savon maakuntakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä. Maakuntaval-
tuusto on hyväksynyt maakuntakaavan 29.5.2009. Maankuntakaava menee 
ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavassa on osoitettu maakunnan alu-
eelle matkailua palvelevia tai tukevia merkintöjä. Merkittävin maakuntakaa-
vassa Puumalan alueelle osoitettu merkintä on Matkailutoimintojen alue ”rm 
13.15 Puumalan alue”. Alueella tarkoitetaan ensisijaisesti Kirkonkylä-
Sahanlanti-Pistohiekka aluetta. Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavassa 
matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealueita, joihin koh-
distuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alueen 
kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua ja vaikutusten arviointia.  

Merkintää koskeva suunnittelumääräys on seuraava: 

Aluetta koskee maakuntakaavan suunnittelumääräys: ”Alueen 
maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määri-
tettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet 
muodostavat kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuu-
den osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Aluee-
seen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja 
käyttösuunnitelmat, jotka osaltaan toimivat myös alueen matkai-
lun kestävän kehityksen perustana.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava arvokkaiden 
ympäristö- ja luontoarvojen säilyminen.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakunta-
kaavan liitteessä 1 yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnalli-
sesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä mui-
naisjäännökset.  

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että raken-
taminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta alueella tai 
sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 –verkostoon kuuluvalla 
alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen 
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Na-
tura 2000 –verkostoon.  

Muita matkailua tukevia merkintöjä Puumalan alueella ovat Vihreän kullan 
kulttuuritie, joka on osoitettu Matkailutie -viivamerkinnällä, Hirsisaari, Kotkat-
saari, Äyrätsaloja ja Rokansalo virkistysaluemerkinnät sekä 17 kpl vieras-
venesatamia.  
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Kuva 1. Ote maakuntakaavaluonnoksesta. 
 
 

2.1.2   Yleiskaavoitus 

Puumalan kirkonkylän ja Kuoreksenniemen alueella on voimassa ohjeellinen 
Kirkonkylä-Kuoreksenniemi osayleiskaava. Kaava on muutettu Kotiniemen 
osalta. Kirkonkylä – Kuoreksenniemi yleiskaavan päivitys on tarkoitus aloittaa 
viimeistään vuoden 2010 aikana.  

Oikeusvaikutteisia pääsääntöisesti rantarakentamista ohjaavia osayleiskaavo-
ja ovat Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaava, Haapaselän sekä Puumalan 
itäosien yleiskaava. Puumalan kaikille ranta-alueille on hyväksytty oikeusvai-
kutteiset yleiskaavat.  

Kuva 2. Ote Lietvesi-Suur-Saimaa osayleiskaavasta. 
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Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavassa Pistohiekan alueelle on osoitettu 
matkailupalveluiden alue RM. Muita merkittäviä matkailupalveluiden alueita ei 
kaavassa ole osoitettu. Pistohiekan alueelle on yleiskaava vireillä. Yleiskaava-
prosessia on tarkoitus jatkaa vuoden 2009 aikana.  

Haapaselän yleiskaavassa on osoitettu kaksi matkailupalveluiden aluetta, toi-
nen Mannilanniemeen kunnan pohjoisosaan ja toinen Kietävälän lossin lähei-
syyteen.  

Kunnan Itäosan yleiskaavassa on myös osoitettu kaksi RM-aluetta Haa-
panimeeen Ummistonvedelle ja Kitulanniemen taajaman etäpuolelle.  

2.1.3 Yksityiskohtainen kaavoitus 

Kunnan alueella on voimassa olevia asemakaavoja Kirkonkylässä, Kotiniemes-
sä, Sahanlahdessa, Kuoreksenniemellä ja Hylkeenlahdessa. Sahanlahden ja 
Kuoreksenniemen kaavat ohjaavat lomarakentamista.  

Lainvoimaisia ranta-asemakaavoja on lähes 50 kpl.  

2.1.4 Muut lähtökohdat 

Puumalan matkailun kehittämisessä on huomioitava kunnan alueella olevat 
laajat Natura 2000 -alueet, jotka ovat perustettu pääsääntöisesti saimaannor-
pan suojelemiseksi.  

 

 
 

Kuva 3. Natura 2000 -alueet. 
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3 KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI 

3.1 Nykytilanne 

Matkailu perustuu pitkälti loma-asukkaisiin, joiden vaikutus Puumalan palve-
luiden kysyntään kesäisin on merkittävä. Kausiluontoisuus kuitenkin vaivaa 
Puumalankin matkailua. 

Puumalassa on noin 2700 asukasta. Työvoimasta 60,8 % saa elantonsa palve-
luista, 23,6 % maa- ja metsätaloudesta, 13,4 % jalostuksesta ja 2,2 % muis-
ta aloista. Puumala on maa- ja metsätalousvaltainen palvelukunta. Palvelujen 
ja erityisesti matkailupalvelujen osuus on kasvussa. Matkailu on elinkeino, 
missä Puumalassa on luontaisesti kasvun mahdollisuudet. 

Puumala on saaristokunta, jonka 3000 rantakilometriä ja 1000 saarta vetävät 
puoleensa niin mökkiläisiä, veneilijöitä kuin muitakin lomalaisia. Puumala 
muuttuu kesällä vilkkaaksi, kun vapaa- ajanasukkaat ja turistit saapuvat Sai-
maalle nauttimaan maaseudun rauhasta. Noin 3500 vapaa-ajan asunnon an-
siosta kunnan väkiluku vähintään kolminkertaistuu keskikesällä, joka lisää 
kaupallisten palveluiden kysyntää merkittävästi. Tämä näkyy kunnan keskus-
tan katukuvassa ja satamassa, joka on kaiken kesäisen toiminnan keskipiste. 
Runsas vapaa-ajan asutus ja kesäiset matkailijamäärät ovat edesauttaneet 
siinä, että kunnan kaupallinen palveluvarustus on hyvä. 

Kesän 2008 aikana esitettiin 10-osainen televisiosarja Kaikki Puumalan Puo-
lesta. Ohjelman tarkoituksena oli tv:n kautta saada Puumalan kuntaa maail-
mankartalle. Tavoitteena oli, että Puumala muuttuu paikaksi, jonne jokaisella 
suomalaisella on syytä piipahtaa. Ohjelma on selvästi tuonut positiivista ima-
goa Puumalalle. 
 

3.1.1 Nähtävyydet  

Järviluonto on Puumalan matkailun tärkein vetovoimatekijä ja norppa on sen 
merkittävin ja ainutlaatuisin edustaja. Lisäksi kunnan alueelta löytyy histori-
aan liittyviä kohteita aina esihistoriasta 1900-luvulle asti, joiden matkailulli-
nen tuotteistaminen on mahdollista. 

Puumalan luonto on monimuotoinen. Lietveden ja Luonterin Natura-alueet 
ovat edustava osa Saimaan järviluontoa. Saimaannorppa on tunnetuin nisä-
käslaji Saimaan alueella ja sitä esiintyy myös Puumalan vesialueilla. Sai-
maannorppa on paikkauskollinen eläin, joka viihtyy parhaiten suojaisissa sal-
mien ja saarien pirstomissa vesissä. Saimaannorppakanta on vähentynyt vuo-
sisadan alun noin 700 yksilöstä nykyiseen noin 260 yksilöön. Määrä on alhai-
nen, ja se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi eläimeksi. Sokkeloinen saaristo 
tarjoaa vesistömatkailulle monia mahdollisuuksia. Luonnonnähtävyytenä mai-
nittakoon mm. Loketon Onkalo Pistohiekalla. Loketonvuoren halkeama on 10-
13 m syvä ja 70 m pitkä. Rakokivet ovat luonnonnähtävyys Saarijärvellä, Hu-
rissalossa. Siirtolohkareet kohoavat korkealle mäen laella ja muodostavat luo-
lan. Kantatie 62 varressa on opasviitat alueelle. Puumalan kalliomaalaukset 
ovat 5000 vuoden takaa ja esittelevät Saimaan esihistoriaa. Puumalasta on 
löydetty kuusi eri kalliomaalauskohdetta.  

Turun rauhassa vuonna 1743 piirrettiin Ruotsin ja Venäjän raja halki Sai-
maan. Venäläiset rakensivat 1790-luvun puolivälissä Saimaalle neljä kanavaa. 
Kenraali Suvorovin johdolla rakennetut kanavat olivat osa Venäjän länsirajan 
puolustamiseksi suunniteltua linnoitusketjua. Kutveleen kanava Taipalsaaren 
ja Ruokolahden kuntien rajalla, Käyhkään kanava Ruokolahdella, Kukonharjun 
kanava Ruokolahden ja Puumalan kuntien rajalla sekä Telataipaleen kanava 
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Sulkavalla muodostivat Venäjän Saimaan laivaston purjehdusväylän Savonlin-
nan Olavinlinnasta Lappeenrantaan. Kanavien restaurointihanke on käynnis-
tetty Museoviraston toimesta vuonna 2003. Kanaville tehdään opasteet ja rei-
tille on suunnitteilla levähdyspaikkoja veneilijöille ja matkailijoille. Parhaiten 
historiallisen luonteensa on säilyttänyt Kukonharjun kanava Puumalassa. Se 
on noin 800 metriä pitkä ja suosittu reittikohde pienveneilijöille.  

Puumalansalmen silta hallitsee kirkonkylän maisemaa ja se valmistui vuonna 
1995. Puumalansalmen silta on Suomen neljänneksi pisin maantiesilta. Silta-
tornin hissin näköalatasanne on 28,5 m korkeudessa, myös polkupyörän kul-
jettaminen on hississä sallittua. Näköalakahvila kohoaa noin 37 m Puumalan 
vierassataman yläpuolelle. 

 

Kuva 4. Puumalansalmen silta. 

Puumalan puukirkko on Suomen suurimpia puukirkkoja, johon mahtuu 1200 
kuulijaa. Kirkko valmistui vuonna 1832 ja sitä ympäröi vanha hautausmaa. 

Yksi Puumalan sotahistoriallisista kohteista on Salpalinja -Bunkkeri, joka on II 
maailmansodan aikainen Salpalinjaan kuuluva varustus. Salpalinjan rungon 
muodostavat noin 700 teräsbetonista rakennettua ase- ja majoituskorsua. 
Puumalan Salpalinja bunkkeri on tyypillinen kk-korsu ja se valmistui vuonna 
1941. Aseistuksena bunkkerissa on Maxim-konekivääri sekä 45 mm:n panssa-
rintorjuntatykki. Korsun seinät ovat 1,60-2,10 metrin vahvuista teräsbetonia. 
Majoitustiloja on 7-10 miehelle. Puumalan taajamassa on yhteensä kuusi kor-
sua, joista yksi on kunnostettu ja avoinna yleisölle. 

Puumalassa on kaksi museota: Liehtalanniemen museotila sekä Sahan museo. 
Sahan museo sijaitsee Sahanlahdessa, entisen Miettulan sahan alueella. Sa-
han museo kertoo sahatyöläisten asumisesta ja elämästä 1800-1900 luvuilla. 
Niinisaaressa on Liehtalanniemen museotila, jota viljellään vuosisadan alun 
menetelmillä. Tilalla on kotieläiminä jo harvinaistuvia maatiaisrotuja. Tilalla on 
hyvä vieraslaituri sekä melojien telttapaikka. 
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3.1.2 Matkailupalvelutarjonta 

Majoitustarjontaa on runsaasti, mutta suhteellisen pienissä yksiköissä ryhmä- 
ja yritysmatkailua ajatellen. Kaupan palveluita on runsaasti. Sen sijaan mat-
kailun ohjelmapalveluita on vähän. 
 
Puumalassa on erittäin paljon pieniä eritasoisia majoituspalveluja tarjoavia 
yrityksiä mm. mökkejä ja huoneistomajoitusta. Puumalan kirkonkylällä on 
myös perhehotelli sekä läheisyydessä leirintäalue. Vuokramökkien käyttöaste 
vaihtelee keskimäärin 10-30 vko/vuosi, joka luo haasteita liiketoiminnan kan-
nattavuudelle. Ympärivuotisista korkeatasoisista mökeistä on kovin kysyntä 
eikä tarjonta siten aina vastaa kysyntää. 

Ravintolapalvelut keskittyvät Puumalan kirkonkylälle tai lomakylien yhteyteen. 
Kunnan kokoon nähden ostosmahdollisuudet ovat monipuoliset. Tyypillisten 
päivittäis- ja erikoiskauppojen lisäksi tarjolla on myös käsitöitä, koruja, kala-
tuotteita, marjatuotteita ja tilaviinejä. 
 
Puumala tarjoaa aktiviteettimahdollisuuksia ympäri vuoden esim. hyvät venei-
ly-, melonta-, kalastus-, patikointi- ja hiihtomahdollisuudet. Veskansan reitit -
karttaesite esittelee kolme vesiretkeilyn suositusreittiä. Reittien varrelta löy-
tyvät rantautumispaikat. Puumalan virkistyskalastusalueen pinta-ala on n. 28 
000 ha Saimaalla Puumalan kalastusalueella. Vuonna 1907 rakennetun terva-
höyry s/s Wennon voi varata tilausristeilylle tai kesäjuhlan pitopaikaksi. Sai-
maalle pääsee myös tilausristeilyalus Ms Kaunis Veeralla. Veneilyn satamapal-
veluita on tarjolla kirkonkylän lisäksi yritysten yhteydessä. 

Puumalassa on tarjolla vain vähän ohjattuja ohjelmapalvelua, joka on tyypil-
listä Saimaan alueen matkailutarjonnalle. Erilaisia vuokrauspalveluita on ku-
tienkin tarjolla sekä liikuntapalveluita esim. golfia ja ratsastusta. Perinteinen 
ja tunnettu Pistohiekan lava on osa ohjelmapalvelutarjontaa.  

Puumalassa on vanha lentokenttä, mutta sillä ei ole lentopaikka-statusta 
esim. harrasteilmailua varten. 

Puumalassa rekisteröityjä majoitusliikkeitä on yhteensä 5 kpl, majoitushuo-
neita on 52 kpl, vuodepaikkoja 206 kpl ja matkailuvaunupisteitä 67 kpl. Re-
kisteröimätön kaupallinen ja omien vapaa-ajan asuntojen majoituskapasiteetti 
moninkertaistaa käytännössä tarjonnan. 

Taulukko 1. Majoitusliikkeiden kapasiteetti vuonna 2008 (Tilastokeskus). 
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Etelä-Savo 90 2 846 7 543 1 128 1 201 

Mikkeli 13 720 1 504 274 250 

Puumala  5 52 206 11 67 
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Tilastokeskuksen laatiman tilaston mukaan yöpymisen keskihinta vuonna 
2008 oli Etelä-Savossa 36,91 euroa ja Mikkelin seudulla 38,23 sekä huone-
käyttöaste Etelä-Savossa 39,0 ja Mikkelin seudulla 41,7. Majoitusmyynnin ar-
vo oli vuonna 2008 Etelä-Savossa 24 318 067 euroa ja Mikkelin seudulla 11 
976 146 euroa.  

3.1.3 Matkailupalveluiden kysyntä 

Monipuolisella asiakaskunnalla on mahdollisuus tasata kausivaihteluja. On kui-
tenkin huomioitava, että eri kulttuuritaustoista tulevilla on erilaiset odotukset.  
 
Haastattelujen mukaan valtaosa asiakkaista on kotimaisia kesäasukkaita, per-
heitä, pariskuntia, yritysasiakkaita tai ohikulkijoita. Ulkomaalaisista tärkeä 
asiakasryhmä ovat venäläiset, joiden määrä on edelleen kasvussa. Lisäksi 
saksalaisia ja mm. espanjalaisia pidetään tärkeinä kohderyhminä. 
 
Alla on esitetty Tilastokeskuksen laatima Majoitustilasto asuinmaan mukaan 
vuonna 2007. Puumalan kunnassa oli vuonna 2007 yhteensä 32 177 yöpymis-
tä. Valtaosa yöpyjistä oli kotimaisia matkailijoita (89 %), eniten ulkomaalaisia 
yöpyjiä tuli Venäjältä ja Saksasta. Viime vuosina eniten ovat kasvaneet venä-
läisten yöpymiset, kuten koko Suomessakin.  

Taulukko 2. Yöpymiset asuinmaan mukaan vuonna 2007 (Tilastokeskus). 
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Etelä-Savo 652 268 556 158 96 110 21 990 33 488 4 554 3 185 3 898 

Mikkeli 188 148 163 507 24 641 3 081 10 608 580 946 749 

Puumala  32 177 28 771 3 406 950 1 138 141 286 177 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen laatima tilasto yöpymi-
sistä majoitustavan mukaan vuonna 2007. Puumalan kunnassa valtaosa yöpy-
jistä majoittuu mökissä tai huoneessa (77 %), mutta myös matkailuvaunu/-
auto on suosittu yöpymiskohde (18,6 %). 

Taulukko 3. Yöpymiset majoitustavan mukaan (%) vuonna 2007 (Tilastokes-
kus). 
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Etelä-Savo 652 268 87,6 8,6 3,8 

Mikkeli 188 148 88,2 8,5 3,3 

Puumala  32 177 77,0 18,6 4,4 
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3.2 Sijainti ja saavutettavuus 

Puumala sijaitsee valtaväylien välissä, mutta on silti hyvin saavutettavissa. 
Lähialueiden asiakaspotentiaali on lähes 10 miljoonaa henkilöä. 

Puumala sijaitsee Etelä-Savossa Mikkelin ja Imatran puolessavälissä maantie 
62 varrella. Etäisyydet lähikaupunkeihin ovat: Imatralle 60 km, Mikkeliin 72 
km ja Savonlinnaan 78 km. Näiden kaupunkien vaikutuspiirissä asuu reilut 
100 000 kuluttajaa. Helsinki ja Pietari ovat myös lähellä, matkaa molempiin 
on noin 320 km. Runsaan 300 kilometrin säteellä asuu noin 10 miljoonaa po-
tentiaalista asiakasta. 

Puumala sijaitsee vesistöllisesti hyvällä paikalla eli Saimaan syväväylän var-
rella. Puumalan salmi on perinteinen vesiliikenteen solmukohta. Saimaan ka-
navan kautta Puumalasta on vesiliikenneyhteydet aina Suomenlahdelle asti. 

Puumalasta on linja-autoyhteydet Mikkeliin, Imatralle, Savonlinnaan, joissa si-
jaitsevat lähimmät rautatieasemat. Lähimmät lentokentät sijaitsevat Savon-
linnassa ja Varkaudessa. 
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3.3 Matkailuun liittyvät strategiat ja hankkeet 

Toimintaympäristön osalta on selvitetty alueen matkailuun ja vapaa-
ajanpalveluihin vaikuttavat strategiat ja hankkeet.  

 
Suomen valtakunnallinen matkailustrategia (KTM, 2006) 
 
Puumalan matkailun kehittäminen on linjassa valtakunnallisten matkailun ke-
hittämisen linjausten kanssa. Erilaisten teemojen esim. vesistötuotteet, kier-
tomatkailu ja tapahtumat, kehittäminen on Puumalan matkailukysynnän li-
säämisen edellytys. 
 
Suomen valtakunnallisessa matkailustrategiassa määritellään tärkeimmät pai-
nopisteet, jotka ovat seuraavat: 

1) Luoda edellytykset ympärivuotiseen matkailun ja ammattimaisen yritys-
toiminnan kehittymiselle 

2) Hakea matkailualan kasvua ulkomailta ja panostaa kotimaan matkailun 
kehittymiseen 

3) Luoda matkailukeskusten saavutettavuudesta Suomen kilpailuetu 
4) Kehittää vetovoimaisia matkailutuotteita ja –palveluja kansainvälisille ja 

kotimaisille matkailijoille 
5) Aikaansaada tuloksellinen, verkostomainen ja ennakoiva matkailun kehit-

tämisen pitkän tähtäimen toimintatapa. 
 
Matkailun kasvun strategiset painopistealueet ovat: 
• Matkailukeskusten kehittäminen ja 
• Teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. 
 
Matkailustrategian kärkituoteteemojen toteutuksessa huomioidaan seuraavat 
osa-alueet: 
• Lumi- ja joulutuotteet 
• Vesistötuotteet 
• Hyvinvointimatkailutuote 
• Tapahtumat 
• Kokous-, kongressi- ja incentivematkailu 
• Lyhytlomat 
• Kiertomatkailu. 
 
 
Etelä-Savon matkailustrategia 2007-2013 
 
Puumala ei ole maakunnan matkailukeskittymä, mutta se voi kasvaa ja kehit-
tyä osana Suur-Saimaan aluetta ja Mikkelin seutua. Puumalan matkailun tulee 
täydentää kokonaisuutta.  
 
Etelä-Savon matkailustrategiassa vuosille 2007-2013 korostuu seuraavat asi-
at: 
• Etelä-Savon maakunnan matkailun tunnusomaiset piirteet ovat runsas 

mökkitarjonta sekä kesäkausipainotteisuus 
• Vesistöt ja järviluonto ovat Etelä-Savon matkailun perusta 
• Maakunnassa on vahvoja matkailukeskittymiä ja saavutettavuus kotimaan 

matkailussa on hyvä 
• Kävijämäärät eri tapahtumissa ja kohteissa ovat pysyneet suhteellisen ta-

saisina 
• Etelä-Savon matkailukeskittymät ovat Mikkeli, Savonlinna ja Heinävesi. 
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Etelä-Savon matkailun laadulliset tavoitteet ovat: 
• Matkailijoiden määrän ja viipymän pidentäminen 
• Matkailuyritysten verkostoitumisen kehittäminen 
• Matkailualan investointien lisääminen 
• Matkailuyritysten liikevaihdon parantaminen 
• Matkailutulon ja alan työllisyyden lisääminen. 
 
Etelä-Savon matkailustrategiassa annetaan seuraavat toimenpidesuositukset: 

1) Matkailukeskittymien toimintaedellytysten lisäksi vahvistetaan yhteistyötä 
yli kunta-, seutukunta- ja maakuntarajojen. Savonlinnan matkailu keskit-
tyy järvimatkailukeskuksen luomiseen, toimijoiden yhteistyöhön ja alueen 
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun 

2) Jalostetaan matkailullisia sisältöjä ja rakenteita 
3) Kehitetään vesistö-, kulttuuri- ja hyvinvointiteemoihin pohjautuvia tuottei-

ta, tapahtumia ja palveluita 
4) Turvataan palveluketjun katkeamattomuus 
5) Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
6) Ylläpidetään matkailun kehitysprosessia ja luodaan suotuisaa kehitysilma-

piiriä. 
 
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys 
 
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvityksessä on laadittu suunnitelma 
Suur-Saimaan alueen luonnonsuojelun, virkistyskäytön, luontomatkailun ja 
muiden elinkeinojen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi. Suur-Saimaalla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä Puumalansalmen eteläpuolista Saimaata pois 
lukien Pien-Saimaa. Selvityksen tarkoituksena on ollut nostaa tietoisuutta 
Saimaan luonnonarvoista ja erikoislaadusta sekä ratkaista lisääntyvän retkei-
lyn ja matkailun ongelmakohdat ennakolta. Suunnittelun pohjana on ollut 
olemassa olevat seutukaavat, yleiskaavat ja eri luonnonsuojeluohjelmat ja 
Natura 2000 -alueet. Lähitulevaisuudessa liikkuminen Saimaalla lisääntyy 
merkittävästi. 

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueen toteuttamiseksi lyhyellä aikavälillä 
(2005-2015) ehdotettiin mm. seuraavia Puumalaankin mahdollisesti liittyviä 
toimenpiteitä: 

− Aluetta koskevien suunnitelmien laatiminen 
− Suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat 
− Informointitapojen ja opastuksen kehittäminen 
− Internetin tehokas hyödyntäminen  
− Talviaikaisten harrastusmahdollisuuksien esille tuominen ja palvelujen 

saatavuuden selvittäminen 
− Tiedottamisen ja yhteistyön tehostaminen 
− Opastuskeskuksen perustaminen 
− Alueen virkistyspalvelujen kehittäminen 
− Talviaikaisen hiihto- ja luistelumahdollisuuksien kehittäminen, moottori-

kelkkailun, koiravaljakkoajelujen sekä muiden talviurheilulajien mahdolli-
suuksien kartoittaminen ja niiden kehittäminen. 

 
Saimaasta ja sen luontoarvoista tulee tiedottaa nykyistä järjestelmällisemmin. 
Tarvittaessa aluevarauksia ja ohjausta merkitään maastoon sekä voimassa 
olevaan kartta-aineistoon. Tietoa alueen luontoarvoista tulee olla saatavissa 
myös manuaalisena ympäröivien kuntien toimipaikoista ja matkailutietoa vä-
littävistä paikoista. 
 
 



FCG Planeko Oy Raportti 13 (47) 
  
2009 Puumalan matkailun Master Plan  
 
 

Saimaan matkailupalvelujen kehittäminen 

Luontoon ja vesistöön kohdistuvan matkailun suosio on selkeässä kasvussa. 
Huviveneilijöiden suuntautuminen mereltä kirkkaille ja puhtaille sisävesille on 
tosiasia. Kansainvälistyminen lisääntyy kanavaliikenteen lupa- ym. asioiden 
helpottumisen myötä. Huviveneiden määrä ja venekoot kasvavat vuosi vuo-
delta. 

Kehittämistoimenpiteisiin ja palvelujen tuotteistamiseen liittyen Saimaan ym-
pärillä sijaitsevia matkailupalveluja tulee kehittää: 
− rakentamalla infrastruktuuria (mm. retkisatamat ja muut satamapalvelut) 
− parantamalla maaseutumatkailupalvelujen tasoa ja saavutettavuutta 
− liittämällä Saimaan alueen tapahtumat osaksi palvelutarjontaa 
− vuokravenetoiminta on saatava organisoitua koko Saimaan alueelle auton 

vuokraamisen tapaan. Veneiden tulee olla turvallisia ja helposti navigoita-
via. 

 
Palvelutuotteiden rakentaminen edellyttää kehittyvää verkostoa eri toimijoi-
den kesken. Matkailutoiminnan tulee olla ympärivuotista; talvea ei ole toistai-
seksi osattu juurikaan hyödyntää. Saimaan kanavan käyttömahdollisuus sekä 
kauppa- että huviliikenteelle on varmistettava vuokrasopimusta jatkamalla. 

Saimaan markkinointi 

Matkailuorganisaatiossa on kehitetty Saimaa.fi matkailuportaali. Siitä on tar-
koitus kehittää kattava matkailun, kulttuurin ja vapaa-ajan informaatiojärjes-
telmä ja sähköinen kauppapaikka, Saimaan matkailualueen perinteisen mark-
kinointiyhteistyön tueksi. Saimaa-kokonaisuus (www.saimaa.fi) liitetään myös 
valtakunnallisiin matkailuportaaleihin sekä mahdollisuuksien mukaan osaksi 
kansainvälisiä jakeluteitä. Saimaa.fi markkinointi kytketään osaksi onnistunut-
ta Iloista lomaa Itä-Suomessa- Saimaalla kampanjointia. Tavoitteena on myös 
vuokravenetoiminnan organisoituminen koko Saimaan alueelle auton vuok-
raamisen tapaan. 

Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnit-
telma 

Lietveden ja Luonterin Natura-alueet ovat edustava osa Saimaan järviluontoa. 
Molempiin alueisiin sisältyy rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia valtion maita. 
Alueiden erityisarvoja ovat muun muassa saimaannorppa ja Saimaan kaunis 
luonto. 

Lietveden ja Luonterin Natura 2000 -alueille laaditaan parhaillaan hoito- ja 
käyttösuunnitelma ja se valmistuu elokuussa 2009. Hoito- ja käyttösuunni-
telma on kohdealueen pitkän aikavälin strateginen suunnitelma ja linjaus, jos-
sa sovitetaan yhteen erilaisia käyttömuotoja ja tavoitteita. Hoito- ja käyttö-
suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa Lietveden ja Luonterin valtion-
mailla ja -vesillä. 

Puumalan matkailun master plan-työssä on huomioitu hoito- ja käyttösuunni-
telman tulokset suunnittelua ohjaavina tekijöinä.  
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3.4 Matkailuun liittyvät trendit  

World Tourism Organisation on määritellyt yleiset matkailuun liittyvät trendit 
seuraavasti: 

• Maailma pienenee ja ns. ”äärimatkat” lisääntyy 
• Kestävä kehitys on matkailun perusedellytys 
• Matkailun painopiste siirtyy peruspalveluista yksilöllisiin elämyksiin 
• Tieto- ja viestintäteknologia muokkaa tiedonvälitystä, jakelua ja tuotantoa 
• Matkantekoprosessi nopeutuu varauksesta itse matkalle lähtöön 
• Matkailumarkkinoinnin kohdentaminen tarkentuu 
• Matkailukysyntä sirpaloituu ns. life-style tyyppisiksi matkailijaryhmiksi 
• Matkailijoilla on yhä korkeampi hinta-laatutietoisuus 
• Varttuneempi väestö muodostuu yhä tärkeämmäksi kohderyhmäksi 
• Matkailukeskusten imagomerkitys kasvaa 
• Lyhytlomat yleistyvät (3-4 päivää)  
• Kokousmatkailu lisääntyy 
• Luonto- ja kulttuurimatkailu kasvavat 
• Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa 
• Teemamatkat lisääntyvät. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutus matkailuun 
 
Ilmaston muuttuessa perinteisten aurinkolomamatkailun ja talvilomamatkai-
lun kohteet muuttuvat. Useat kansainväliset tieteelliset raportit antavat viit-
teitä siitä, että ilmastonmuutoksesta olisi hyötyä polaarialueiden matkailulle. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen ilmastoon tulee näkymään ilmaston 
lämpenemisenä ja sademäärän kasvamisena. Muutoksen vaikutus matkailuun 
ovat kielteisimpiä talviurheilulajeissa vrt. laskettelu, hiihto, moottorikelkkailu. 
Talvimatkailu voi kärsiä Etelä-Suomessa esim. lumi- ja jäätilanteen heikenty-
essä, mutta hyötyä Pohjois-Suomessa. Kesämatkailukausi puolestaan piden-
tyy.  
 

3.5 Matkailualan visiot  

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaraportin mukaan matkailuun liittyy 
mm. seuraavat visiot: 
 
• Matkailuelinkeino mm. majoitus- ja ravitsemistoiminta kytkeytyy oman 

matkailuklusterinsa ohella muihin klustereihin, esim. hyvinvointiklusteriin. 
Myös muut alat ja klusterit lähestyvät matkailua, kunhan löytyy yhteisiä 
intressejä.  

⇒ Esimerkiksi hyvinvointimatkailu sopii aiheena myös Puumalan mat-
kailuun vrt. saunakulttuuri, luontaishoidot, yrtit. 

• Matkailukysyntä kasvaa, monimuotoistuu, yksilöityy ja muuttuu aktiviteet-
ti- tai teemapainotteiseksi. Yritysten tuleekin vaistota uudet matkailutot-
tumukset ja -arvostukset. Kulttuurit ja niiden tunteminen tulevat yhä tär-
keämmiksi. 

⇒ Teemamatkat sopivat hyvin Puumalan matkailuun vrt. vesistömat-
kailu, liikuntamatkailu, kulttuurimatkailu, extreme-matkailu jne. 

• Ennakointiin ja tulevaisuuden kulutustottumuksiin kiinnitetään enemmän 
huomiota. Kuluttaja on hyvin herkkä erilaisille trendeille ja median vaiku-
tuksille. 

⇒ Matkailutuotteen tulee kehittyä, muuttua ja elää ajan mukana.  
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• Varausketjujen menestyminen perustuu erityisesti liikematkailuun, mutta 
tulevaisuudessa operaattorit ovat kiinnostuneempia myös vapaa-ajan mat-
kailubisneksestä.  

⇒ Puumala voi palvella lähikaupunkien liikematkailijoita, kokousmat-
kailun oheen on räätälöitävissä laadukkaita vapaa-ajan ohjelmia. 

• Luonnonläheisyys korostuu myös hotelleissa. Country-hotellikäsite voi olla 
yhtä lailla mielikuvaa luova kuin joku muu teemahotellin käsite. Teemaho-
tellien voi odottaa lisääntyvän Suomessakin, kun halutaan profiloitua. 

⇒ Hotellimajoitus voi olla pienimuotoista, erikoistuminen on tällöin 
avainasemassa vastapainona suurille hotelliketjuille. 

• Kansainväliset muutokset eivät merkittävästi heikennä Suomen asemaa 
kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.  

⇒ Puumala on luonnonläheinen, rauhallinen ja turvallinen matkakoh-
de. 

• Sekä ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun että ennen kaikkea 
suomalaisten matkailun Suomessa voidaan odottaa edelleen lisääntyvän. 

⇒ Mökkimajoituksen lomaan tulee kehittää erilaisia aktiviteetteja, 
toimintaa ja palveluita. 

• Matkailun muutostrendit ennustavat maaseudun matkailuelinkeinolle posi-
tiivista tulevaisuutta. Maaseutumatkailulla on etsikkoaika panna palveluva-
rustuksensa kuntoon, sillä maaseudun elinkeinojen kehittämistyö on mer-
kittävä osa EU:n tämän ohjelmakauden maaseutupakettia. 

⇒ Maaseutua voidaan vireyttää matkailun avulla, matkailu tulisi nos-
taa sivuelinkeinosta pääelinkeinoksi. 

• Määrätietoisen osaamisen kehittämisen ja tehokkaan yhteistyön merkitys 
kasvaa kilpailun kiristyessä. 

⇒ Pienten matkailuyritysten ja –toimijoiden tulee verkostoitua. 
• Suomeen suuntautuvien valmismatkojen tarjonta ja charterlentojen määrä 

kasvaa. Charterlentojen tulevaisuuteen vaikuttaa herkästikin valuuttamuu-
tokset. Halpalentoyhtiöiden merkitys voi olla tulevaisuudessa suuri. 

⇒ Yhteydet lentokentälle ovat merkityksellisessä asemassa kohdetta 
markkinoitaessa. 

• Lomakylätasoiset yritykset saavuttavat Euroopan markkinoita yhteistyön 
avulla. Tätä tukee eurooppalaisten kasvava kiinnostus yksilölliseen ja yk-
sityiseen mökkilomailuun Suomessa. 

⇒ Mökkikulttuurilla on Suomessa pitkät perinteet, yksilöllisyyteen tu-
lee panostaa ja mökkien laatutasoa kohentaa. 

• Majoitusyritysten ja matkailukeskittymien suurimpia haasteita on parantaa 
saavutettavuuttaan, mikä tarkoittaa niin liikenteellistä kuin ostokanaviin 
liittyvää helppoutta. 

⇒ Puumala on saavutettavissa maanteitse ja vesiteitse. Vesistöllistä 
saavutettavuutta tulisi korostaa. 

• Ohjelmapalveluyrityksen pääsy osaksi matkailukeskuksen verkostoa var-
mistaa riittävän asiakasvolyymin toiminnan kannattavuudelle. Matkailu-
keskusalueen tuotetarjonnan keskittäminen osaksi jo aiemmin tunnettuja 
tuotemerkkejä parantaa kaikkien tuotteiden näkyvyyttä ja luo asiakkaalle 
mielikuvaa laadusta. Keskitetty yhteistyö kaluston ja varusteiden vuokra-
uksessa, korjauksessa ja huollossa mahdollistaa riittävän kapasiteetin se-
kä henkilöstöresurssien tehokkaan käytön jolloin henkilöstön osaaminen ja 
ammattitaito voidaan kohdentaa oikeaan paikkaan. 

⇒ Puumalassa keskeiset ohjelmapalvelut, varaus- ja vuokraustoimin-
ta kannattaa keskittää kirkonkylälle, joka voisi toimia ohjelmapal-
veluiden lähtöpisteenä. 
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• Tulevaisuudessakin tarvitaan hyvin monitasoisia majoitusmuotoja. Suurin 

muutos tulee tapahtumaan retkeilymajojen, leirintäalueiden ja matkusta-
jakotien palvelujen kohentamisessa. 

⇒ Puumalan mökkimajoituksen ja leirintäalueiden tasoa tulee kohen-
taa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. 

 
3.6 Matkailualan kysyntä  

Puumalan matkailussa tyypillisiä sesonkiaikoja ovat loma-ajat eli joulu, uusi-
vuosi, hiihtoloma, pääsiäinen ja kesäaika kesäkuun alusta elokuun loppuun. 
Valtaosa asiakkaista tulee kotimaasta, ulkomaisista asiakkaista suurimmat 
ryhmät ovat venäläiset ja saksalaiset. Kesäaikaan vapaa-ajan asukkaiden 
määrä on merkittävä. Vuokramökkien käyttöaste vaihtelee 10-30 vkoa/vuosi. 
Tyypillisiä matkustajia ovat perheet, pariskunnat, miesporukat, veneilijät, ka-
lastajat, metsästäjät jne. Ravintolapalveluita käyttävät paikallisten asukkai-
den lisäksi lähiseudun asukkaat, kesäasukkaat, veneilijät ja ohikulkevat mat-
kailijat. Työvoiman saatavuus on sesonkiaikaan ongelmallista. Aktiviteeteille 
olisi enemmän kysyntää. 
 
Alla on selvitetty matkailu- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvää kysyntätilannet-
ta majoitustoiminnan ja ohjelmapalveluiden osalta.  
 
• Hotellit, kylpylät ja lomakylät menestyvät – muiden kapasiteettia katoaa 

markkinoilta. Parhaiten ovat menestyneet liikevaihdon kehityksessä hotel-
lit. Muut majoitusyritykset (retkeilymajat, matkustajakodit, leirintäalueet) 
ovat jääneet liikevaihdon kehityksessä paikalleen. Kylpylöiden kehitys on 
majoituskysynnässä hyvin positiivinen. 

• Majoitusalalla käydään merkittävää rakennemurrosta, jossa liiketoiminnan 
osa-alueet, kuten kiinteistöjen omistus ja operointi eriytyvät.  

• Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomen matkailubisnekseen on kas-
vussa. Vapaa-ajanmatkailun liiketoiminnan kehitys on herättänyt ketjujen 
kiinnostuksen, koska sieltä haetaan lisäkasvua liikematkustuksen rinnalle. 

• Ketjut hallitsevat jo puolta Suomen hotellikapasiteetista. Majoitusmarkki-
noilta on poistunut runsaasti tätä matalamman majoitustason huonekapa-
siteettia. Matkustajakotisektorilta on hävinnyt muutamassa vuodessa 1700 
huonetta.  

• Kapasiteetti on nousussa hotellien ja lomakylien investointien vuoksi. Lo-
makylien huonemäärä on kasvanut parissa vuodessa peräti 600:lla ja ho-
tellien huoneluku 1600 huoneella.  

• Majoitusalan yritykset uskovat lähitulevaisuuden olevan liiketoiminnalle 
suotuisa ja kannattavuuden paranevan vuoden kuluessa.  

• Matkailun ohjelmapalvelujen, kuten opastettujen aktiviteettien, safarien ja 
erityisesti liikuntakohteiden hyvä kysyntä kasvatti toimialan yritysten lii-
kevaihtoa. 

• Palvelutuotanto kehittyy entistä monipuolisemmaksi. Kuluttajien halu ko-
keilla uusia lajeja vaatii yrityksiltä lisäpanostuksia mm. tuotekehitykseen. 

• Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tuotteet, kuten ruokailut, saunat ja 
turvekylvyt kuuluvat usein myytävään pakettiin.  

• Alueen kulttuurin ja perinteen hyödyntäminen luo uusia ja vetovoimaisia,  
matkailijalle elämyksiä tarjoavia tuotteita. 

• Kannattavuuden varmistaminen edellyttää yritysten toiminnalta ympäri-
vuotisuutta.  

• Eri vuodenaikoihin tuotteistetut uudet palvelut tasoittavat ongelmallisen 
voimakasta kausivaihtelua sekä uudistavat kohteen kysyntää.  

• Monipuolinen ja laadukas, matkailukeskuksen toimintaa tukeva aktiviteet-
titarjonta luo kilpailuetua. 
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3.7 Taustaa markkinoista 

Taustaa luontomatkailusta 
 
Luontomatkailu on Puumalan vahvimpia mahdollisuuksia. Vesistöt, metsä ja 
kulttuurimaisema luovat puitteet matkailulle. Luontomatkailun kehittäminen 
vaatii yrittäjien verkostoitumista, tuotteiden paketointia ja keskitettyä myyn-
tiä. 
 
Luontomatkailu on Suomen vahvimpia matkailullisia vetovoimatekijöitä. Pel-
kistetysti voidaan ajatella, että luontomatkailussa matkakohteen luonto ja sen 
tarjoamat luontoelämykset toimivat ensisijaisina syinä kohteen valinnalle. 
Suomen matkailusta noin neljännes on luontomatkailua. Luonnolla on keskei-
nen merkitys matkailussa etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä saaristoalu-
eilla. Luontomatkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat paikoin todella mer-
kittävät. Luontomatkailun kehittämisellä voidaan edistää myös syrjäisten 
maaseutualueiden säilymistä elinvoimaisina.1 

Luonnon virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun liittyvien työpaikkojen koko-
naismäärä vastasi vuonna 2000 noin 32 000 henkilötyövuotta. Työpaikoista 
noin kolme neljäsosaa on kotimaisen ja loput ulkomaisen kysynnän tuottamia. 
Valtioneuvosto teki helmikuussa 2003 periaatepäätöksen toimintaohjelmasta 
luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. Ohjelmassa arvioi-
daan, että alan työpaikkojen määrä voisi nousta kehittämistoimilla 64 
000:een vuoteen 2010 mennessä.2 

   
  Taustaa vesistömatkailusta 
 

Puumala on yksi Suomen vesistörikkaimmista kunnista ja se voi vahvistaa 
profiiliaan etenkin järvimatkailun kehittämisessä. Veneilyssä korostuu retki- ja 
vierassatamissa olevien palveluiden merkitys ja niiden palvelutarjontaa kan-
nattaa kehittää edelleen. Samoin vesiretkeilyreitistöjen ja niiden palveluvarus-
tuksen parantaminen on tärkeää.  
 
Suomi on Euroopan veneilyvaltaisin maa; noin 47 prosenttia suomalaisista 
liikkuu vesillä vähintään kerran vuodessa. Soutuveneily, jota noin joka kolmas 
suomalainen harrastaa, on selvästi suosituin vesillä liikkumismuoto. Matka-
veneilyä harrastaa kymmenen prosenttia suomalaisista. Matkaveneilyn suosio 
on ollut kasvussa, sillä uusien yli kuusimetristen veneiden myynti on lisäänty-
nyt ja myös veneiden tuonti ulkomailta on ollut reilussa kasvussa. Matka-
veneilijöille suunnattua palvelutarjontaa on kehitetty ja suunniteltu lähinnä 
satamakohtaisesti ja yhteistyö vesistöalueen eri toimijoiden kesken on ollut 
vähäistä. Yhteistyöllä voitaisiin paremmin kehittää vesistöalueiden keskeisten 
attraktioiden ympärille rakentuvia palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi veneily-
reittejä. Useamman kunnan toimijoiden välisestä yhteistyöstä on saatu hyviä 
kokemuksia mm. Tahkon vesireitin kehittämistyössä. Kehittämistyön taustalle 
ja tueksi tarvitaan kuitenkin tutkittua tietoa siitä, minkä tyyppisistä kohteista 
veneilijät ovat kiinnostuneita ja mitä he tekevät tai haluaisivat tehdä matkan-
sa aikana. Selvittämällä veneilijöiden liikkumista ja toimintaa voidaan kehittää 
palveluita, jotka vastaavat paremmin kysyntää. 
 
Vesistömatkailun hyödyntämisen parantamiseksi voidaan käyttää mm. seu-
raavia toimia: 

• Vesistömatkailupotentiaalin hyödyntäminen tarjontaa kasvattamalla 
• Infrastruktuurin parantaminen ja laajentaminen 

                                          
1 www.ymparisto.fi – Ympäristöministeriön internetportaali 
2 www.ymparisto.fi – Ympäristöministeriön internetportaali 
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• Innovatiivisten tuotteiden kehittäminen kehityskelpoisten vesistömatkai-
lualueiden markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi 

• Vesistömatkailutarjonnan markkinoinnin ja infrastruktuurin optimoiminen 
• Vesistömatkailuun liittyvien tilojen ja palvelujen optimoiminen 
• Vesistömatkailuun ja liiketoimintaan liittyvien organisaatiorakenteiden 

optimoiminen ja nivominen yhteen. 
 

Taustaa liikuntamatkailusta  

Liikuntamatkailun kasvu jatkaa suosiotaan. Myös erilaiset urheilutapahtumat 
ja –kilpailut kiinnostavat ihmisiä. Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat 
kasvavia trendejä. Ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita mm. maastohiihdosta, 
kalastuksesta ja muusta liikkumisesta luonnossa. Puumala tarjoaa hyvät puit-
teet luontoliikunnalle, joten reitistöjen, opastuksen ja reittikarttojen kehittä-
miseen kannattaa kiinnittää huomiota. 
 
Liikuntamatkailuksi lasketaan sellainen matkailu, jossa ulkopaikkakuntalaiset 
hyödyntävät kohdealueen liikuntapalveluja. Tällöin matkalle lähdön motiivi on 
osallistuminen liikunta-aktiviteetteihin ja -tapahtumiin tai liikunta- ja urheilu-
tapahtumien seuraaminen. Esimerkkejä aktiivisesta liikuntamatkailusta ovat 
mm. laskettelu-, golf-, vaellus- sekä melontamatkat. Liikuntamatkailijoiden 
kokonaismäärä Suomessa on arviolta noin 10 miljoonaa (yöpyjät ja päiväkävi-
jät). Majoitusvuorokausista neljänneksen tuovat ulkomaalaiset liikuntamatkai-
lijat, jotka tulevat Suomeen erityisesti maastohiihdon, vapaa-ajan kalastuksen 
ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan vuoksi.  
 
Liikuntaa harrastaa vähintään kerran viikossa useampi suomalainen kuin 10 
vuotta sitten, vaikka päivittäin liikkuvien osuus onkin hieman pienentynyt. 
Suhteellisesti eniten on kasvanut 25–44-vuotiaiden vähintään kerran viikossa 
liikkuvien osuus. Ikääntyneistä, 65 vuotta täyttäneistä, kolme neljästä harras-
taa liikuntaa vähintään kerran viikossa, mutta päivittäiseen liikkumiseen käy-
tetty aikaa on vähentynyt aikaisempaan verrattuna. Suomalaisten liikuntata-
vat ovat hyvin ”tavallisia”. Peruslajit kuten kävelylenkkeily, pyöräily, hiihto, 
uinti ja juoksulenkkeily ovat edelleen suosittuja ja niitä harrastaa suurin osa 
19–65-vuotiaasta väestöstä. Kansallisen liikuntatutkimuksen 2005-20063 mu-
kaan eniten harrastajamääriä ovat kasvattaneet seuraavat urheilu- ja liikunta-
lajit ovat sauvakävely, maastohiihto, golf, ratsastus, melonta ja kiipeily. 
 

3.8 Taustaa hyvinvointimatkailusta  

Hyvinvointimatkailu sopii Puumalaan hyvin. Hyvinvointimatkailun kehittämi-
nen saunakulttuurin, liikunnan, vesistön ja rentoutumisen ympärille tuo mat-
kailuun lisämahdollisuuksia. Kannattavuuden takia on tärkeää panostaa jo-
honkin teemaan ja ympärivuotiseen toimintaan. 
 
Hyvinvointi- ja wellness-matkailu on yksi tämän hetken matkailutrendeistä ja 
sen tuotekehitykseen ja markkinointiin panostetaan. Hyvinvointituotteita on 
kehitetty Suomessa joitakin vuosia hankkeiden, alueorganisaatioiden ja MEKin 
toimesta.4 MEK:in wellness -käsite on määritelty seuraavasti: ”Wellness on 
ennen kaikkea korkealaatuinen niin paikan, ilmapiirin, puitteiden, palvelun, 
tuotekokonaisuuksien kuin henkilökunnan ammattitaidon suhteen. Se stimuloi 
kaikkia aisteja esteettisessä ympäristössä. Wellness -tuote on hyvin suunni-
teltu, segmentoitu, markkinoitu ja toteutettu kokonaisuus, jossa on häivähdys 
luksusta.” 
 

                                          
3 SLU (2006). Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006. 
4 MEK 2008: Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007, MEK E:56. 
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Eniten tulevat ennusteen mukaan kasvamaan wellness- ja anti-aging –lomat. 
Pitäisi keskittyä omiin suomalaisiin vahvuuksiimme mm. puhdas ilma, hyvin 
säilynyt luonto, hiljaisuus, luomutuotteet, ulkoliikunta, monipuolinen sauna-
kulttuuri ja kansanperinne. Tärkeätä olisi edelleen tuotekehittää suomalaisen 
näköisiä terveysmatkailutuotteita (wellness, hyvinvointi, terveydenhoito ja ty-
ky).  

Tuotekehityksen saralla konsepti Sauna & Fitness Spa, johon sisältyy sauna, 
kuntoiluohjelmaa (esim. Nordic Walking) ja hierontaa, voi olla potentiaalinen 
tuote ja hyvä vaihtoehto perinteisen kylpylätarjonnan rinnalle. Tarjonnan tu-
lee olla kysyntälähtöistä. Terveysmatkailutuotteiden tuotekehitystyössä avain-
sanoja ovat alueelle luontaiset elementit, kaikkien aistien huomioiminen ja 
niiden stimulointi, yhteistyö toimijoiden kesken, saumaton palveluketju, inno-
vatiivisuus ja ympärivuotisuus. 
 
Esimerkiksi Savonlinnassa kehitteillä olevan Lake Wellness-konseptin perus-
elementit ovat:  

- Mieli ja sielu; rentoutumista metsissä ja järvimaisemissa 
- Terveys: sauvakävelyä järven rannoilla, metsissä, perinteisiä ja ennal-

taehkäiseviä hoitoja 
- Terveellinen ruoka: paikalliset raaka-aineet, esimerkkinä puhtaan ve-

den kalat  
- Ulkoinen ja sisäinen kauneus: sauna, turvesauna, hoidot 
- Rentoutuminen ja hyväolo; uintia uima-altaassa, järvessä, saunako-

kemus, vesipaljut 
- (Räätälöity) liikunta; (ohjatut) retket järvellä, järvimaisemassa, potku-

kelkkailu, veneily, retkiluistelu jne. 
 

3.9 Vapaa-ajan asuminen 

Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittävä tulonlähde Puumalan kunnalle. Vapaa-
ajan asukkaat vireyttävät kunnan toimintaa etenkin keskikesällä. Eläköitymi-
sen myötä kakkosasuminen lisääntyy, jolloin vapaa-ajan asukkaat voivat siir-
tyä käyttämään palveluita myös ympärivuotisesti. Tällä hetkellä Puumalassa 
sijaitsevissa vapaa-ajanasunnoissa kertyy arvioilta noin 260 000 yöpymistä. 
Vapaa-ajan asukkaiden merkitys myös kunnassa sijaitseville kaupallisille pal-
veluille on merkittävä. 
 
Suomessa on lähes puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joilla on noin kaksi 
miljoonaa säännöllistä käyttäjää. Viidennes mökeistä sijaitsee meren rannik-
kokunnissa, loput sisä-Suomessa. Suhteutettuna asukaslukuun Suomi on Eu-
roopan suurin mökkeilymaa. Haja-asutusalueilla asuu alle 900 000 vakinaista 
asukasta, joten vapaa-ajan asutuksen merkitys maaseudun kehitykselle on 
suuri. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat lähes kokonaan haja-asutusalueilla ja 
90 %:sti rannoilla. Suurimmat mökkeilymaakunnat ovat Varsinais-Suomi, Pir-
kanmaa ja Etelä-Savo. Rannat ovat maaseudun tärkeä resurssi uusien koko-
aikaisten ja osa-aikaisten asukkaiden hankkimiseksi.  
 
Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen välinen raja on pienenemässä 
mökkien keskimääräisen koon kasvaessa ja varustetason noustessa vakituis-
ten asuntojen tasolle sekä mökillä asumisen muuttuessa intensiivisemmäksi ja 
osin ykkösasumiseksi. Kehitys vahvistaa maaseudun elinvoimaa. Vapaa-ajan 
asuminen lisääntyy suurten ikäluokkien eläköitymisen ja mökillä tehtävän etä-
työn yleistymisen myötä. Vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuuksia saada kun-
nallisia peruspalveluja mökkikunnasta ja mökkikuntien eli vapaa-ajan asun-
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non sijaintikuntien taloudellisia mahdollisuuksia tuottaa näitä palveluja on 
tarpeen parantaa.5  

Puumalassa on noin 3500 vapaa-ajan asuntoa, jonka ansiosta kunnan väkilu-
ku vähintään kolminkertaistuu keskikesällä. Tämä näkyy kunnan keskustan 
katukuvassa ja satamassa, joka on kesäisen toiminnan keskipiste. Puumala 
sijoittuu kärkipäähän vapaa-ajan asuntojen rakentamisen määrässä. Runsas 
vapaa-ajan asutus ja kesäiset matkailijamäärät ovat edesauttaneet siinä, että 
kunnan kaupallinen palveluvarustus on kohtuullisen hyvä. Keskimäärin vapaa-
ajan asunnolla kertyy noin 75 vuorokautta vuodessa. Yhteensä vuorokausia 
kertyy 262 500 kpl. 

3.10 Taustaa leirintäalue- ja lomakylämarkkinoista 

Kehitystrendinä on mökkimajoituksen, caravaanari- ja telttamatkailun kysyn-
nän kasvu. Toisaalta majoituspalveluille asetetaan yhä korkeampia laatuvaa-
timuksia. Leirintämatkailu eriytyy entistä enemmän. Nykyisten lapsiperheille 
ja luontomatkailijoille erikoistuneiden ketjujen lisäksi kuntoilijat, seniorit, 
työmatkaajat, nuoriso ja useat muut mahdolliset segmentit saavat tarpeisiin-
sa erikoistuneet leirintäalueet. Karavaanareita varten jotkut alueet erikoistu-
vat tarjoamaan ainoastaan kausipaikkoja matkailuajoneuvoille. Profiloidutta-
essa on siihen todella satsattava ja tietyn asiakasryhmän tarpeisiin vastattava 
monipuolisesti. Karavaanarit liikkuvat matkailuautolla tai -vaunuyhdistelmällä 
keskimäärin 4000 kilometriä vuodessa. Valtaosa matkoista tehdään kesäai-
kaan ja kotimaassa. Karavaanari yöpyy matkailuajoneuvossaan keskimäärin 
50 yötä vuodessa. Caravan-matkailulle on ominaista myös vaunujen ja auto-
jen koon kasvu, joka vaikuttaa mm. ajoneuvopainoihin ja tilatarpeiseen mm. 
liikenneväylät. 
 
Viikko-osakkeiden omistamiseen perustuva lomailu on maailman nopeimmin 
kasvava matkailun muoto. Suomessakin viikko-osaketoiminnan liikevaihto 
kasvaa 20 % vuosivauhdilla. Viikko-osakkeen omistajia on Suomessa yli 50 
000. Vuonna 2004 Suomessa myytiin noin 7 000 viikko-osaketta. Vastaava 
luku vuonna 2003 oli 4 500 osaketta. 
 
Lomakylämarkkinoilla erityyppiset konseptit, kuten lomaosake- ja tuotto-
omistusmallit ovat yleistyneet. Viikko-osakepalveluja tarjotaan eri puolilla 
Suomea matkailun vetovoimakeskuksissa, kuten Lapin hiihtokeskuksissa ja 
kylpyläkohteissa. Tuotto-omistusmallissa mökin/huoneiston omistaa ostaja, 
mutta hän pitää sitä omassa käytössään vain tietyn ajan. Muun ajan se on 
vuokrattavana. Vuokratuloilla huoltoyhtiö kalustaa, huoltaa, siivoaa ja mark-
kinoi asuntoja. Mahdollisesta vuokratulon ylijäämästä palautetaan osa omista-
jalle tuottona. 

                                          
5 Saaristo-Ohjelma 2007-2010, Saaristoasiain neuvottelukunta, Sisäasiainministeriön julkaisuja 7/2007 
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3.11 Yhteenveto kehittämismahdollisuuksista 

Yhteenveto Puumalan matkailun kehittämismahdollisuuksista kokonaisuutena 
on esitetty ryhmittelemällä eri ominaisuudet ensisijaisiin, toissijaisiin ja mui-
hin tekijöihin. Lisäksi jokaisesta suunnittelukohteesta on laadittu oma neli-
kenttäanalyysi. 

Saavutettavuus 

+ Sijainti on hyvä ja vetovoimainen 
+ ”Lähimarkkinoilla” laaja potentiaali 
+ Positiivinen mielikuva helpottaa matkustuskynnystä 
+ Veneilyn lisääntyminen (siirtyminen mereltä Saimaalle) 
+ Palveluiden keskittäminen 
 
- Saavutettavuus julkisella liikenteellä huono 
- Suurten keskusten välissä, ei ole luontaisten reittien varrella 
- Teiden kunto 
 
 

Vetovoimatekijät 
 
+ Ainutlaatuinen luonto ja maisema 
+ Valtakunnallisesti luonnonvetovoimaltaan top20 
+ DEEF-palkinto (Niinisaari on tunnustettu nouseva matkailukohde) 
+ Pistohiekka 
+ Riittävän monipuolinen palvelukokonaisuus 
 
- Vain vähän vetovoimaista palvelutarjontaa 
- Kausivaihtelut 
- Pistohiekan nykytila 
- Mitä muuta kuin luontoa ja maisemaa, ei käyntikohteita 

 
Palvelut 

 
+ Runsaasti yrityksiä/ palvelujen tarjoajia 
+ Matkailullinen perinne 
+ Tunnettuja kärkiyrityksiä 
+ Uusia investointeja, esim. Kuoreksenniemi 
+ Matkailijat ja loma-asukkaat haluavat käyttää entistä enemmän palveluita 
+ Keskittäminen 
 
- Majoituspalveluiden vaihteleva taso 
- Aukioloajat 
- Kapasiteetti pienissä yksiköissä 
- Vetovoimainen palvelukokonaisuus puuttuu 
- Ei riittävästi palveluita eri asiakaskunnille 
- Lisää investointeja tarvitaan 
 

Markkinointi 
 
+ Yhteistyö Mikkelin seudun kanssa tärkeää 
+ Yhteistyö Saimaan alueella tärkeää 
+ Yritysten yhteistyö on hyvää 
+ Kunnan matkailusihteerin panos ollut merkittävää 
+ TV-julkisuuden hyödyntäminen on mahdollisuus 
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- Sähköiset varaus-/myyntikanavat puuttuu 
- Näkyvyys tien 62 varrella on huono 
 

Liiketaito-osaaminen 
 
+ Yhteistyötä tehdään 
+ Verkostoituminen 
+ Halu kehittyä 
 
- ”Elämäntapayrittäjyyttä”, yritystoiminnan jatkuvuus epävarmaa 
- Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
- Markkinoinnissa ja segmentoinnissa tehostamisen tarvetta 
- Investointien saamiseen on panostettava. 
 

3.11.1 Pistohiekka-Sahanlahti SWOT 

Vahvuudet 
o Sahanlahti-Kuoreksenniemi muodostaa palvelukeskittymän 
o Sahanlahdessa majoitus- ja ohjelmapalveluiden hyvä taso ja tunnettuus 
o Kehittämispotentiaalia 
o Olemassa oleva kehittämissuunnitelma 
o Pistohiekan tunnettuus: lava ja luontoarvot 
 

Heikkoudet 
o Etäisyys kirkonkylän palveluista 
o Välimatka pitkä Sahanlahden ja Pistohiekan välillä 
o Resurssien hajottaminen 
o Investointipääoman puute Pistohiekan suunnitelmien toteuttamiseen 
o Luontoarvot ristiriidassa kehittämisen kanssa (vrt. Pistohiekka) 
o Pistohiekan kehittämissuunnitelmien vastustaminen 
 

Mahdollisuudet 
o Alueille muodostuu oma profiili, täydentävät toinen toistaan 
o Majoituskapasiteetin lisääminen  
o Ohjelmapalveluiden kehittyminen 
o Sijainnin hyödyntäminen (Mikkelin suunta) 
o Kestävän kehityksen mukainen kehittäminen 

 
Uhat 

o Taloussuhdanteiden kehitys 
o Yritystalouden vaikeudet 
o Yhteisen tahtotilan puute 
o Rahalliset resurssit vähäiset 
o Ympäristön kuluminen 
o Ei löydetä kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. 
 

3.11.2 Eteläinen saaristo SWOT 

Vahvuudet 
o Saaristomaisuus erilaistaa 
o Maisemareitit tuovat luonnon lähelle 
o Vesiretkeily ja muut reitistöt lisäävät vetovoimaa 
o Niinisaaren malli on ollut toimiva verkostoitumismalli 
o Niinisaaren yritysyhteistyö toimivaa ja tuloksellista  
o Toiminta tukeutuu paikallisuuteen ja historiaan 
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Heikkoudet 
o Sijainti, välimatkat pitkiä, ei palvelukeskittymiä. Toisaalta lossiyhteys luo 

eksotiikkaa 
o Investointipääoman puute paikkojen kunnostamiseen 
o Kapasiteetin puute, tarvitaan lisää palvelujen tuottajia sekä maltillisesti 

majoitustiloja 
 

Mahdollisuudet 
o Saimaan ja saaristoisuuden selkeämpi hyödyntäminen ja korostaminen 
o Verkostoituminen myös suurten toimijoiden kanssa 
o Majoituskapasiteetin lisääminen harkiten 
o Yhteismarkkinoinnin edelleen kehittäminen 
 

Uhat 
o Rahalliset resurssit vähäiset yhteiseen kehittämiseen 
o Taloussuhdanteiden kehitys saattaa vaikuttaa kysyntään 
o Omaleimaisuuden ja erityispiirteiden katoaminen. 
 

3.11.3 Puumalan kirkonkylä SWOT 

Vahvuudet 
o Kirkonkylän palvelut ovat helposti saatavilla keskittyneesti 
o Yksilölliset palvelut ja liikkeet 
o Sataman ja torin alue 
o Hyvä vierasvenesatama 
o Kesäasukkaat 

 
Heikkoudet 

o Hiljainen kesäsesongin ulkopuolella 
o Laaja kunta, pitkät etäisyydet  
o Vetävä kärkikohde puuttuu 
o Majoituskapasiteetin puute (kesällä) 
o Vain vähän mahdollisuuksia lisätä kapasiteetteja (pula tonteista) 
 

Mahdollisuudet 
o Ohjelmapalveluiden kehittyminen ja keskittyminen, tukikohta 
o Veneilymatkailun kärkikohde ja palvelut 
o Erilaistuminen: vesistön, historian ja perinteen hyödyntäminen 
o Kirkonkylä-matkailun kehittäminen 
o Olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen 
 

Uhat 
o Väestökato, väestön ikääntyminen > palveluiden väheneminen 
o Yhteisen tahtotilan ja näkemyksen puute 
o Rahalliset resurssit vähäiset. 
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4 NYKYISTEN TOIMIJOIDEN KEHITTÄMISTARPEET 

Työssä haastateltiin Puumalan matkailuun liittyviä keskeisiä yrittäjiä ja sidos-
ryhmiä sekä järjestettiin sähköinen kysely. Haastattelujen ja kyselyn tehtävä-
nä oli selvittää näkemykset Puumalan matkailun, matkailuyritysten ja maan-
käytön kehittämistarpeista. Alla on lueteltu haastattelujen ja kyselyn perus-
teella syntyneitä ajatuksia matkailun kehittämistoimiksi.  
 

4.1 Puumalan matkailun nykyisten toimijoiden kehittämistarpeet 

Kehittämistarpeita ovat mm: 
 
1) Yrittäjäyhteistyön lisääminen 

- Matkailuyrittäjien ja kulttuurialan toimijoiden välillä 
- Kunnan koordinoitava yhteistyötä ja sen syntymistä 
- Talvella voisi yrittää järjestää esim. kunnantalolle tai kohteisiin matkai-

luyrittäjien tapaamisia brain stormeineen, ideoita ja näkemyksiä ja 
mahdollisuuksia ja verkottumista syntyisi 

- Jonkinmoisia yhteisiä aukioloaikoja olisi hyvä soveltaa, että asiakkaat 
tietäisivät saavansa palvelua  

- Matkailuyrittäjille yhteistyöfoorumi, jotta jokainen oppisi tuntemaan 
toistensa toiminnan ja hyödyntämään toisia yrittäjiä yhteisen matkailu-
rakenteen luomiseksi 

- Yhteistyö Koskenselkä-Sahanlahti  
 
2) (Yhteis)markkinoinnin kehittäminen 

- Matkailutoimintaa esittävä opaskyltti tarvittaisiin, Puumala on hajanai-
nen kunta 

- Matkailuinfo voisi organisoida kaikille yrittäjille esitetelineen, jota se 
kävisi päivittämässä 

- Myös uudet yrittäjät ovat kohderyhmä 
- Uusia toimijoita/pääomia tarvitaan. 

 
4.2 Yritysten kehittämistarpeet 

Puumalan matkailuun liittyvien yritysten kehittämistarpeita ovat mm: 
 
1) Palveluiden kehittäminen (investoinnit ja tuotekehitys) 

- Iso vetovoimainen yksikkö 
- Puumalasta ei pidä tehdä massamatkailukohdetta vaan kehittää ext-

remejä kokemuksia  
- Vierasvenesatamaan tulisi saada riittävät ja hyvät palvelut 
- Matkailuyrittäjien sitoutuminen alueen kehittämiseen on tärkeää 
- Retkeilyn opaskartta, jossa polut ja taukopaikat olisi merkitty 
- Järvimatkailun ja veneilyn kehittäminen  
- Reitistöpoolien muodostaminen yritysten ja kuntien kanssa  
- Julkista liikennettä myös kyliin 
- Luontomatkailu-kalastus- ohjelmatarjonta  
- Paikallista ruokaa myös keskustan ruokapalveluihin ja pidemmät saa-

tavuusajat esim. talvella 
- Majoituskapasiteetin säilyttäminen ja parantaminen, hyvätasoisten 

mökkien lisääminen 
- Ohjelmapalveluja syksy-talvi-kevät, omaehtoista tekemistä 
- Keskustapalveluiden kehittäminen 
- Sesonkien tuotteistaminen. 
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4.3 Maankäytön ja infran kehittämistarpeet 

Maankäyttöön ja infrastruktuuriin liittyviä kehittämistarpeita ovat mm: 
 
1) Reitistöt ja väylät 

- Reitistöjä tulee parantaa ja muodostaa niistä kokonaisuus 
- Pääväylien tiestö huonossa kunnossa 
- Kantatie 62:n alittava kanoottialitusputki Kivisillan kohtaan Huuhkaa-

lassa  
- Imatralta Puumalaan tuleva pyörätiekaista toiselle puolelle tietä seu-

raavan kantatieremontin yhteydessä 
- Virkistysreitit pitäisi saada pysyvälle pohjalle 
- Reitistöt Sahanlahteen, Kuoreksenniemi-Pistohiekka 

 
2) Kyltitys ja opastus 

- Saariin voisi saada nimikyltit tyyliin ”Nyt olet Niinisaaressa”  
- Kunta voisi ostaa palan maa-aluetta kantatie 62 varresta, johon yrittä-

jät saisivat laittaa mainoksensa 
 
3) Kaavoitus 

- Toimintojen suunnittelu ja maankäytön suunnittelu tulisi kulkea rinta 
rinnan, minkä tyyppistä toimintaa ja mihin on tulossa huomioiden 
myös reunaehdot vrt. Natura-alueet 

- Kaavoitusta täytyy kehittää niin, että saadaan ympärivuotisia loma-
asuntoja, ravintola- ja viihdepalveluita. Ei kenenkään etu, jos tulee 
pelkästään ”gryndereitä”. Rakennusoikeuden hankkijoiden tulee myös 
toteuttaa suunnitelmat, eri malleja on olemassa  

- Rannat kaavoitettava ympärivuotiseen vapaa-ajanasumiseen tai vaki-
naiseen asumiseen tehokkaasti, lomakeskittymät sallittava 

- Kaavoituksessa pitäisi huomioida luontomatkailun mahdollisuuksien 
turvaaminen ja pitkäjänteisesti 

- Vapaita rantoja pitäisi säilyttää myös luontomatkailun tarpeisiin  
- Yleisiä virkistysalueita (perustettuja) lisää 
- Isompaa keskittymää tarvitaan johonkin, väljempää mökkiasumista 

toisaalla  
- Mittavampi rakentaminen olemassa olevien palveluiden läheisyyteen, 

majoituspalvelut ja ohjelmapalveluiden tukikohdat vesistön rannalla.  
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5 VISIOT JA TAVOITTEET 

Puumalan matkailun visio on esitetty sekä kokonaisuutena että jokaiselle 
suunnittelualueelle erikseen.  

Visio on tulevaisuuden kuva ja tahtotila, jota kohden Puumalan matkailua ke-
hitetään. Vision haasteena ovat eri sidosryhmien erilaiset näkemykset sekä 
julkinen ulkopuolinen paine. 

Tavoitteet ovat askelmerkkejä matkalla kohti visiota. Tavoitteet voivat olla 
sekä strategisia suuntaa-antavia että konkreettisia mitattavissa olevia tekijöi-
tä. 

Puumalan kirkonkylä sijoittuu matkailutoimintojen suhteen strategisesti kes-
keiselle paikalla pääliikenneväylien syväväylän ja kantatie 62 yhtymäkohtaan 
olemassa olevien matkailupalveluyritysten ”keskelle”. Oheisesta kuvasta ilme-
nevät maatilamatkailu ym. matkailun parissa toimivien yritysten sijainnit.  

 
 
Kuva 5. Matkailuyritysten sijoittuminen suhteessa Puumalan kirkonkylään. 
 
Kantatien varrelle sijoittuvat Sahanlahden ja Kuoreksenniemen matkailualueet 
sekä Pistohiekan alue. Kantatien 62 läheisyys kirkonkylästä Mikkeliin päin on 
potentiaalista matkailun kehittämisvyöhykettä. Puumalan eteläiseen saaris-
toon keskittyy myös aktiivisia ja kasvuhakuisia matkailuyrityksiä, minkä pe-
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rusteella saariston ja kirkonkylän väli on myös potentiaalista matkailun kehit-
tämisvyöhykettä.  

Itsessään eteläinen saaristo, jossa on maatilamatkailuyrityksiä, muodostaa 
majoitukseen ja pienimuotoiseen yritystoimintaan suuntautuvan loma-
asuntovyöhykkeen.  

Kantatie 62 ja eteläisen saaristoalueen muodostama alue muodostaa Puuma-
lan matkailun painopistealueen, matkailuympyrän (kirkonkylä – Niinisaari –
Hurissalo - Pistohiekka –Sahanlahti –kirkonkylä). 
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5.1 Puumala kokonaisuutena 

Puumalan matkailun kokonaisvisio: 
 

 
” Puumala on rohkeasti profiloitunut saaristomatkailun keskus  
Saimaalla, jonka vahvuus on kehittyvissä, yksilöllisissä palveluissa  
ja vetovoimaisissa kohteissa.” 
 
 
Visio voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita. 
• Puumalan matkailulle muodostuu oma profiili, joka erilaistaa sen muista 

Saimaan alueen kunnista ja luontomatkailukohteista. Profiloitumisessa on 
huomioitava erityispiirteet, kuten esimerkiksi norppa. 

• ”Saimaan saaristomatkailun keskus”, Puumala toimii Saimaan saaristo-
matkailun keskipisteenä, jossa on toimivat satama-, ohjelma- ja oheispal-
velut sekä infopiste Saimaan saariston matkailutarjonnasta. 

• Puumala ei ole massamatkailukohde, merkittävimmän osan matkailu-
kysynnästä tulevaisuudessakin muodostavat vapaa-ajan asukkaat.  

• Tarjonnassa korostetaan omaperäisyyttä, ainutlaatuisuutta ja yksilöllisyyt-
tä.  

• Palvelutarjonta poikkeaa ja eroaa muiden Saimaan alueen kuntien tarjon-
nasta mm. paikalliskulttuurin ja ympäristöarvojen hyödyntämisen avulla. 
 

Puumalan matkailun kehittämisen strategisena tavoitteena on viiden V:n oh-
jelman toteuttaminen. 
 

 
 

 
 
• V1 Vapaa-ajan asutus 

- Merkittävä osa Puumalan matkailu- ja muiden palveluiden kysyn-
tää. Vapaa-ajan asunnot lisäävät ei-kaupallista majoituskapasiteet-
tia. Vapaa-ajan asukkaat ovat myös markkinointiresurssi. 

• V2 Venäjä 
- Merkittävin kasvava asiakasryhmä nyt ja tulevaisuudessa. Venäläi-

set lisäävät sekä investointien että palveluiden kysynnän määrää.  
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• V3 Veneily 

- Sijaintinsa vuoksi Puumala on veneilyn keskus. Veneilypalveluihin 
tulee panostaa. Ennusteen mukaan veneilyä siirtyy mereltä yhä 
enemmän Saimaalle. 

• V4 Vaivattomuus 
- Puumalan, Mikkelin seudun ja koko Saimaan alueen palvelut, ta-

pahtumat ja kohteet on vaivattomasti saavutettavissa Puumalasta 
käsin. 

• V5 Vieraanvaraisuus 
- Henkilökohtainen palvelu ja vieraanvaraisuus ovat tärkeä osa asi-

akkaan kokemaa palveluiden laatua, joka on merkittävä kilpailuetu. 
 

5.2 Kirkonkylä 

Kirkonkylän alueen visio: 

 
Puumalan kirkonkylä on innovatiivinen ja erilainen vaihtoehto perin-
teiselle maaseutumatkailulle. 
 

Kirkonkylän alueen strategiset tavoitteet: 
• Erottaudutaan muista Saimaan kirkonkylistä luomalla vetovoimainen 

vaihtoehto maaseutumatkailulle 
• Kirkonkylä on Puumalan matkailun ja ohjelmapalvelujen ”tukikohta”. 

Kirkonkylän palvelut ovat sekä matkailijoiden, vapaa-ajan asukkaiden 
sekä paikallisten saatavilla helposti, joten kirkonkylä säilyy vilkkaana 
eri vuodenaikoina. Saaristossa ja mantereella on useita erikoistuneista 
palvelukeskittymiä (kyliä), jotka muodostavat verkoston, jonka keskus 
on Puumalan kirkonkylä 

• Matkailu(kirkon)kylän yleisilmeen ehostaminen vrt. viheralueet, kevyt-
liikenne, paikoitus, satamatoiminnot ja tilaratkaisut sekä toiminnallinen 
kehittäminen yhdessä keskustan yrittäjien kesken 

• Uutta matkailutarjontaa on sijoittunut kirkonkylän alueelle 
• Hyödynnetään mahdolliset kiinteistöt ja tontit, jotka ovat mahdollisia 

kehittämiskohteita 
• Tyhjiä omakotitaloja voidaan hyödyntää matkailun/vapaa-ajan asumi-

sen kehittämisessä, esimerkkejä löytyy jo nyt Puumalasta. 
 
Keskusta-alueen vetovoimatekijänä toimii Puumalan sataman, maantiesillan 
ja Puumalansalmen muodostama kokonaisuus. Alue muodostaa ainutlaatuisen 
matkailullisen solmukohdan Eteläisen Saimaan alueella. Aluetta tulee kehittää 
jatkossa siten, että matkailun tarpeet myös huomioidaan. Mahdollisuuksien 
mukaan alueen maankäyttöä tulee ohjata matkailupalveluiden suuntaan. On 
myös tärkeää, että satamatoimintojen laajeneminen turvataan.  
 
Keskusta-alueelta löytyy vielä vajaakäyttöisiä tai viheralueena olevia kohteita, 
joita voisi käyttää matkailukäytössä. Kehittämisalueita ovat Keskustien ja 
Lietvedentien risteyksessä. Alueelle voisi sijoittaa matkailuun liittyvää palvelu-
rakentamista. Majoitusrakentaminen ei alueelle välttämättä sovi. 
 
Hotelli tai muuhun majoitusrakentamiseen soveltuvat Kotiniemen puolella ole-
vat alueet. Alueet sijoittuvat sillan viereen sekä Puumalansalmen rantaan ny-
kyisen jätevedenpuhdistamon ympäristöön. Viimeksi mainitun alueen käyt-
töönotto vaatii jätevedenpuhdistamon siirtämistä toiseen paikkaan. Pidem-
mällä tähtäyksellä ei ole järkevää pitää puhdistamoa kirkonkylän alueen yh-
dellä arvokkaimmalla Puumalansalmen ranta-alueella. Puhdistamon alueelle 
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on mahdollista sijoittaa hotelli-ravintolatoimintaa, mökkimajoitusta ja pieni-
muotoista virkistys-/ urheilualueita.  
 

 

 
Kuva 6. Keskustan mahdolliset matkailun rakentamisalueet sekä satama-
alueen kehittämisalue. 
 

 
Kuva 7. Kotiniemen maankäyttöluonnos. 
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5.3 Pistohiekka-Sahanlahti 

Pistohiekka-Sahanlahden visio: 
 
 
Pistohiekka-Sahanlahti muodostaa palveluvyöhykkeen, jossa Sahan-
lahdella, Kuoreksenniemellä ja Pistohiekalla on omat profiilinsa. 
 
 
Vyöhykkeen strategisia tavoitteita ovat mm.: 

• Sahanlahti ja Kuoreksenniemi kehittyvät yritysvetoisina kohteina, jul-
kisen sektorin tehtävä on toimintaedellytysten kehittäminen 

• Pistohiekka palaa Suomen matkailukartalle uudella perheille suunnatul-
la kokonaiskonseptilla, jossa ekologinen matkailu toteutuu uudella ta-
valla, joka erilaistaa Pistohiekan muista kohteista 

• Pistohiekan uusi konsepti tuottaa maanomistajille lisäarvoa  
• Pistohiekka tukee ja täydentää muuta Puumalan matkailutoimintaa ei-

kä kilpaile olemassa olevan tarjonnan kanssa  
• Tuotekehitystoiminnan ansiosta alueella on tasokkaita ohjelmapalvelui-

ta mm. luontoon, elämyksiin ja ns. edutainment -konseptiin liittyen. 
 

Pistohiekan ja sen ympäristön maankäyttöön kohdistuu ristiriitaisia tavoitteita. 
Ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on tapahduttava yksityiskohtai-
semmassa kaavoituksessa. Maakuntakaava ja yleiskaava tukevat alueen käyt-
tämistä matkailukäytössä.  
 
Jatkosuunnittelussa suurin rajaava seikka on norpan suojelun aiheuttamat ra-
joitteet. Rakentaminen ja tuleva käyttö ei saa häiritä norpan pesintää. Lä-
himmät makuupesät ovat alle 500 m päässä. Edellä mainituista seikoista joh-
tuen alueella tapahtuva rakentamien ei voi olla massiivista. Alueelle rakenta-
mista rajoittavat myös laajat muinaisjäännösalueet sekä luontoarvot.  
 
Alueen suunnittelussa tulee huomioida lisäksi: 

- ranta-alueet tulisi jättää yhteiskäyttöön, eroosion välttämiseksi sekä 
mahdollisesti suojeltuna luonnontilaisena hiekkarantana 

- olemassa olevia toimintoja ja rakenteita tulee käyttää mahdollisimman 
paljon hyväksi 

- vesistöllä liikkumisessa huomioidaan luonnonarvot, pyritään mahdolli-
simman paljon ohjattuun toimintaan 

- rakentaminen tulee olla ekologisesti kestävää ja 
- jäällä liikkuminen tulisi tapahtua ohjatusti. 

 
Ensisijainen rakentamisalue on kantatien ja Lietveden välinen alue vanhan lei-
rintäalueen ympäristössä.  
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Kuva 8. Pistohiekan suunnittelun lähtökohtia. 
 
 

5.4 Eteläinen saaristo 

Eteläisen saariston visio: 
 
 
Puumalan eteläinen saaristo tunnetaan Veskansan kylänä ja se on 
Saimaan käsityöläis- ja matkailusaaristo. 
 
 
Eteläisen saariston strategiset tavoitteet: 

• Vahvistetaan Veskansan kylän imagoa ja kylämatkailua (liite 2) 
• Lisätään mahdollisuuksia yritystoiminnalle saaristossa, siten että saa-

risto profiloituu käsityöläis- ja matkailusaaristona 
• Lisätään saariston matkailutuotetarjontaa, luodaan esim. Saimaan saa-

riston rengasreitti –konsepti. 
 
Eteläisen saariston maankäyttöä tulee kehittää maatilamatkailua ja pienimuo-
toista lomakylätoimintaa tukevaan suuntaan. Alue on keskeistä Saimaata ja 
siten potentiaalista ”mökkeilyaluetta”. Lietveden - Suur-Saimaan yleiskaavan 
muutoksella tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea edellä mainittua suuntaa. 
Alueen kehittämistä ja saariston yhteistyötä parantaisi kevyenliikenteen ”los-
siyhteys” Vetojaon salmen yli yhdistäen itäisen ja läntisen saariston toisiinsa.  
 

5.5 Konkreettiset tavoitteet 

Vision ja strategisten tavoitteiden saavuttamista tulee voida mitata. Tehtävää 
vaikeuttaa se, että lähtötilanne ei ole tiedossa eli tilastointi ja tutkimustieto 
ovat puutteellisia. 
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Puumalassa majoitustarjontaa on runsaasti, mutta suhteellisen pienissä yksi-
köissä ryhmä- ja yritysmatkailua ajatellen. Myös kaupan palveluita on paljon. 
Sen sijaan matkailun ohjelmapalveluita on vähän. Puumalassa oli vuonna 
2007 vähittäiskaupan toimipaikkoja 28 kpl ja majoitus- ja ravitsemistoimin-
nan toimipaikkoja 21 kpl. 

Taulukko 4. Puumalan toimipaikat toimialoittain vuonna 2007. 
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Vähittäiskauppa 28 66 12 868 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 21 54 2 804 

 

Konkreettisia mittareita voivat olla esim. seuraavat: 

Majoitus- ja ravitsemistoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihto kasvaa 5 % 
ja työpaikat 3 % vuodessa 
• Liikevaihto 2,8 M€ > esim. vuonna 2015 noin 4,1 M€ 
• Työpaikat 54 henkilöä > esim. vuonna 2015 noin 70 henkilöä 
 
Matkailutulo kasvaa 5 % 
• Matkailijoiden rahankäytöstä syntyvä kokonaistulovaikutus kaikille toimi-

aloille. Esimerkiksi kotimainen vapaa-ajan matkailija käyttää 65 €-110 € 
vuorokaudessa eri palveluihin. Ulkomaalaisten rahankäyttö vaihtelee suu-
resti kansalaisuuksittain. 

 
Rekisteröidyt yöpymiset kasvavat 5 % vuodessa 
• Vuosina 07/08 ulkomaalaisten kasvu oli 17 %, kotimaisten -0,1 %. Kasvu 

yhteensä + 1,5 %. 
 
Rekisteröidyn majoituksen käyttöaste ja yöpymisen keskihinta kasvavat maa-
kunnalliselle keskitasolla 
• käyttöaste 37 % > 39 % 
• keskihinta 17 € > 25 € 
 
Loma-asuntojen lukumäärä kasvaa 70 kpl / vuosi ja tarjonta monipuolistuu. 
• Nykytilanne 3500 kpl 
• Tavoitteena on, että kaupallisessa välityksessä olevien loma-asuntojen 

määrä kasvaa. Kaupallisia loma-asuntoja toteutetaan erilaisilla, esim. viik-
ko-osake- ja ”tuotto-omistus” -konsepteilla. 

 
Tarjontaan liittyvät tavoitteet, voivat liittyä esim. kaupallisiin majoituspaikkoi-
hin, ravintoloiden asiakaspaikkoihin ja ohjelmapalveluiden määrään. 

5.6 Päämarkkina-alueet 

Kotimaan matkailijat ovat kohderyhmänä tärkein ryhmä nyt ja tulevaisuudes-
sa, sillä heidän tavoittamisellaan saadaan alueelle tasainen tulovirta. Kotimai-
set matkailijat ovat myös suurin asiakasryhmä seudun tapahtumissa ja mat-
kailukohteissa.  
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Matkailun edistämiskeskus (MEK) on laatinut matkailukysynnän ennusteita, 
joiden mukaan suurinta kysynnän kasvua on odotettavissa seuraavista Euroo-
pan maista: Saksa, Iso-Britannia, Venäjä, Ranska, Espanja ja Alankomaat. 
Kaukomarkkinoista kasvua odotetaan Japanista ja Kiinasta. Lähimarkkinoista 
kasvavat Viro ja Latvia. Kasvua sen sijaan ei odoteta Ruotsista ja Norjasta. 
Kasvavia kohderyhmiä ovat seniorit ja alle 30-vuotiaat matkailijat. Ennuste on 
laadittu ennen globaalin taloustilanteen huonontumista loppuvuodesta 2008. 

Etelä-Savon matkailustrategian mukaan markkinointia kohdistetaan Euroopan 
metropolialueille sekä kotimaassa pääkaupunkiseudulle ja lähialueilla Pietariin. 

Potentiaalisimpia asiakkaita ovat luontoarvoista kiinnostuneet kuluttajat, jotka 
arvostavat puhdasta järviluontoa ja sen tarjoamia elämyksiä. Kotimaisilla 
markkinoilla pääkaupunkiseutulaiset ikäryhmästä 45+ -vuotiaat ovat keskei-
nen kohderyhmä. Kansainvälisillä markkinoilla kohdemaita ovat Venäjä, sak-
sankielinen Eurooppa ja Etelä-Eurooppa. Kansainvälisillä markkinoilla markki-
noitavia teemoja ovat mökkilomat, kulttuuri, lastenmatkat, tapahtuma- ja ko-
kousmatkailu eli MICE (meeting, incentive, convention, event) sekä suomalai-
set perinteet. 
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6 PUUMALAN MATKAILUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

Kehittämistoimenpiteinä esitetään tuotekehitys- ja investointitoimenpiteitä, 
jotka edesauttavat asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kehittämisen toi-
menpideohjelman lisäksi esitetään ehdotus kehittämisen työnjaoksi sekä ris-
kianalyysi. 

6.1 Kehittämisen työnjako 

Kehittämisen työnjako, vastuut ja roolit tulee olla selvillä päällekkäisyyksien 
karsimiseksi ja toisaalta varmistamaan, että keskeiset yhteiset tehtävät tule-
vat tehdyksi. 

Yritykset ja muut yhteisöt 

Yrityksillä on aina vastuu omasta liiketoiminnastaan ja sen kehittämisestä. 
Toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta päät-
tää harkintansa mukaan ao. yritys. Yrityksillä on aina liiketoimintariski omaan 
toimintaansa liittyen. 

Yrityksillä on päävastuu myös omien tuotteidensa ja palveluidensa myynnistä 
ja markkinoinnista. Usein yhteismarkkinointi, joko alueellisesti tai teemoittai-
sesti, voi olla kuitenkin tehokkaampaa.  

Muut yhteisöt, kuten erilaiset yhdistykset ja seurat, voivat luoda matkailullista 
sisältöä esimerkiksi erilaisten tapahtumien muodossa. Maaseutu- ja kylämat-
kailussa esim. markkinat, kesäteatterit ja lavatanssit ovat tärkeässä roolissa.  

Kunta 

Kunnan tehtävä on luoda liiketoimintaedellytyksiä alueen yrityksille toimin-
taympäristöä kehittämällä. Kunnan panostukset voivat olla esim. kaavoituk-
seen ja infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä. Puumalan tapa-
uksessa kunnan matkailusihteeri on merkittävä ja kiitosta saanut panostus 
matkailun kehittämiseen ja koordinointiin, joka monelta kunnalta puuttuu. 

Kunta ei voi toimia kilpailevana matkailuyrittäjänä, mutta kunta voi investoida 
matkailupalveluihin.  

Kunnan tehtävä on myös master planin kehittämistoimenpiteiden toteuttami-
sen koordinointi ja seuranta. 

Muut toimijat 

Erilaiset teemapohjaiset verkostot jakavat kehittämisriskiä yritysten kanssa. 
Esimerkiksi kylämatkailuun ja luontomatkailuun (Outdoor-hanke) liittyvät ver-
kostot järjestävät yhteisiä kehittämis- ja markkinointitoimenpiteitä, joissa 
Puumalan yritysten ja kohteiden kannattaa olla mukana. 

Alueelliset toimijat, esim. Mikkelin seudulla, Etelä-Savossa ja Saimaan alueel-
la vastaavat mm. matkailun kv-markkinoinnista sekä kehittämistoiminnan ra-
hoittamisesta. 
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6.2 Kehittämisen toimenpideohjelma 

Kehittämisen toimenpideohjelma on vaiheistettu siten, että toimenpiteet on 
jaettu kahteen vaiheeseen seuraavasti: 

• Vaihe I: 2009-2012 
• Vaihe II: 2012- 
 
Kustannusarvioiden osalta on esitetty suuntaa antava kustannusten suuruus-
luokka.  
 

Pistohiekan alue 

Ekologinen lomakylä 

Pistohiekan alueelle on olemassa oleva kehittämissuunnitelma, joka sisältää 
merkittävän kehittämispotentiaalin. Kehittämissuunnitelman investointien to-
teuttamisvaihtoehto voisi olla ekologisuutta korostava kohde, jossa ympäris-
tönäkökulma on johtava periaate. Muista Saimaan alueen lomakylistä erottau-
tumalla, Pistohiekan ekologinen lomakylä voisi olla vetovoimainen kohde 
esim. keskieurooppalaisten matkailijoiden näkökulmasta. Lomakylän mitoitus-
ta tulee tarkastella yhdessä mahdollisen investorin/operaattorin kanssa. Mitoi-
tuksessa tulee huomioida sekä taloudellinen että ympäristönäkökulma.  

Esimerkkejä ekologista ratkaisuista on liitteessä 3. 

Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Yleiskaavoitus Vaihe I - kunta 

Selvitys investointi- ja markkina-
potentiaalista 

Vaihe I 20 000,- kunta 

Investori/operaattorimarkkinointi Vaihe I 20 000,- kunta 

Liiketoimintasuunnitelman laati-
minen 

Vaihe I 20 000,- kunta ja yritys 

Alueen yksityiskohtaisempi kaa-
voitus  

Vaihe II 50 000,- kunta ja yritys 

Kohteen investointi Vaihe II 5-10 M€ yritys 

 

Riskit: 

 Ei löydy tasapainoa liiketoiminnan ja ympäristöarvojen välillä 
⇒ Alueelle suunnitellaan kevyempää toimintaa, joka ei edellytä isoja 

investointeja, esim. ohjelmapalveluita 
 Hankkeelle ei löydy investoria 

⇒ Konseptia muokataan enemmän kysyntää vastaavaksi 
⇒ Odotetaan suotuisampaa markkinatilannetta. 
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Veneily- ja melontakohde 

Pistohiekka on erinomainen retkikohde veneilijöille ja melojille Luonterin ja 
Lietveden keskellä. Kohde palvelisi mm. Pistohiekan lavan ja ekologisen loma-
kylän asiakkaita sekä tarjoaisi mahdollisuuden myös järviristeilijöiden rantau-
tumiseen. Keskus voisi sijoittua ensivaiheessa esim. olemassa olevan laiturin 
kohdalle Pistohiekan lavan eteen. Mahdolliset veneilijöiden ja melojien palve-
lut (suihkut, WC:t yms.) sijoitetaan olemassa olevien, mutta parannettujen 
palveluiden yhteyteen. Kilpailutilannetta yksityisten yritysten (esim. Sahan-
lahti) veneilypalveluiden kanssa pyritään välttämään. Alueen kapasiteettia 
voidaan lisätä kysynnän kasvaessa. 

Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Toimintakonseptin laatiminen, 
jossa otetaan kantaa mm. palve-
luiden tuottamiseen 

Vaihe I 10 000,- kunta 

Laituri-investoinnit Vaihe I 30 000– 50 000,- kunta, yrityk-
set, Metsähalli-
tus 

 
Riskit: 
• Toimintakonsepti ei ole kannattava eikä sille löydy toteuttajaa 

⇒ Alue toteutetaan retkisatamana, jolloin investointitaso on alempi. 
 
Lava-alueen kehittäminen 
 
Pistohiekan lava on tunnetuimpia tanssilavoja Suomessa. Vuosien saatossa se 
on kuitenkin päässyt rapistumaan, eikä välttämättä palveluiltaan vastaa enää 
nykyajan vaatimuksia. Lavan korjausrakentamisella sen toimintakautta voitai-
siin pidentää ja samalla lisätä ja parantaa palvelutarjontaa esim. erityyppisiä 
tapahtumia. Myös veneilijät ja melojat voisivat käyttää lavan sosiaalitiloja. 
 
Tanssilavan yhteydessä voisi toimia ideoitu pienimuotoinen ”Saimaan saaris-
ton kulttuurikeskus”, joka olisi riittävän vetovoimainen pysäyttämään Mikkelin 
suunnasta tulevat matkailijavirrat. ”Kulttuurikeskuksessa” olisi myös alueen 
luontoon ja historiaan liittyvää informaatiota. Keskuksen konsepti tulee suun-
nitella siten, että se voi toimia miehittämättömänä.  
  
Lava-alueen kehittämiseen liittyy myös alueen pysäköintialueen jäsentäminen 
ja maisemointi. Osa pysäköintialueesta voidaan varata asuntovaunuille ja –
autoille ja ne tulee varustaa sähköpistein. 

Lava-alueen esikuvana voisi toimia esimerkiksi Käenkoski-keskus Parkanossa 
(http://www.kaenkoski.fi/info/index.htm). 

Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Lavan korjaus ja parantaminen Vaihe I 50 000-100 000,- yrittäjä 

Sisällön tuottaminen ”kulttuuri-
keskukseen” 

Vaihe I 10 000,- kunta, yhdis-
tykset 

Pysäköintialueen kehittäminen Vaihe I 20 000-50 000,- kunta, yritys 
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Riskit: 

 Lavan kehittämiseen tarvittavia investointiresursseja ei ole 
⇒ Parkanon esimerkin investointiin saatiin mm. EU-rahoitusta 

 Palvelutarjonta hajaantuu 
⇒ ”Saimaan kulttuurikeskus” voisi toimia myös kirkonkylällä, jos siel-

tä löytyy sopivat tilat. 
 
Muut toimenpiteet 
 
Reitistöjen kehittäminen Pistohiekan alueella 

⇒ Alueelta löytyy luontokohteita, muinaismuistoja sekä II maailman-
sodan aikaisesta toiminnasta kertovia kohteita. Alueiden välille tu-
lee kehittää reittejä ja opastusjärjestelmä. 

 
Tapahtumien kehittäminen 

⇒ Tanssilava sekä lentokentän alue luovat mahdollisuuden järjestää 
erityyppisiä suuria väkimääriä houkuttelevia ja tilaa tarvitsevia ta-
pahtumia.  

 
Ohjelmapalvelujen kehittäminen 

⇒ Sahanlahti palvelee mm. yritysryhmiä sekä ulkomaisia matkailijoi-
ta. Näille asiakasryhmille tulee olla tarjolla laadukkaita ohjelmapal-
veluita, joita voidaan toteuttaa Pistohiekan maastossa luontoarvot 
huomioiden. 

 
Kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen 

⇒ Pistohiekan alueen yhdistäminen kevyen liikenteen väylällä Puuma-
lan kirkonkylään edesauttaa myös ns. saariston rengasreitin veto-
voimaa ja turvallisuutta. 

 
 

Kirkonkylän alue 

Majoituskapasiteetin lisääminen 
 
Vision mukaisesti Puumalan kirkonkylä voisi tarjota vaihtoehdon perinteiselle 
maaseutumatkailulle. Vision toteuttamiseksi kirkonkylän alueelle tulee osoit-
taa alue laadukkaan ja ympärivuotisen majoituspalvelun kehittämiseksi. Ma-
joituspalvelut voivat toimia eri konsepteilla, esim. huone-/ huoneistotyyppi-
sesti ja myös niiden investointi voidaan toteuttaa erilaisilla konsepteilla.  
 
Esimerkkinä voisi toimia esim. Kerimaan yhteydessä toimiva ”Luhtihotelli” 
(www.kerimaa.fi). 
 
Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Esiselvitys, joka sisältää toimin-
nallisen ja maankäytöllisen tar-
kastelun 

Vaihe I 20 000-30 000,- kunta 

Investori/operaattorimarkkinointi Vaihe I 20 000,- kunta 

Investointi ja operointi Vaihe II 3 -5 M€ yritys 
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Riskit: 

 Toimintakonsepti ei ole kannattava eikä sille löydy toteuttajaa 
⇒ Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi toimia myös olemassa olevien ra-

kennusten hyödyntäminen majoituskohteina 
• Suunniteltu toiminta kilpailee olemassa olevan tarjonnan kanssa 

⇒ Tarjotaan alueen yrityksille mahdollisuus osallistua kohteen liike-
toimintaan. 

 
Käyntikohteen kehittäminen 
 
Puumalan kirkonkylä on kesäaikaan vilkas kaupan ja matkailun keskus. Taus-
takeskusteluissa on tullut esille ns. Norppakeskuksen perustaminen. Parhaiten 
ko. keskus palvelisi matkailijoita ja muita asiakkaita kirkonkylän yhteydessä, 
vaikka vastaavaa on esitetty myös Pistohiekan yhteyteen. Käyntikohteen si-
jainti, toimintakonsepti ja investointitaso tulee suunnitella erityisellä tarkkuu-
della. Norppakeskus voisi toimia infopisteenä ja safari-talotyyppisenä kohtee-
na, esim. vesiaktiviteetteihin liittyen.  
 
Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Konseptin suunnittelu Vaihe I 20 000 -30 000,- kunta, yrityk-
set 

Investointi Vaihe II 3 -5 M€ yritykset, muut 
tahot 

 
Riskit: 

 Vastaavan tyyppistä kohdetta pienimuotoisena on esitetty myös Pisto-
hiekan yhteyteen 

⇒ Kahta samantyyppistä kohdetta ei voi perustaa. Tehdään päätös 
sen paikan puolesta, jolla on enemmän potentiaalia 

 Sopivaa aluetta kohteelle ei löydy 
⇒ Hyödynnetään olemassa olevaa rakennuskantaa ja palveluita 

 Kohde ei houkuttele toimijoita huonon kannattavuuden vuoksi  
⇒ Toteutetaan konsepti kevyempänä olemassa olevien palveluiden 

yhteydessä. 
 
Veneilypalveluiden kehittäminen 
 
Veneily on yksi Puumalan matkailun strategisista painopisteistä. Keskusteluis-
sa on tullut esille, että vaikka satamapalvelut ovat hyvässä kunnossa, vielä 
kehittämistäkin löytyy etenkin muissa veneilypalveluissa. Palveluita on jatku-
vasti parannettava, että Puumalan vetovoima veneilijöiden keskuudessa säi-
lyy. Satamatoimintojen laajentaminen on mahdollista Taunolan alueelle. Kir-
konkylän lisäksi vierassatamat löytyvät mm. Koskenselästä, Sahanlahdesta, 
Okkolasta, Kietävälästä, Mannilanniemestä ja Liehtalanniemestä. 
 
Puumalan matkailijoista osa on ”veneettömiä” ja jotta he pystyisivät nautti-
maan Saimaasta ja saaristoisuudesta tulee vuokravene- ja taksivenepalveluita 
kehittää. Puumalan useat vierassatamat mahdollistavat esimerkiksi veneily-
reittien kehittämisen. 
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Toimenpide aikataulu kustannusarvio vastuutaho 

Markkinatutkimus veneilijöille pal-
veluiden parantamiseksi 

Vaihe I 5 000- 10 000,- kunta 

Satamapalvelujen kehittäminen Vaihe II 100 000,- kunta 

Veneilykonseptin kehittäminen Vaihe II 20 000,- kunta 

 
Riskit: 

 Taloudelliset resurssit eivät riitä investointeihin ja palveluiden ylläpitoon 
kirkonkylän satamassa 

⇒ Selvitetään erilaisia toiminta- ja hallintomalleja satamapalveluiden 
osalta 

 Vuokra-/taksivenekonseptit eivät ole taloudellisesti kannattavia 
⇒ Kehitetään konseptia yhteistyössä Saimaan alueella, jolloin asia-

kaspotentiaali kasvaa. 
 
Muut toimenpiteet 
 
Kirkonkylän yleisilmeen ehostaminen  

⇒ Toimenpiteitä voivat olla keskustan kehittämissuunnitelman laati-
minen yleisilmeen kohentamiseksi vrt. viheralueet, pusikonpoisto, 
kevytliikenne, paikoitus, yhtenäiset julkiset tilaratkaisut jne. 

 
Toiminnallinen kehittäminen 

⇒ Kirkonkylän palvelutarjonnan toiminnallinen kehittäminen ja pa-
rantaminen yhdessä keskustan yrittäjien kesken vrt. tapahtumat, 
tempaukset. 

 
Koskenselän alueen ja palveluiden kehittäminen 

⇒ Caravan-matkailun odotetaan edelleen kasvavan mm. lähimatkai-
lun suosion kasvaessa. Suomeen on syntynyt erilaisia asuntoauton 
vuokrauskonsepteja, jotka lisäävät ulkomaalaisten asuntoautoilua 
Suomessa. 

 
Liikenne ja pysäköinti 

⇒ Kesäisin ruuhkahuippuina ns. Satamatorin parkkipaikka on liian 
pieni. Vaihtoehtoiset lisäparkkipaikat tulee osoittaa sekä merkitä 
selkeästi, jotta ei menetetä asiakkaita sen vuoksi, etteivät ohikulki-
jat löydä pysäköintipaikkaa.  

⇒ Kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen on liikenneturvallisuu-
denkin vuoksi suositeltavaa. Konkreettisena toimenpiteenä on esi-
tetty kevyen liikenteen väylää/pyörätietä Imatran suuntaan. Lisäksi 
kirkonkylässä voidaan kehittää tuotteistettuja nähtävyyksiä (esim. 
tarinat) yhdistävä kävelyreitti. 

Kaavoitus 
⇒ Yleiskaavoitus ja asemakaavan saneerausohjelma kirkonkylän ja 

lähialueiden kehittämiseksi. 
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Eteläinen saaristo 
 
Eteläiseen saaristoon ei osoiteta varsinaisia investointikohteita, mutta alueen 
yrityksillä on omia investointitoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteet liittyvät 
saavutettavuuden parantamiseen sekä palveluiden kehittämiseen ja monipuo-
listamiseen. 
 
Saavutettavuuden parantaminen 

⇒ Myös eteläiseen saaristoon tulee kehittää kevyen liikenteen yhte-
yksiä. Saariston rengasreitti on ennen kaikkea pyöräilyreitti. 

⇒ Kantatien varteen tarvitaan selkeä kyltitys sekä opastus saaris-
toon. 

 
Palveluiden kehittäminen 

⇒ Saaristossa voisi olla paljon nykyistä monipuolisempi palvelutar-
jonta. Esillä on ollut esimerkiksi hyvinvointipalveluja, veneveistä-
mö, käsityöläisiä sekä kioskityyppinen kyläkauppa. Kaikki palvelut 
palvelisivat niin kuntalaisia, kesäasukkaita kuin matkailijoitakin. 
Kehittämistoimenpiteenä luodaan järjestelmä, joka kannustaa yri-
tystoiminnan käynnistämiseen saaristossa. 

 
 

Puumala kokonaisuutena 
 

Yhteistyö ja verkostoituminen 
⇒ Alueellisen yhteistyön tiivistäminen Mikkelin seudun, Etelä-Savon ja 

Saimaan alueen kanssa markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.  
⇒ Teemapohjaisen yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen Sai-

maan alueen eri matkailutoimijoiden kanssa esimerkiksi teemarei-
tit, kylämatkailu, kulttuurimatkailu, vesistömatkailu, pyörämatkailu 
jne. matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. 

 
Palveluiden kehittäminen 

⇒ Vieraanvaraisuuden kehittäminen on yksi strategisista painopiste-
alueista. Käsitteeseen liittyy olennaisesti palveluiden kehittäminen 
laadullisesti sekä siten, että ne ovat helposti käytettävissä. 

⇒ Yrittäjien verkostoitumisella voidaan lisätä mielenkiintoisia palvelu-
kokonaisuuksia yhdistelemällä esim. kulttuuripalveluita, elämyksiä 
ja paikallista ruokaa. Yritysten ja muiden toimijoiden välinen yh-
teistyö tulee olla pitkäjänteistä. 

 
Markkinoinnin kehittäminen 

⇒ Positiivisen imagon ja tunnettuuden hyödyntämistä ja tehostamista 
tulee jatkaa (kaikki Puumalan puolesta)  

⇒ Varausjärjestelmät ovat yksi strategisista painopistealueista. Puu-
malan matkailutarjonta tulee olla esillä alueellisissa tai teemoittai-
sissa varausjärjestelmissä. 

⇒ Kohderyhmien valintaa tulee kiinnittää huomiota. Strategisten pai-
nopisteiden mukaan venäläiset ovat potentiaalisen, mutta myös 
kilpailluin asiakaskohderyhmä. Puumalan kannattaa jatkossakin 
panostaa myös vapaa-ajan asukkaille suunnattuun markkinointiin. 
Markkinoinnin tavoitteena tulee olla sekä vapaa-ajan asukkaiden 
määrän että viipymän pidentäminen. 

⇒ Puumalan matkailutarjonnan näkyvyyden lisääminen seudullisessa 
markkinoinnissa. 
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Resursointi 
⇒ Master plan on yksi ensimmäisistä vaiheita kehittämisprosessissa. 

suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vaatii sekä 
henkilöresursseja toimenpiteiden hankkeistamiseen ja koordinoin-
tiin että taloudellisia panostuksia. 

⇒ Yrityksillä on resurssitarve tuotteistamiseen ja markkinointiin, eri-
tyisesti toivotaan rahoitusta kehittämiseen ja kunnan mukaan tu-
loa markkinointiin. Lisäresursseja voidaan luoda esim. oppilai-
tosyhteistyöllä (AMK) sekä alueellisella yhteistyöllä. 
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7 YHTEENVETO 

Pistohiekka-hanke on elänyt pitkään ja se on ehdottomasti yksi Puumalan po-
tentiaalisimmista kärkikohteista, johon myös kunta on panostanut voimak-
kaasti. Pistohiekka ei kuitenkaan ole ainoa menestyksen kulmakivi, vaan 
myös muilla toimenpiteillä Puumalan matkailua voidaan kehittää positiiviseen 
suuntaan. 
 
Tällä hetkellä on erittäin haastavaa käynnistää uusia merkittäviä matkailuin-
vestointeja. Globaali taloustilanne ja Saimaan mittakaavassa megahankkeet 
rajoittavat pääomien saatavuutta. Puumalassa voidaan tuotekehityksen avulla 
luoda lisää matkailuvetovoimaa, mutta silloin kasvu on maltillisempaa ja ta-
voitteiden saavuttaminen on haastavampaa. Toisaalta on helpompaa panostaa 
olemassa olevien vahvuuksien edelleen vahvistamiseen. Uusia toimijoita tarvi-
taan uusien sisältöjen luomiseksi. Myös matkailualan operaattoreista käydään 
kilpailua. Valmiudet vastaanottaa uusia toimijoita pitää olla hyvät, lisäksi ak-
tiiviseen investori-/operaattorihankintaan tulee panostaa.  

Yleinen taloudellinen tilanne saattaa heiketä edelleen, mutta ns. lähimatkailul-
le löytynee jatkossakin kysyntää. Noin 300 kilometrin säteellä Puumalasta 
asuu noin 10 miljoonaa potentiaalista asiakasta, joista tosin kilpailevat muut-
kin Saimaan seudun matkailukohteet. Lisäksi Puumalan vapaa-ajan asukkaat 
muodostavat erittäin merkittävän kysyntäpotentiaalin palveluille. 

Yhteistyö ja verkostoituminen ovat merkittäviä tekijöitä Puumalan matkailun 
kehittämisessä. Yhteistyötä tarvitaan niin tuotekehityksessä kuin markkinoin-
nissakin ja myös eri sektoreiden välillä. Yhteistyön mittarina tulee olla suora 
tai välillinen taloudellinen hyöty kaikille kumppaneille, eikä erilaiset hallinnolli-
set rajat tai organisaatiomuodot saa olla esteenä yhteistyölle. 

Laadittu master plan on yksi ensimmäisistä askeleista kehitystyön käynnistä-
misessä. Voidaan sanoa, että vasta nyt alkaa työn tekeminen ja sen tekemi-
seen tarvitaan resursseja. Yrityksillä ja toimijoilla on ensisijainen vastuu omis-
ta kehittämistoimenpiteistään, mutta suunnitelmaan sisältyy myös paljon yh-
teistä kehittämistä, johon toimijoiden on sitouduttava. 

Pitkäjänteinen sitoutuminen ja suunnitelmallisuus ovat menestyksen avainte-
kijöitä. 

 
 



FCG Planeko Oy Raportti 44 (47) 
  
2009 Puumalan matkailun Master Plan  
 
 
Liite 1. Haastatellut henkilöt edustivat seuraavia yrityksiä ja organisaatioita 

• Kuoreksenniemi Oy 
• Loma-Autio 
• Okkolan Lomamökit 
• Reposen Lomamökit 
• Sky-Bar 
• Vapaa-ajankeskus Mannilanniemi 
• Tornator Oy 
• Metsähallitus 
• UPM 
• Puumalan seurakunta 
• Pistohiekan lava 
• Kostioniemi Golf 
• Lietveden kioskikahvio 
• Puumalan Konepiste 
• Väri&Vapaa-aika Tiusanen 
• Alko, Puumala 
• Neste huoltoasema 
• Puumalan taksi 
• Puumalan Yrittäjät 

 
 
 

Sähköinen kysely lähetettiin seuraaville henkilöille, yrityksille tai organisaatiolle 
• Temolan Viinitila 
• Hanhiniitty 
• Posliiniateljee Honey Moon 
• Kulta-Seppo 
• Lasiruusu  
• Puumalan Kädentaitajat 
• FamilyHotel Kuittiset 
• Rilekki Oy 
• Veneseura/Wenno 
• Mika Nurmi 
• Kaisaliisa Majuri 
• Niina Pulkkinen 
• Puumalan kalastusalueet 
• Puumalan Luonto ry 
• Aarno Puttonen 
• Saimaan virkistysalueyhdistys 
• Tapio Ylinen 
• 4H-yhdistys 
• Osuuskauppa Suur-Savo 
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Liite 2. Kylämatkailun malli 

 
Kylämatkailu6 on valittu yhdeksi seuraavien vuosien maaseudun matkailun 
kehittämisteemaksi. Ohjelma tulee yhdistämään kylien kehittämisen ja mat-
kailun kehittämisen osaamisen sekä ottamaan huomioon aidosti kaikki kestä-
vän kehityksen ulottuvuudet. Suomalainen kylä voi tarjota ulkomaiselle mat-
kailijalle suomalaisuutta aidoimmillaan. Juuri sitä, mitä vierasmaalainen Suo-
mesta on etsimässä. Kylämatkailussa laajennetaan yritysten välinen yhteistyö 
kaikkiin kyläläisiin ja kylän toimijoihin, asiakas on koko kylän vieraana. Kylän 
kannalta tämä tarkoittaa, että matkailijoilta saatavat eurot tuovat toimeentu-
loa mahdollisimman monelle kylän asukkaalle.  Asiakkaalle taas, että hän tun-
tee itsensä aidosti tervetulleeksi mukaan kylän elämään ja arkeen.  
  
Kansallisen koordinaatio-ohjelman tavoitteena on mm.   

- Sitouttaa ja vastuuttaa toimijat verkostomaiseen kehittämistyöhön, li-
sätä aitoa ammattimaista osaamista ja toteuttaa testattuja laadukkaita 
tuotteita 

- Vahvistaa kylän erityispiirteisiin pohjautuvaa teemaa, sen tuotteista-
mista ja edelleen markkinoille saamista, erityisesti kansainvälisille 
markkinoille 

- Luoda laadukkaiden kotimaisten matkailukylien verkosto ja varmistaa 
verkostojen liittyminen eurooppalaiseen kylämatkailuverkostoon 

- Luoda jatkuvan kehittämisen malli pilottikylien kautta  
- Kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää ja heistä saatavaa tu-

loa ja sitä kautta luoda hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin ja maaseu-
dulle. 

  
Mukaan koordinaatio-ohjelmaan on ilmoittautunut 48 kylää ympäri Suomen, 
joista on valittu 12 pilottikylää. Veskansan kylät Puumalasta on valittu yhdek-
si pilottikyläksi. Valituissa pilottikylässä on mm. 

- aktiivista matkailuyrittäjyyttä ja olemassa olevat matkailulliset perus-
palvelut kuten majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelut  

- mahdollisuus viipyä useampikin päivä eli kylä ei ole vain matkailijan 
päivävierailun kohteena  

- pitkäjänteistä kehittämistä  
- eri alojen osaajien olemassa oleva rinki, joka yhdessä muodostaa suu-

remman toimintayksikön ja toteuttaa palvelut asiakkaalle 
- tahtotila tehdä yhdessä asioita. 
 

Puumalan Veskansan kylät  

Puumalan Veskansan kylät (Luukkola, Liimattala, Lintusalo ja Niinisaari) on 
valittu kansallisen kylämatkailuohjelman yhdeksi pilottikyläksi. Kylämatkailun 
kehittämisessä yhdistyy matkailun edistäminen, sen muuttaminen tuottoisaksi 
yritystoiminnaksi sekä kylien elävöittäminen ja kylien asukkaiden hyvinvoin-
nin lisääminen. Kylämatkailun ydinajatus kiteytyy lauseeseen ”Matkailija koko 
kylän vieraana”.  

Veskansan kylillä on hyvä elää ja kyläläiset ovat tyytyväisiä elämäänsä Puu-
malassa. Enemmistön mielestä Veskansan alueelle tulisi saada lisää asukkai-
ta, että alue säilyisi elävänä. Yhteistoiminnassa suosituimpia ovat erilaiset yh-
teiset tapahtumat, kuten kesäjuhlat, iltamat, näytelmät ja liikuntatapahtumat. 
Talkoot tuntuvat myös innostavan asukkaita mm. maisemanhoito, teiden rai-
vaus, laiturien ja ulkoilureittien kunnostus, rukiin leikkuu ja ahoksen puinti. 
Veskansan perinteisiä taitoja haluttaisiin myös oppia ja välittää uusille asuk-

                                          
6 http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/matkailu/kylamatkailu 
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kaille ja sukupolville. Varsinkin vapaa-ajan asukkaat toivovat talkoita, tapah-
tumia ja kursseja, joilla perinnetietoa ja paikallista kulttuuria voisi oppia. 

Matkailuelinkeinojen kehittäminen on vastausten perusteella kaikkien Veskan-
san asukkaiden mielestä erittäin tärkeää ja Veskansan Kylät ry koetaan tar-
peelliseksi kylien kehittämistyössä. Veskansan kylien alueen tarjoamista pal-
veluista tyytyväisimpiä oltiin lossiin, postinjakeluun ja taksien palveluihin. 
Tarvetta olisi mm. kyläkaupalle, kioskille sekä kirjasto- ja liikuntapalveluille.  

Kaikkien vastaajien enemmistön mielestä Veskansan kylille saataisiin työpaik-
koja, jos alueella panostettaisiin rakennuspalveluihin, matkailun ohjelmapal-
veluihin, matkailun majoituspalveluihin ja koneurakointiin. Matkailun palvelu-
jen kehittämisessä oheispalvelut, verkostoituminen, elämysmatkailu, talvi-
matkailu sekä mökkitalkkaritoiminnan kehittäminen nousivat erityisesti esille. 
Uusia työpaikkoja saataisiin kylille kauppapalveluiden kehittämisen, monipuo-
lisen yritystoiminnan kehittämisen ja alueen aktiivisen markkinoinnin avulla. 

Vapaa-ajan asukkaille Hätinvirran lossin säilyttäminen on tärkeää. Lossia puo-
lustavissa mielipiteissä korostettiin Veskansan alueen erityisyyttä nimen-
omaan saaristokohteena ja lossin merkitystä saaristoimagon luomisessa ja 
säilyttämisessä. Veskansan asukkaat ovat tyytyväisiä ympäristöönsä ja mai-
semaan alueella, sillä enemmistön mielestä tienvarsinäkymät ovat siistit ja 
maisema on hyvin hoidettu. Osan mielestä alueelle tulisi tehdä maisemanhoi-
toa opastava suunnitelma ja että alueelle tarvitaan lisää luonto- ja retkeily-
reittejä ja että reittien opastukset tulisi hoitaa kuntoon.  

Alueelle ei kaivata yleistä uimarantaa eikä myöskään laituria isoille aluksille. 
Jätepisteiden siisteydessä on paljon parantamisen varaa. Jäteastioita tyhjen-
netään varsinkin kesäaikaan liian harvoin ja jätepisteille kertyy liikaa mm. ra-
kennus- ja ongelmajätteitä. Alueen luonnonnähtävyydet kuten Kristuksen 
hauta ja Karkian vesimylly Luukkolassa, tervahauta ja hiidenkirnut Niinisaa-
ressa ja kuppikivet Lintusalossa halutaan tuoda opastetusti esille ja suojelta-
vaksi. Matkailun edistäminen, palveluiden ja elinkeinotoiminnan, erityisesti 
yritystoiminnan monipuolinen kehittäminen ja Suomen kauneimman maise-
man suojelu ovat tärkeimpiä asioita, joihin Veskansan alueella tulisi panostaa. 
Tärkeää on myös väestöpohjan kasvattaminen, tie-, puhelin- ja tietoliiken-
neyhteyksien toimimisen varmistaminen ja ihmisten välisen yhteistyön ja yh-
teisöllisyyden lisääminen. Veskansan alueella on valmiutta ja halua kylien ke-
hittämiseen.  
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Liite 3. Ekologiset ratkaisut  

Alla esitettyjä esimerkkejä voidaan soveltaa myös matkailurakentamisessa. 
Maailmaltakaan ei löydy tällä hetkellä esimerkkiä ekologiseen rakentamiseen 
pohjautuvasta lomakylästä tai vastaavasta kohteesta. 

Suomessa maaseudulla on perinteisesti asuttu ”ekologisten periaatteiden” 
mukaisesti, vaikka itse termi on ollut tuntematon. Puulämmitys, tavaroiden 
tehokas kierrätys ja uusiokäyttö, omatarveviljely, kuivakäymälät, kompos-
tointi ja yhteisöllisyys ovat olleet kiinteä osa ihmisten arkielämää. Monet van-
hat talot ja niiden pihapiirit luovat edelleen hyvät puitteet kestävälle ja viih-
tyisälle asumiselle ja elämälle.  

Kestävän kehityksen mukainen yhdyskunta kuluttaa elinkaarensa aikana 
mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, etenkin uusiutumattomia, 
sekä aiheuttaa mahdollisimman vähän ihmiselle ja luonnolle haitallisia päästö-
jä ja jätteitä. Oleellista on myös asumisen arvioiminen kokonaisuutena: ei siis 
riitä vain asuntoaluekohtainen tarkastelu, vaan esimerkiksi työmatkojen aihe-
uttamat päästöt ja energiankulutus on otettava huomioon.  

Ekologisen asumisen toinen ääripää, ekokylä, perustuu kiinteään luontoyhtey-
teen ja muistuttaa perinteistä suomalaista kylää. Erilaiset pienimuotoiset puu-
tarhakaupunkivisiot ovat myös sukua kylämallille. 

Tulevaisuudessa mahdollisesti kaikki rakentaminen ja rakennusten käyttö on 
energiaa ja luontoa vähän kuluttavaa, jolloin ekorakentamisesta ei tarvitse 
puhua enää omana rakentamisen osa-alueena. Ekologisesti kestävässä raken-
tamisessa on tähdättävä myös rakennusten käytön aikaisen energiankulutuk-
sen vähentämiseen ja ekologisesti kestävän asumisen tukemiseen. 

Ekotalo on järkevä talo ympäristön lisäksi myös asukkaidensa kannalta. Hy-
vän eristyksen ja tehokkaan lämmitysjärjestelmän ansiosta talon lämmitys-
kustannukset ovat alhaiset. Hyvistä materiaaleista rakennettu talo on asuk-
kailleen terveellinen. Lisäksi se on kestävä ja korjattava. Ekotalon arvo ei las-
ke vuosikymmentenkään saatossa. 

Ekotalo elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Se säästää energiaa ja 
luonnonvaroja niin rakennus- kuin käyttövaiheessa. Sen materiaalit ja raken-
nusosat ovat peräisin läheltä, ja ne voidaan palauttaa takaisin luonnon kierto-
kulkuun tai kierrättää, kun rakennusta ei enää tarvita. Ekotalon rakentaminen 
ei hävitä alkuperäistä luontoa tai pilaa alueen kulttuurimaisemaa. 

Rakennuspaikan valinnalla on huomattava vaikutus tulevan talon energianku-
lutukseen ja ekologisuuteen. Suomalaisessa kansanrakennusperinteessä ra-
kennukset sijoitettiin aurinkoisille, tuulensuojaisille ja hallan koskemattomille 
paikoille lähelle viljelymaita ja silloisia palveluita eli kylää. Näin säästettiin kal-
lisarvoista energiaa. Samat ekonomiset tavoitteet ovat myös ekologisia. Ny-
kyäänkin tontin sijainti ja olosuhteet vaikuttavat rakennuksen kokonaisener-
giankulutukseen ja samalla ekologisuuteen. 


