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Johdanto
Tämä Puumalan maisemaselvitys on Aalto-yliopiston maisema-arkkiteh-
tuurin opiskelijoiden laatima. Maisemaselvitys on ensimmäinen osa Mai-
sema ja alueiden käyttö – kurssia. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Puu-
malan kunnan kanssa syksyllä 2020. Kunta määritteli kurssin varsinaisiksi 
kohdealueiksi sataman ja taajaman kehittämisen. Maisemaselvitys kattaa 
kuitenkin laajemman alueen maisemallisen kokonaiskuvan hahmottami-
seksi. Kunnan yhteyshenkilönä toimi kunnanjohtaja Matias Hilden. Kurssin 
opettajina toimivat maisema-arkkitehdit Aino Aspiala ja Tiina Merikoski 
sekä maisema-arkkitehtuurin lehtori Matleena Muhonen.

Maisemaselvityksessä tarkastellaan maisemaa kokonaisuutena ja py-
ritään määrittelemään niin luonnonmaiseman kuin kulttuurimaiseman 
ominaispiirteitä suunnittelun taustaksi ja tueksi. Lähteenä on käytetty 
avoimia paikkatietoja, vanhoja karttoja, ilmakuvia sekä erilaisia kohdetta 
käsitteleviä raportteja ja julkaisuja. Maisemaselvityksen tietoja täydennet-
tiin omilla havainnoilla yhteisen maastokäynnin aikana 25.9. – 26.9.2020. 
Maastokäynnin aikana saatu tieto on syventänyt ymmärrystä alueesta 
merkittävästi ja se asettaa lähtökohdat kurssin toiselle osalle, jossa opis-
kelijat laativat Puumalaan maiseman ominaispiirteet huomioivan alueen 
kehittämissuunnitelman sekä tarkempia kohdesuunnitelmia valitsemilleen 
alueille. Kiitämme kaikkia vierailumme mahdollistaneita tahoja!

Helsingissä 29.9.2020
Matleena Muhonen
Maisema-arkkitehtuurin lehtori
Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto

Maisemaselvityksen ovat laatineet:

Pekka Halme
Lea Hettula
Jasmin Hiekkamies
Anni Hietanen
Anu Juvonen
Anne Kantola
Nanna Kemppinen
Tuomo Korjus
Eveliina Kunnaton
Riku Kuukka
Kuisma Kyyhkynen
Aimi Kärnä

Pia Mikkonen
Taru Niemenperä
Aino Nissinen
Erica Nyholm
Vesa Närhi
Maija Pakarinen
Iida Pirinen
Heta Pääkkönen
Sini Rönkkö
Alex Salminen
Henriikka Salonen
Ida Salonen

Kuva: Riku Kuukka
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Maisemaselvitys: Puumala

Sisällysluettelo

Seudullinen sijainti s. 4, eli yhdyskuntarakenne, sijainti suhteessa  
ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen, yhteydet, palvelut ja taajamat

Suurmaisema s. 5, seudullinen sijainti maisemassa, ominaispiirteet ja 
maisemarakenne

Matkailumaisema s. 6, eli matkailukohteet jamatkailun kannalta  
merkittävät maisematekijät

Peruskartta s. 9

Topografia s. 10

Maaperä s. 12

Kallioperä ja pohjavesialueet s. 13

Vesiolosuhteet s. 15

Ilmasto ja lämpöolosuhteet s. 17

Kasvillisuus s. 18, eli kasvillisuustyypit ja peitteisyys sekä tilallinen 
analyysi 

Suojelualueet s.20 ja muut mahdolliset erityiskohteet kuten luonnon-
muistomerkit

Muinaisjäännökset s. 22

Maiseman kulttuurihistoria s. 23–25, eli maankäytön muutokset ja 
rakennetun ympäristön kehitys

Arvokas kulttuuriympäristö s. 26, kuten maisema-alueet ja rakennetut 
kulttuuriympäristöt sekä perinnemaisemat

Maiseman ominaispiirteet s. 28, kuten maisemarakenne, nykytila,  
näkymät ja maiseman arvot

Kuvassa (tällä ja edellisellä sivulla) Puumalan maisemassa 
näkyviä olennaisia elementtejä. Järvimaisema, jossa tuuheat 
metsät, saari, purjevene laineilla sekä höyrylaiva satamassa.
Kuva: Riku Kuukka
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60 km

Puumala laajassa mittakaavassa
Kuisma Kyyhkynen ja Tuomo Korjus, Aalto-yliopisto, 10/2020

Seudullinen sijainti
Puumala on Etelä-Savon maakunnassa sijaitseva kunta, josta jopa 36% 
kokonaispinta-alasta on vesistöjä. Saimaan sydämessä sijaitsevaan 
kuntaan on hyvät veneväylät ja sen läpi kulkee Saimaan syväväylä Puu-
malansalmen kautta. Puolestaan saavutettavuus ajoväyliä pitkin on rajalli-
sempi. Lähimmät kaupungit ovat kaakossa Imatra (67 km) ja Lappeenran-
ta (99 km), luoteessa Mikkeli (71 km) ja koillisessa Savonlinna (77 km). 

Puumalan kunta on väljästi asuttua. Vakituisesta asukasmäärästä puolet 
asuvat taajamissa (50,7%) ja loput haja-asutusalueella. Yhdyskuntaraken-
ne sijoittuu pääosin Puumalansalmen yhteyteen, mistä löytyy tärkeimmät 
palvelut. Muutoin väljä yhdyskuntarakenne selittyy asuntojen käyttötarkoi-
tusta tutkiessa: vapaa-ajan asuntoja on suhteessa vakituisiin asuntoihin 
3,4 (Lähde: Tilastokeskus 2020).

Rokansalo

Rokansaari

Oritsalo

Valtola

Viljakansaari

Niinisaari

Torikko

Luukkolansaari

Puumala

Koskelanselkä

H
aapaselkä

Lietvesi

10km
1:100 000

P

Vesialueet,
Syväveneväylä, 
Veneväylä

Satama

TaajamaValtatie, 
Tie

Valtatie

Vesi

Tie

Syväveneväylä

Veneväylä

Taajama

Satama

Seudullinen sijainti
Karttamerkinnät

Valtatie

Vesi

Tie

Syväveneväylä

Veneväylä

Taajama

Satama

Seudullinen sijainti
Karttamerkinnät

4

M
itt

ak
aa

va
 1

:1
00

 0
00

2,5
5

7,5
10

 km

20 40 60 km



�����

������

Mikkeli
Puula

Saimaa

I Salpausselkä

II SalpausselkäSavonlinna

Imatra

Puumala

Lappeenranta

Kouvola

Kotka

Puumala laajassa mittakaavassa
Pia Mikkonen ja Sini Rönkkö, Aalto-yliopisto, 10/2020

Suurmaisema
Puumala on saaristokunta etelä-Savossa, Suur-Saimaan seudulla. Puu-
mala sijoittuu Salpausselkien pohjoispuolelle. Puumalan maisema on 
kumpuileva ja monipuolinen yhdistelmä suuria korkeusvaihteluja, kirkasta 
vettä, saaria, jäkäläisiä kallioita sekä hiekkaisia harjuja. 

Puumalan alue on ollut jääkauden aikana mannerjäätikön alla, joten jää-
tikön virtaussuunnat ovat havaittavissa maastonmuodoissa suuntautumi-
sena pohjoisluode – eteläkaakko välille. Jääkauden merkkejä ovat myös 
muinaisrannat ja lähes pohjois-etelä - suuntaiset harjut. Jääkauden jäljiltä 
vesistöissä on huomattavissa myös koillinen - lounas -akselille suuntautu-
neet ruhjelinjat.

Lähteet: 
Lahdenvesi-Korhonen, L. Maakunnan Parhaat Maisemat. Etelä-Savon valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. (2011-2013.) Viitattu 
24.9.2020. Saatavilla: http://www.maaseutumaisemat.fi/wp-content/uploads/2014/02/ESA-
raportti-valtakunnalliset.pdf 

Saarelainen, J. Puumalan kartta-alueen maaperä. (2001.) Geologian tutkimuskeskus. 
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Puumala laajassa mittakaavassa
Anu Juvonen, Anni Hietanen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Matkailumaisema
Puumalan omaleimaisinta matkailumaisemaa ovat järvet ja vesireitit, joi-
den väliin jää saaria, kapeita kannaksia. Lietveden maisematien mutkien 
takaa tulee esiin erilaisia ja yllättäviä saaristomaisemia ja mäkien päältä 
voi nähdä välillä todella kauas. Alueen lossit tuovat omaleimaisuutta mat-
kustamiseen.

Puumalan taajamassa matkailun kannalta merkittäviä kohteita ovat 
Puumalansalmen silta, satama toimintoineen ja tapahtumineen sekä 
Puumalan kirkko. Keskustassa ei ole juurikaan majoitustarjontaa, mutta 
etäämmältä löytyy useampia leirintä-, majoitus tai virkistyskohteita, kuten 
Rokansaari, Sahanlahti ja Pistohiekka. Historiallisia kohteita on alueella 
jonkin verran, kuten vanhaa maatalousmiljöötä esittelevä Liehtalanniemen 
museotila sekä sotien aikaisia rakennelmia, kuten Salpalinja. Niin taaja-
man kupeesta kuin kauempaa löytyy useampia retkeilyreittejä ja Saimaa 
Geoparkin kohteita. Pyöräilijälle on tarjolla Saimaan rengastie sekä Puu-
malan saaristoreitti. [*]
Saaristokuntana olennaisia asioita ovat vesireitit. Puumalassa toimii vilkas 
vierasvenesatama palveluineen. Kesäisin Puumalan satamasta järvelle 
risteilee useampi alus, osa Savonlinnaan ja Lappeenrantaan asti. Vesille 
pääsee myös pienemmillä vuokraveneillä tai kajakeilla.

Puumalan matkailukohteet ovat hyvin kesäpainotteisia ja useat palvelut 
ovat tarjolla vain kesällä. Kunnan väkiluku noin nelinkertaistuu kesäasuk-
kaiden johdosta. Talvisin Puumalassa voi päästä jääkellumaan ja järviä 
hyödynnetään retkiluisteluradan muodossa [*]. Majoituspalveluja on tarjol-
la ympäri vuoden ja osaltaan alueelle saavutaankin vain rauhan perässä.

Lähteet: 
* Visit Puumala-sivusto, https://visitpuumala.fi/ (28.9.2020)

Geopark Saimaa, https://www.saimaageopark.fi/ (22.9.2020)

Maanmittauslaitos, https://www.maanmittauslaitos.fi/ (22.9.2020)

Puumalan Karttapalvelu, Yleiskaavayhdistelmä, https://puumala.karttatiimi.fi/ (4.10.2020)

H
aapaselkä

Lietvesi

10km
1:100 000

P

Koskelanselkä

Rokansaari 

Pistohiekka
G

G

G

G

G G

G

G

G

!

Liehtalanniemi

Sahanlahti

Geopark-kohteet;

Vierasvenesatama, vieraslaituri
Majoitus, matkailupalvelu

Puumalan puukirkko
Museo, kultuurihistoriallinen matkailukohde

Veneväylä
Syväveneväylä

Patikointireitti
Saaristoreitti Lintusalo-Hurisalo
Lietveden Maisematie

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Puumalansalmen silta, näköalapaikka!G

Kaavoitetut ja rakennetut loma-asuntoalueet

Geopark-kohteet;

Vierasvenesatama, vieraslaituri
Majoitus, matkailupalvelu

Puumalan puukirkko
Museo, kultuurihistoriallinen matkailukohde

Veneväylä
Syväveneväylä

Patikointireitti
Saaristoreitti Lintusalo-Hurisalo
Lietveden Maisematie

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Puumalansalmen silta, näköalapaikka!G

Kaavoitetut ja rakennetut loma-asuntoalueet

Geopark-kohteet;

Vierasvenesatama, vieraslaituri
Majoitus, matkailupalvelu

Puumalan puukirkko
Museo, kultuurihistoriallinen matkailukohde

Veneväylä
Syväveneväylä

Patikointireitti
Saaristoreitti Lintusalo-Hurisalo
Lietveden Maisematie

MERKINTÖJEN SELITYKSET

Puumalansalmen silta, näköalapaikka!G

Kaavoitetut ja rakennetut loma-asuntoalueet

Veneväylä,
syväveneväylä

Geopark-kohteet,
Puumalansalmen silta,  
näköalapaikka

Puumalan puukirkko,
Museo / kulttuurihistoriallinen  
matkailukohde

Vierasvenesatama/-laituri,
Majoitus-/matkailupalvelu

Patikointireitti,
Saaristoreitti Lintusalo-Hurissalo,
Lietveden Maisematie

Kaavoitetut ja rakennetut   
loma-asuntoalueet

6

Mittakaava 1:100 000
2,5 5 km



Lietveden maisematie. 
Kuva: Anni Hietanen
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Vierasvenelaiturit täyttyvät kesäisin  
Puumalaan saapuvista veneilijöistä.

Kuva: Nanna Kemppinen
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Puumalan maisemaselvitys 
Jasmin Hiekkamies, Nanna Kemppinen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Peruskartta
Puumala sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa, Saimaan rannalla. Noin 
2200 asukkaan Puumalassa palveluiden ja asutuksen taajama on keskit-
tynyt mantereen niemimäisen lounaisrantaan. Toinen keskeinen asuinalue 
sijaitsee keskustataajaman vastakkaisella kannaksella, Kitulanniemessä 
(Kotiniemessä). Puumalansalmen silta yhdistää erilliset maakannakset 
toisiinsa ja mahdollistaa ajoneuvoliikenteen yhteyden kannakselta toiselle.

Vesistö muodostaa merkittävän osan Puumalan maisemallisesta ko-
konaisuudesta yhdessä kalliorantojen ja mäntyvaltaisen metsäluonnon 
kanssa. Saimaan läheisyys tarjoaa niin toiminnallisia kuin virkistykseen-
kin liittyviä palveluita. Vesistö on myös tärkeä liikkumisen ja laivaliiken-
teen reitti, joka muodostaa kunnan toiminnallisuuteen ja maisemaan 
merkittävän kerroksen.

Puumala on suosittu mökkeilykunta. Kesäaikana kunnan toiminta on vilk-
kaimmillaan kesäasukkaiden ja veneilijöiden saapuessa Saimaan rannal-
le. Tilastojen mukaan kunnassa kotitalouksia on 1200 ja loma-asuntoja 
noin 3800 (puumala.fi).

Analyysialueen rajauksessa on huomioitu Puumalan maisemallisen ole-
muksen sekä alueelle ominaisen ympäristön esittäminen. Tehtävän kan-
nalta merkittävä keskustataajama on rajattu analyysialueen keskelle.

Lähteet: 
Puumalan kunnan nettisivut, puumala.fi: 
https://puumala.fi/hallinto-ja-yhteystiedot/puumala/, luettu 18.9.2020

Maanmittauslaitos, peruskarttarasteri: 
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta, ladattu 11.9.2020.

Suurmaisema (s. 5 )
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Puumalan maisemaselvitys 
Alex Salminen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Topografia
Tarkastelualueen topografiaa hallitsee luode-kaakkoissuuntainen Puu-
malansalmi, joka erottaa keskustaajaman Kitulanniemestä. Kummallakin 
puolen salmea maanpinta nousee melko nopeasti Saimaan pinnan tasos-
ta, joka vaihtelee 75 ja 77 metrin välillä. Keskustaajaman puolella rinne 
nousee noin 20 metrin korkeuteen vedenpinnasta, tasoittuen vaihtelultaan 
vähäiseksi tasamaaksi 95 metrin ja 100 metrin välille. Kitulanniemen puo-
lella rinteen nousu vedenpinnasta on dramaattisempi: nousua kertyy yli 
50 metriä reilun 40 metrin matkalla vedenpinnasta Huutovuoren huipulle 
noin 130 metrin korkeuteen. Tarkastelualueen matalimmat alueet löytyvät 
Kitulanniemen kärjestä sekä keskustaajaman länsirannalta, erityisesti 
taajaman pohjoispuolelta. 

Yleisilmeeltään maasto on topografialtaan vaihtelevaa ja selkeästi 
pohjois-etelä/luode-kaakkoissuuntautunutta. Erityisesti keskustaajaman 
alueella ja sen pohjoispuolella voidaan havaita selkeää maanpinnanmuo-
tojen suuntautuneisuutta, joka mukailee jäätikön liikesuuntaa viimeisen 
jääkauden ajalta. Sama jääkauden vaikutus on nähtävissä myös maanpin-
nanmuotojen laajemmassa tarkastelussa, erityisesti Puumalansalmen ja 
Kitulanniemen rantaviivojen suuntautuneisuudessa.

Lähde:  
Maanmittauslaitos. Ladattu 11.9.2020. https://avaa.tdata.fi/web/paituli/latauspalvelu. 
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alueet löytyvät Kitulanniemen kärjestä sekä 
keskustaajaman länsirannalta, erityisesti taajaman 
pohjoispuolelta.

Yleisilmeeltään maasto on topografialtaan vaihtelevaa ja 
selkeästi pohjois-etelä/luode-kaakkoissuuntautunutta. 
Erityisesti keskustaajaman alueella ja sen pohjoispuolella 
voidaan havaita selkeää maanpinnanmuotojen 
suuntautuneisuutta, joka mukailee jäätikön liikesuuntaa 
viimeisen jääkauden ajalta. Sama jääkauden vaikutus on 
nähtävissä myös maanpinnanmuotojen laajemmassa 
tarkastelussa, erityisesti Puumalansalmen ja 
Kitulanniemen rantaviivojen suuntautuneisuudessa.

Maanpinnan korkeus (metriä mpy)

> 130 

110 –  120

Tiestö

Vesistöt

Rakennukset 

100 –  110

90 –  100

80 –  90

< 80
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250 500 1000 m



Näkymä (Puumalansalmen) sillalta 
kohti salmen itärantaa ja sen nousevaa 
topografiaa.
Kuva:Alex Salminen
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Tarkastellessa Puumalan alueen maaperäkarttaa voi selvästi huo-
mata, että valtaosa maaperästä on hiekkamoreenia. Lähes koko jär-
vi-Suomen alue oli jääkauden päättymisen jälkeen veden peittämä. 
Puumalan alueen korkeimmat huiput kuuluvat vedenkoskemattomiin 
alueisiin. Puumalanniemen länsipuoli on hiekkamoreeni- ja soraval-
taista aluetta. Niemen itäpuoli on selvästi kallioisempaa ja kumpuile-
vampaa maaperää. (Geologian tutkimuskeskus GTK, n.d). 

Maisemasta löytyy selviä viimeisimmän jääkauden merkkejä, kuten 
drumliineja, moreenikumpuja ja pohjois-etelä- suuntainen jäätikkö-
jokimuodostelma, harju.  Drumliinit ja jäätikkösyntyiset uurteet ovat 
kaakkois-luode- suuntaisia. (GTK, n.d). Sileiksi hiottuja kallionnyp-
pylöitä ja -kumpuja nousee maasta ja järvistä kuin jättimäisiä norpan 
päälakia. Turve- ja savipohjaisia alueita löytyy hyvin vähän ja esiinty-
vät alueet ovat pinta-alaltaan pieniä (GTK, n.d).

Alueen pohjavesialue sijoittuu Kitulanniemen hiekka- ja soramoree-
niharjumuodostelman alueelle. Kitulanniemen pohjoiskärjestä löytyy 
myös alueen jyrkimmät jyrkänneseinämät. (GTK, n.d).

Maaperä

Maankamara

(c) MML, Esri Finland, © GTK

October 1, 2020
0 0.45 0.90.23 mi

0 0.7 1.40.35 km

1:20,000

GTK
Copyright 2018

Hiekkamoreeni (Mr)

Kalliomaa

Moreenikumpuja, pääaines hiek-
kamoreenia (KMrM)

Saraturve (Ct)

Saraturve (Ct)
Pohjamaalaji savi (Sa)

Hiesu (Hs)

Jäätikköjokimuodostuma (harju, 
delta), soravaltainen (SrM)

Jäätikköjokimuodostuma (harju, 
delta), hiekkavaltainen (HkM)

Moreenimuodostuma (drumli-
ini), pääaines hiekkamoreenia 
(MrM)

karkea Hieta (KHt)

Puumalan maisemaselvitys 
Lea Hettula, Aalto-yliopisto, 10/2020

Maaperä
Tarkastellessa Puumalan alueen maaperäkarttaa voi selvästi huomata, 
että valtaosa maaperästä on hiekkamoreenia. Lähes koko järvi-Suomen 
alue oli jääkauden päättymisen jälkeen veden peittämä. Puumalan alueen 
korkeimmat huiput kuuluvat vedenkoskemattomiin alueisiin. Puumalannie-
men länsipuoli on hiekkamoreeni- ja soravaltaista aluetta. Niemen itäpuoli 
on selvästi kallioisempaa ja kumpuilevampaa maaperää. (Geologian tutki-
muskeskus GTK, n.d).

Maisemasta löytyy selviä viimeisimmän jääkauden merkkejä, kuten drum-
liineja, moreenikumpuja ja pohjois-etelä- suuntainen jäätikköjokimuodos-
telma, harju.  Drumliinit ja jäätikkösyntyiset uurteet ovat kaakkois-luode- 
suuntaisia. (GTK, n.d). Sileiksi hiottuja kallionnyppylöitä ja -kumpuja 
nousee maasta ja järvistä kuin jättimäisiä norpan päälakia. Turve- ja savi-
pohjaisia alueita löytyy hyvin vähän ja esiintyvät alueet ovat pinta-alaltaan 
pieniä (GTK, n.d).

Alueen pohjavesialue sijoittuu Kitulanniemen hiekka- ja soramoreeeni-
harjumuodostelman alueelle. Kitulanniemen pohjoiskärjestä löytyy myös 
alueen jyrkimmät jyrkänneseinämät. (GTK, n.d).

Hiekkamoreeni (Mr) Saraturve (Ct)

Saraturve (Ct), pohjamaalaji savi 
(Sa)Kalliomaa (Ka)

Jäätikköjokimuodostuma (harju, 
delta), soravaltainen (SrM)

Karkea Hieta (KHt)

Moreenikumpuja, pääaines hiek-
kamoreenia (KMrM)

Jäätikköjokimuodostuma (harju, 
delta), hiekkavaltainen (HkM)

Hiesu (Hs)

Moreenimuodostuma (drumliini), 
pääaines hiekkamoreenia (MrM)
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Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aika-
kaudelta, joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian 
tutkimuskeskus GTK, n.d). 
Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka 
kuuluu metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä 
ovat kiillegneissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat 
erittäin yleisiä Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on hei-
kosti liuskeista, jonka väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen 
mineraalikoostumuksesta. (Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigra-
niittia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, 
n.d). Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kal-
lioperää ja on yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteis-
ta voi löytyä jopa jalokiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja 
topaasia. (Karlsson, n.d).

Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivi-
lajeihin. Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina 
voi löytyä biotiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan 
musikaaliseksi kiveksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven 
nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen 
ylityöntösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).

Kallioperä ja pohjavesialueet

Ruhje/ murrospinta

Ylityöntösiirros

Pohjavesialue

Maankamara

SYKE, (c) MML, Esri Finland, © GTK

October 1, 2020
0 0.45 0.90.23 mi

0 0.7 1.40.35 km

1:20,000

GTK
Copyright 2018

Biotiittiparaliuske

Mikrokliinigraniitti

Tonaliitti

Puumalan maisemaselvitys 
Lea Hettula, Aalto-yliopisto, 10/2020

Kallioperä ja pohjavesialueet
Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aikakaudelta, 
joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian tutkimuskeskus 
GTK, n.d).

Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka kuuluu 
metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä ovat kiilleg-
neissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat erittäin yleisiä 
Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on heikosti liuskeista, jonka 
väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen mineraalikoostumuksesta. 
(Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigraniit-
tia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, n.d). 
Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kallioperää ja on 
yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteista voi löytyä jopa jalo-
kiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja topaasia. (Karlsson, n.d).
Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivilajeihin. 
Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina voi löytyä bio-
tiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan musikaaliseksi ki-
veksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen ylityön-
tösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).

Lähteet (Maaperä & Kallioperä ja pohjavesialueet): 
Geologian tutkimuskeskus GTK. (n.d). Maankamara karttapalvelu. Viitattu 1.10.2020. Saatavil-
la: http://tupa.gtk.fi/metaviite/kalliopera_bedrock_legenda_legend.pdf (Karttalähde)

Hildén, J. (2018). Geologinen nimistömme. Viitattu 1.10.2020. Saatavilla: https://www.kielikello.
fi/-/geologinen-nimistomme (Tietolähde)

Hytönen, K. (1999). Suomen mineraalit. Geologian tutkimuskeskus, Helsinki (Tietolähde)

Karlsson, T. (n.d). Pegmatiitti. Viitattu 1.10.2020. Saatavilla: http://www.geologia.fi/index.php/
glossary/pegmatiitti/ (Tietolähde)

Turunen, M. (2018). Metamorfisten kivien luokittelu. Viitattu 1.10.2020. Saatavilla: http://www.
geologia.fi/index.php/2018/06/25/metamorfisten-kivien-luokittelu/ (Tietolähde)

Kumpuilevaa kallioreunaa Saimaan rannalla. Kuvaaja Lea Hettula/2020. (Kuvalähde)
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Ylityöntösiirros

Tonaliitti

Ruhje/murrospinta

Pohjavesialue

Biotiittiparaliuske

Mikrokliinigraniitti

Mittakaava 1:20 000
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Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aika-
kaudelta, joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian 
tutkimuskeskus GTK, n.d). 
Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka 
kuuluu metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä 
ovat kiillegneissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat 
erittäin yleisiä Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on hei-
kosti liuskeista, jonka väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen 
mineraalikoostumuksesta. (Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigra-
niittia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, 
n.d). Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kal-
lioperää ja on yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteis-
ta voi löytyä jopa jalokiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja 
topaasia. (Karlsson, n.d).

Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivi-
lajeihin. Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina 
voi löytyä biotiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan 
musikaaliseksi kiveksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven 
nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen 
ylityöntösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).

Kallioperä ja pohjavesialueet

Ruhje/ murrospinta

Ylityöntösiirros

Pohjavesialue

Maankamara

SYKE, (c) MML, Esri Finland, © GTK

October 1, 2020
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0 0.7 1.40.35 km

1:20,000
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Copyright 2018

Biotiittiparaliuske

Mikrokliinigraniitti

Tonaliitti

Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aika-
kaudelta, joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian 
tutkimuskeskus GTK, n.d). 
Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka 
kuuluu metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä 
ovat kiillegneissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat 
erittäin yleisiä Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on hei-
kosti liuskeista, jonka väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen 
mineraalikoostumuksesta. (Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigra-
niittia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, 
n.d). Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kal-
lioperää ja on yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteis-
ta voi löytyä jopa jalokiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja 
topaasia. (Karlsson, n.d).

Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivi-
lajeihin. Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina 
voi löytyä biotiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan 
musikaaliseksi kiveksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven 
nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen 
ylityöntösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).
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Ylityöntösiirros

Pohjavesialue
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Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aika-
kaudelta, joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian 
tutkimuskeskus GTK, n.d). 
Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka 
kuuluu metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä 
ovat kiillegneissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat 
erittäin yleisiä Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on hei-
kosti liuskeista, jonka väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen 
mineraalikoostumuksesta. (Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigra-
niittia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, 
n.d). Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kal-
lioperää ja on yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteis-
ta voi löytyä jopa jalokiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja 
topaasia. (Karlsson, n.d).

Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivi-
lajeihin. Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina 
voi löytyä biotiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan 
musikaaliseksi kiveksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven 
nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen 
ylityöntösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).
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Kaikki alueen kallioperän kivilajit ovat peräisin Svecofennian aika-
kaudelta, joka oli 1930 – 1780 miljoonaa vuotta sitten (Geologian 
tutkimuskeskus GTK, n.d). 
Valtaosa tarkastelualueen kallioperästä on biotiittiliusketta, joka 
kuuluu metamorfisiin kivilajeihin. Tämän kivilajin alkuperäisiä nimiä 
ovat kiillegneissi ja suonittunut kiillegneissi. (GTK, n.d). Gneissit ovat 
erittäin yleisiä Suomen kallioperässä. Kivilajina kiillegneissi on hei-
kosti liuskeista, jonka väri vaihtelee harmaasta mustaan riippuen sen 
mineraalikoostumuksesta. (Turunen, 2018).

Alueelta löytyy pari juonnetta mikrokliinigraniittia, eli pegmatiittigra-
niittia, jotka tyypillisesti aina esiintyvät kallioperässä juonteina (GTK, 
n.d). Pegmatiittigraniitti on sulasta kiviaineksesta kiteytynyttä kal-
lioperää ja on yleensä karkearakeista (Karlsson, n.d). Pegmatiiteis-
ta voi löytyä jopa jalokiviksi luokiteltuja kiteitä, kuten turmaliinia ja 
topaasia. (Karlsson, n.d).

Pieni esiintymä tonaliittia Saimaan pohja-alueella kuuluu syväkivi-
lajeihin. Tonatiitin yhtenä päämineraalina on kvartsi ja lisäaineksina 
voi löytyä biotiittia. (Hytönen, 1999, s.16). Tonaliittia myös kutsutaan 
musikaaliseksi kiveksi. Sävelkorkeus jopa löytyy kiven 
nimestä ton – a – lit! (Hildén, 2018).
Kallioperästä löytyy myös pari ruhjetta ja pohjois-etelä- suuntainen 
ylityöntösiirros. Pohjavesialueita löytyy Kitulanniemeltä (GTK, n.d).
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Hiekkaisen Sappulan lahden sivulla äkkinäiset 
kallion nyppylät kohoavat vedestä muodostaen 

lohkareisia röykkiöitä, kallioselänteitä,jotka  
kangasmetsä kätkee näkyvistä.

Kuva: Henriikka Salonen
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Valuma-alueiden raja

Virtavesi, alle 2m

Uomaverkosto

Vesistöön liittyvä pistekuormitusalue 
(typpi ja fosfori)

Pohjavesialue

Veden virtaussuunta
Puumalansalmessa

Vesiolosuhteet
Merkintöjen selitykset

Vesa Närhi

Puumalan kunta on veneliikenteellinen solmukohta, jolla on 307 järveä. 
Kunnan pinta-alasta 36% on järvien peitossa. Kuntaan kuuluu yli 3000km 
rantaviivaa sekä yli 700 saarta. Suurimmat järvet Puumalassa ovat Saimaa, 
Valkiajärvi, Malosenjärvi ja Ruokojärvi. Aluetta halkoo valuma-alueiden raja, 
joka jakaa Puumalan vesistöt Pihlajaveden- ja Ala-Saimaan lähialueen 
vesistöalueisiin, jotka kuuluvat Vuoksi -päävesistöön. Kitulanniemessä on 
pohjavesialue. Alueella ei ole merkittäviä tulvariskialueita. Uomaverkosto 
aiheuttaa Puumalansalmessa virtausta.aiheuttaa Puumalansalmessa virtausta.

Ajankohtaista tietoa 15.9.2020:
Pohjavesien tila Kitulanniemessä luokiteltu hyväksi, Saimaan Lietveden 
pisteellä veden ekologinen tila määritelty erinomaiseksi.

Vesistöihin liittyviä pistekuormitusalueita typen ja fosforin osalta ovat Puumalan 
vesiosuuskunta sekä Puumalan Lohi Oy.

Keskiarvoja vuosilta 1981-2010:
Sadanta: 661mm/vuosi
Jään paksuus 23cm
Pintaveden korkeus 75,98m
Avoveden pintalämpötilan keskiarvo vuosina 1991-2010: 15,4*C

Puumalansalmi

Osmonaskeleenselkä

Koskenselkä

P

Puumalan maisemaselvitys 
Vesa Närhi, Aalto-yliopisto, 10/2020

Vesiolosuhteet  
Puumalan kunta on veneliikenteellinen solmukohta, jolla on 307 järveä. 
Kunnan pinta-alasta 36% on järvien peitossa. Kuntaan kuuluu yli 3000km 
rantaviivaa sekä yli 700 saarta. Suurimmat järvet Puumalassa ovat 
Saimaa, Valkiajärvi, Malosenjärvi ja Ruokojärvi. Aluetta halkoo valuma-
alueiden raja, joka jakaa Puumalan vesistöt Pihlajaveden- ja Ala-Saimaan 
lähialueen vesistöalueisiin, jotka kuuluvat Vuoksi -päävesistöön. Kitulan-
niemessä on pohjavesialue. Alueella ei ole merkittäviä tulvariskialueita. 
Uomaverkosto aiheuttaa Puumalansalmessa virtausta.

Ajankohtaista tietoa 15.9.2020:
Pohjavesien tila Kitulanniemessä luokiteltu hyväksi, Saimaan Lietveden 
pisteellä veden ekologinen tila määritelty erinomaiseksi.

Vesistöihin liittyviä pistekuormitusalueita typen ja fosforin osalta ovat Puu-
malan vesiosuuskunta sekä Puumalan Lohi Oy.

Keskiarvoja vuosilta 1981-2010:
Sadanta: 661mm/vuosi
Jään paksuus 23cm
Pintaveden korkeus 75,98m
Avoveden pintalämpötilan keskiarvo vuosina 1991-2010: 15,4*C

Lähteet: 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Hydrologiset_havainnot (tietolähde)

https://www.vesi.fi/karttapalvelu/ (tietolähde ja karttalähde)

paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta (karttalähde)

https://www.syke.fi/ (tietolähde)

https://www.saimaageopark.fi/kohteet/kukonharju-canal/ (tietolähde)

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Puumala (tietolähde)

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi (karttalähde)

https://www.syke.fi/uomat (tietolähde)

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.
page?uuid=%7BFB936A19-421D-486D-95AC-009BD53AA1B2%7D (tietolähde)
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Vesa Närhi

Puumalan kunta on veneliikenteellinen solmukohta, jolla on 307 järveä. 
Kunnan pinta-alasta 36% on järvien peitossa. Kuntaan kuuluu yli 3000km 
rantaviivaa sekä yli 700 saarta. Suurimmat järvet Puumalassa ovat Saimaa, 
Valkiajärvi, Malosenjärvi ja Ruokojärvi. Aluetta halkoo valuma-alueiden raja, 
joka jakaa Puumalan vesistöt Pihlajaveden- ja Ala-Saimaan lähialueen 
vesistöalueisiin, jotka kuuluvat Vuoksi -päävesistöön. Kitulanniemessä on 
pohjavesialue. Alueella ei ole merkittäviä tulvariskialueita. Uomaverkosto 
aiheuttaa Puumalansalmessa virtausta.aiheuttaa Puumalansalmessa virtausta.

Ajankohtaista tietoa 15.9.2020:
Pohjavesien tila Kitulanniemessä luokiteltu hyväksi, Saimaan Lietveden 
pisteellä veden ekologinen tila määritelty erinomaiseksi.

Vesistöihin liittyviä pistekuormitusalueita typen ja fosforin osalta ovat Puumalan 
vesiosuuskunta sekä Puumalan Lohi Oy.

Keskiarvoja vuosilta 1981-2010:
Sadanta: 661mm/vuosi
Jään paksuus 23cm
Pintaveden korkeus 75,98m
Avoveden pintalämpötilan keskiarvo vuosina 1991-2010: 15,4*C
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Lietveden maisemia.
Kuva: Anni Hietanen

16



Ilmasto ja lämpöolosuhteet

Lähteet:

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#

Tekĳät: Aimi Kärnä ja Maĳa Pakarinen
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Puumalan maisemaselvitys 
Aimi Kärnä ja Maija Pakarinen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Ilmasto ja lämpöolosuhteet
Alueen korkeuseroista johtuen, alueelle muodostuu melko paljon lämpimiä 
sekä kylmiä rinnealueita. Lämpimät rinteet muodostuvat rinteiden lou-
nais-/eteläosiin ja kylmät rinteet puolestaan rinteiden pohjois-koillisosiin. 
Puumalan asutuskeskus, keskusta-alue, on rakentunut kyseiset lämpimät 
rinnealueet huomioon ottaen. Muutenkin alueen asutus on keskittynyt 
lämpimille rinnealueille muutamaa asuinaluetta lukuun ottamatta.

Kylmäilmajärviä alueelle syntyy Vehkolammen sekä Lostijärven alueelle 
sekä kaupungin läpi kulkevan päätien 62 varrella muutamilla peltoalueil-
la. Sekä Vehkolampi, että Lostijärvi sijaitsevat metsikköalueen keskellä, 
jolloin kylmä ilma valuu rinteitä pitkin laakson pohjalla sijaitsevaan vesialu-
eeseen. 

Tuuli puhaltaa alueella suurimman osan ajan vuodesta Lounaissuunnasta 
(sisältäen kesät ja suurimman osan syksystä ja keväästä). Talvisin tuuli 
puhaltaa kuitenkin alueelle Pohjoisesta. Koska Puumalan salmen ja Puu-
malan keskusta-alueen välillä kulkeva kanava virtaa melko voimakkaasti, 
vaikuttaa se siten alueen tuuliolosuhteisiin hiukan tuulta voimistavana 
tekijänä ranta- ja satama-alueella. 

Lähteet: 
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

http://tuuliatlas.fmi.fi/fi/#

Virtavedet Kylmäilmajärvi

Lämmin rinneVesireitti

Talot ja rakennukset

Autotie Kylmä rinne

Tuulen vallitseva suunta
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Anne Kantola ja Iida Pirinen

Kasvillisuustyypit ja maiseman
tilarakenne

Väljästi rakennetut 
alueet

Harvapuustoiset alueet

Havumetsä Sulkeutuneet alueet

Sekametsä Avoimet ja puoliavoimet
alueet

lev 252 x kor. 275 mmlev 252 x kor.rr  2. 75 mm
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Vehko-
lampi

Puumalanniemi

0            1           2  km

Lähde: SYKE. Corine maanpeite 2018 [kartta]. Haettu 16.9.2020 osoitteesta 
https://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets/Downloadable_spatial_dataset#C.

Tarkastelualueen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi havu- ja sekametsää. 
Lisäksi Puumalan keskustan lähellä on väljästi rakennettua taajama-aluetta. 
Maiseman tilarakennetta on havainnollistettu erikseen alla olevassa kartassa. 
Kasvillisuudeltaan sulkeutuneimmat alueet sijoittuvat tarkastelualueella 
karkeasti Puumalansalmen eteläpuolella Kitulanniemelle ja keskustaajaman 
puolella niemen pohjois-, koillis- ja luoteisosiin. Avoiminta maisemarakenne 
on taajaman seudulla ja ranta-alueilla.

Karttalegenda

Lähde: Ilmakuva, Maanmittauslaitos. [kartta] Haettu 15.9.2020 osoitteesta https://puumala.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi

Kitulanniemi

Puumalan maisemaselvitys 
Anne Kantola ja Iida Pirinen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Kasvillisuustyypit ja  
maiseman tilarakenne
Tarkastelualueen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi havu- ja sekamet-
sää. Lisäksi Puumalan keskustan lähellä on väljästi rakennettua taaja-
ma-aluetta. Maiseman tilarakennetta on havainnollistettu erikseen alla 
olevassa kartassa. Kasvillisuudeltaan sulkeutuneimmat alueet sijoittuvat 
tarkastelualueella karkeasti Puumalansalmen eteläpuolella Kitulannie-
melle ja keskustaajaman puolella niemen pohjois-, koillis- ja luoteisosiin. 
Avoiminta maisemarakenne on taajaman seudulla ja ranta-alueilla.

Lähteet: 
Ilmakuva, Maanmittauslaitos. Haettu 15.9.2020 osoitteesta  
https://puumala.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi

SYKE. Corine maanpeite 2018 Haettu 16.9.2020 osoitteesta  
https://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets/Downloadable_spatial_
dataset#C.

Anne Kantola ja Iida Pirinen

Kasvillisuustyypit ja maiseman
tilarakenne

Väljästi rakennetut 
alueet

Harvapuustoiset alueet

Havumetsä Sulkeutuneet ja 
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Sekametsä Avoimet ja puoliavoimet
alueet

lev 252 x kor. 275 mmlev 252 x kor.rr  2. 75 mm

0            1           2  km

Lähde: SYKE. Corine maanpeite 2018 [kartta]. Haettu 16.9.2020 osoitteesta 
https://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets/Downloadable_spatial_dataset#C.

Tarkastelualueen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi havu- ja sekametsää. 
Lisäksi Puumalan keskustan lähellä on väljästi rakennettua taajama-aluetta. 
Maiseman tilarakennetta on havainnollistettu erikseen alla olevassa kartassa. 
Kasvillisuudeltaan sulkeutuneimmat alueet sijoittuvat tarkastelualueella 
karkeasti Puumalansalmen eteläpuolella Kitulanniemelle ja keskustaajaman 
puolella niemen pohjois-, koillis- ja luoteisosiin. Avoiminta maisemarakenne 
on taajaman seudulla ja ranta-alueilla.

Karttalegenda

Lähde: Ilmakuva, Maanmittauslaitos. [kartta] Haettu 15.9.2020 osoitteesta https://puumala.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi

Maiseman tilarakenne

Anne Kantola ja Iida Pirinen

Kasvillisuustyypit ja maiseman
tilarakenne

Väljästi rakennetut 
alueet

Harvapuustoiset alueet

Havumetsä Sulkeutuneet ja 
puolisulkeutuneet alueet

Sekametsä Avoimet ja puoliavoimet
alueet

lev 252 x kor. 275 mmlev 252 x kor.rr  2. 75 mm

0            1           2  km

Lähde: SYKE. Corine maanpeite 2018 [kartta]. Haettu 16.9.2020 osoitteesta 
https://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets/Downloadable_spatial_dataset#C.

Tarkastelualueen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi havu- ja sekametsää. 
Lisäksi Puumalan keskustan lähellä on väljästi rakennettua taajama-aluetta. 
Maiseman tilarakennetta on havainnollistettu erikseen alla olevassa kartassa. 
Kasvillisuudeltaan sulkeutuneimmat alueet sijoittuvat tarkastelualueella 
karkeasti Puumalansalmen eteläpuolella Kitulanniemelle ja keskustaajaman 
puolella niemen pohjois-, koillis- ja luoteisosiin. Avoiminta maisemarakenne 
on taajaman seudulla ja ranta-alueilla.

Karttalegenda

Lähde: Ilmakuva, Maanmittauslaitos. [kartta] Haettu 15.9.2020 osoitteesta https://puumala.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi

Väljästi rakennetut alueet

Havumetsä

Harvapuustoiset alueet

Sulkeutuneet alueet

Avoimet ja puoliavoimet alueetSekametsä

Anne Kantola ja Iida Pirinen

Kasvillisuustyypit ja maiseman
tilarakenne

Väljästi rakennetut 
alueet

Harvapuustoiset alueet

Havumetsä Sulkeutuneet ja 
puolisulkeutuneet alueet

Sekametsä Avoimet ja puoliavoimet
alueet

lev 252 x kor. 275 mmlev 252 x kor.rr  2. 75 mm

0            1           2  km

Lähde: SYKE. Corine maanpeite 2018 [kartta]. Haettu 16.9.2020 osoitteesta 
https://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets/Downloadable_spatial_dataset#C.

Tarkastelualueen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi havu- ja sekametsää. 
Lisäksi Puumalan keskustan lähellä on väljästi rakennettua taajama-aluetta. 
Maiseman tilarakennetta on havainnollistettu erikseen alla olevassa kartassa. 
Kasvillisuudeltaan sulkeutuneimmat alueet sijoittuvat tarkastelualueella 
karkeasti Puumalansalmen eteläpuolella Kitulanniemelle ja keskustaajaman 
puolella niemen pohjois-, koillis- ja luoteisosiin. Avoiminta maisemarakenne 
on taajaman seudulla ja ranta-alueilla.

Karttalegenda

Lähde: Ilmakuva, Maanmittauslaitos. [kartta] Haettu 15.9.2020 osoitteesta https://puumala.karttatiimi.fi/?setlanguage=fi
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Vanhaa ja arvokasta puustoa sekä muuta kultttuuri-
kasvillisuutta löytyy muun muassa kirkkopuistosta.

Kuva: Henriikka Salonen
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Tiet

Virtavedet

Rakennukset

Vesialueet

Katos-
selkä-Toivanselkä 
Natura 2000

Lietveden Natura 
2000

Suur-Saimaan ja 
Lietveden saarien 
luonnonjuojelualue

Yksityiset 
suojelualueet

Rantojensuojelu-
ohjelma, Lietvesi

P 1:20 000

Saimaan syväväylä

Suojelualueet

Puumalan kunnan vesialueet kuuluvat Natura 2000 suojeluohjelmaan, 
jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on suojella saimannorpan 
elinympäristöä. Tämän lisäksi Suur-Saimaan ja Lietveden saarien 
erillinen luonnonsuojeluohjelma turvaa norpan pesimärauhan 1.1. – 15.7. 
ajalla, jolloin tiettyihin saariin ja rantoihin on maihinnousu kiellettyä.

Lietveden Natura aluella on merkitystä myös melko luonnontilaisen ja 
karun järviluonnon säilymisen kannalta. Alueelle on tyypillistä avoimet 
selkävedet ja monipuolinen saaristo. Murroslaaksojen jyrkät rannat luovat 
kontrastia harjujakson laajoihin ja loiviin hiekkarantoihin. Järviruoko 
tarjoaa linnustolle tärkeitä pesimäalueita. Alue on myös geologisesti 
merkittävää. Sen kallioperä on migmatiittejä ja kiillegneissiä.

Katosselkä - Tolvanselän vedet ovat luonteeltaan karua järviruokotyyppiä. 
Rantakasvillisuus on vähäistä ja vesikasvillisuus niukkaa. Selät ja saaristo 
ovat kapeita. Sen norppakanta on Lietveden aluetta suurempi. Letveden 
norppakanta on noin 8-10, Katosselkä-Toivanselkä alueella on arviolta 
21-28 yksilöä.

Erica Nyholm ja Eveliina Kunnaton

Puumalansalmi

Koskenselkä

Kapasaari

Osmonaskeleenselkä

Kaupinsaari

Suuri-Metiäinen

Tiet

Virtavedet

Rakennukset

Vesialueet

Katos-
selkä-Toivanselkä 
Natura 2000

Lietveden Natura 
2000

Suur-Saimaan ja 
Lietveden saarien 
luonnonjuojelualue

Yksityiset 
suojelualueet

Rantojensuojelu-
ohjelma, Lietvesi

P 1:20 000

Saimaan syväväylä

Suojelualueet

Puumalan kunnan vesialueet kuuluvat Natura 2000 suojeluohjelmaan, 
jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on suojella saimannorpan 
elinympäristöä. Tämän lisäksi Suur-Saimaan ja Lietveden saarien 
erillinen luonnonsuojeluohjelma turvaa norpan pesimärauhan 1.1. – 15.7. 
ajalla, jolloin tiettyihin saariin ja rantoihin on maihinnousu kiellettyä.

Lietveden Natura aluella on merkitystä myös melko luonnontilaisen ja 
karun järviluonnon säilymisen kannalta. Alueelle on tyypillistä avoimet 
selkävedet ja monipuolinen saaristo. Murroslaaksojen jyrkät rannat luovat 
kontrastia harjujakson laajoihin ja loiviin hiekkarantoihin. Järviruoko 
tarjoaa linnustolle tärkeitä pesimäalueita. Alue on myös geologisesti 
merkittävää. Sen kallioperä on migmatiittejä ja kiillegneissiä.

Katosselkä - Tolvanselän vedet ovat luonteeltaan karua järviruokotyyppiä. 
Rantakasvillisuus on vähäistä ja vesikasvillisuus niukkaa. Selät ja saaristo 
ovat kapeita. Sen norppakanta on Lietveden aluetta suurempi. Letveden 
norppakanta on noin 8-10, Katosselkä-Toivanselkä alueella on arviolta 
21-28 yksilöä.

Erica Nyholm ja Eveliina Kunnaton

Puumalansalmi

Koskenselkä

Kapasaari

Osmonaskeleenselkä

Kaupinsaari

Suuri-Metiäinen

Puumalan maisemaselvitys 
Eveliina Kunnaton ja Erica Nyholm, Aalto-yliopisto, 10/2020

Suojelualueet
Puumalan kunnan vesialueet kuuluvat Natura 2000 suojeluohjelmaan, 
jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on suojella saimannorpan elinym-
päristöä. Tämän lisäksi Suur-Saimaan ja Lietveden saarien erillinen luon-
nonsuojeluohjelma turvaa norpan pesimärauhan 1.1. – 15.7. ajalla, jolloin 
tiettyihin saariin ja rantoihin on maihinnousu kiellettyä.

Lietveden Natura aluella on merkitystä myös melko luonnontilaisen ja 
karun järviluonnon säilymisen kannalta. Alueelle on tyypillistä avoimet 
selkävedet ja monipuolinen saaristo. Murroslaaksojen jyrkät rannat luovat 
kontrastia harjujakson laajoihin ja loiviin hiekkarantoihin. Järviruoko tarjo-
aa linnustolle tärkeitä pesimäalueita. Alue on myös geologisesti merkittä-
vää. Sen kallioperä on migmatiittejä ja kiillegneissiä.

Katosselkä - Tolvanselän vedet ovat luonteeltaan karua järviruokotyyppiä. 
Rantakasvillisuus on vähäistä ja vesikasvillisuus niukkaa. Selät ja saaristo 
ovat kapeita. Sen norppakanta on Lietveden aluetta suurempi. Letveden 
norppakanta on noin 8-10, Katosselkä-Toivanselkä alueella on arviolta  
21-28 yksilöä.

Lähteet:  
Katosselkä - Tolvanselkä (8.7.2013). Lainattu 29.9.2020, saatavilla https://www.ymparisto.fi/
fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Katosselka__Tolvanselka(6532)

Lietvesi (12.7.2013) Lainattu 29.9.2020, saatavilla  
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Lietvesi(6531)
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Muinaisjäännökset

Ensimmäisen maailmansodan 
puolustusvarustus

Kivikautinen asuinpaikka 1700-luvun puolustusvarustus,
tykkiasema

Muu merkittävä kulttuuriperintökohde:

Toisen maailmansodan
puolustusvarustus, Salpalinja (RKY)

Hylky, ajoittamaton

1700-luvun kivinen
laiturirakenne

Merkintöjen selitykset:

Tarkastelualueen varhaisin kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka, 
sijaitsee Koskenselän leirintäalueen mökkien alla ja piha-alueella. Sitä ajallisesti 
seuraavat kohteet ovat 1700-luvulta: kivinen laiturirakenne Kapasaaressa ja 
Kustaa III:n sodan (1788-1790) aikaiset puolustusvarustukset Lauttakankaan-
mäellä ja Huutovuorella. Lauttakankaanmäen kohteessa on puolutusvarustusten 
jäänteinä kuoppia, erilaisia maavalleja sekä mahdollisia uunien jäänteitä. 
Huutovuoren tykkiasemasta on jäänteinä maavalleja.

Kitulanniemessä on ensimmäisen maailmansodan aikaisia, mäntykankaalle 
kaivettuja puolustusvarustuksia. Osittain nykyisellä pientaloalueella sijaitsevat 
linnoitukset ovat paikoittain jääneet pellonraivauksien ja tienrakentamisen alle. 
Alueella on korsujen paikkoja sekä taistelu- ja yhdyshautoja. Kitulanniemessä on 
myös toisen maailmansodan aikaiseen Salpalinjaan liittyviä puolustusvarustuksia. 
Salpalinjan puolustusketjun (RKY-kohde) osia löytyy tarkastelualueelta myös 
Arpolasta, Kainulaisenkenkusta sekä Puumalan kirkonkylän rantojen tuntumasta 
(Puumalansalmi, Osmonaskel, Sappulanlahti). Puumalansalmen rannalta löytyy 
kylärakenteen seassa olevia teräsbetonisia bunkkereita ja niiden jäänteitä.

Näiden lisäksi Puumalansalmessa on kaksi ajoittamatonta, limisaumaista puuve-
neen hylkyä.

Vesialueet Rakennukset ja tiet

Korkeuskäyrät Virtavedet

Muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset:

Koskenselkä
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1700-luvun kivinen laiturirakenne

Toisen maailmansodan puolustus-
varustus, Salpalinja (RKY)

Kivikautinen asuinpaikka

Hylky, ajoittamaton

1700-luvun puolustusvarustus, 
tykkiasema

Ensimmäisen maailmansodan 
puolustusvarustus

Muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset

Muu merkittävä kulttuuriperintökohde
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Puumalan maisemaselvitys 
Heta Pääkkönen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Muinaisjäännökset
Tarkastelualueen varhaisin kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaik-
ka, sijaitsee Koskenselän leirintäalueen mökkien alla ja piha-alueella. Sitä 
ajallisesti seuraavat kohteet ovat 1700-luvulta: kivinen laiturirakenne Kapa-
saaressa ja Kustaa III:n sodan (1788-1790) aikaiset puolustusvarustukset 
Lauttakankaanmäellä ja Huutovuorella. Lauttakankaanmäen kohteessa on 
puolutusvarustusten jäänteinä kuoppia, erilaisia maavalleja sekä mahdolli-
sia uunien jäänteitä. Huutovuoren tykkiasemasta on jäänteinä maavalleja.

Kitulanniemessä on ensimmäisen maailmansodan aikaisia, mäntykankaalle 
kaivettuja puolustusvarustuksia. Osittain nykyisellä pientaloalueella sijait-
sevat linnoitukset ovat paikoittain jääneet pellonraivauksien ja tienraken-
tamisen alle. Alueella on korsujen paikkoja sekä taistelu- ja yhdyshautoja. 
Kitulanniemessä on myös toisen maailmansodan aikaiseen Salpalinjaan 
liittyviä puolustusvarustuksia. Salpalinjan puolustusketjun (RKY-kohde) 
osia löytyy tarkastelualueelta myös Arpolasta, Kainulaisenkenkusta sekä 
Puumalan kirkonkylän rantojen tuntumasta (Puumalansalmi, Osmonaskel, 
Sappulanlahti). Puumalansalmen rannalta löytyy kylärakenteen seassa 
olevia teräsbetonisia bunkkereita ja niiden jäänteitä.

Näiden lisäksi Puumalansalmessa on kaksi ajoittamatonta, limisaumaista 
puuveneen hylkyä.

Lähteet: Katso seuraavalta sivulta.



Muinaisjäännökset: Lähteet

Karttalähteet: Tiedot haettu 23.9.2020

Museoviraston Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-
ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatie-
toaineistot

Inspire-direktiivin mukaiset paikkatietoaineistot suojelukohteista: Kiinteät muinaisjäännökset & 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt -katselupalvelu WMS: http://kartta.
nba.fi/arcgis/services/WMS/MV_Inspire/MapServer/WmsServer

Kohteet muinaisjäännösrekisterissä: Tiedot haettu 28.9.2020

Kivikautinen asuinpaikka
Koskenselkä: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=623010004

1700-luvun laiturirakenne
Kapasaari: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1948

1700-luvun puolustusvarustus
Lauttakankaanmäki: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=1000012412

Huutovuori: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000012414

I maailmansodan puolustusvarustukset
Kitulanniemi: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000012416

II maailmansodan puolustusvarustukset (Salpalinja)
Kitulanniemi: https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000023297 

Arpola: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000018161

Kainulaisenkenkku: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=1000031602

Osmonaskel: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000018163

Sappulanlahti: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_
ID=1000017830

Puumalansalmi:  
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000017826

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000017829

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000017930

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000017931

Hylky
Puumalansalmi: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1947

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1946

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta

Tietoa Salpalinjasta: http://www.esku.fi/asp/artikkeli_det.aspx?ARTIKKELI_ID=310019

Kuva: Salpalinjaan kuuluva, Satamatien ja Keskustien välisellä kalliolla 
sijaitseva teräsbetoninen bunkkeri. Kohde sijaitsee osittain ravintola Hovin 
ulkoterassin alapuolella. (kohde Puumalansalmen linnoitteet 3) 
Kuvaaja: Heta Pääkkönen
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1987-96 rakennetut tiet ja rakennukset

96-2020 rakennetut tiet ja rakennukset

1971-87 rakennetut tiet ja rakennukset

1915-71 rakennetut tiet ja rakennukset

1915 tiet ja rakennukset

1915 raknennuskanta

Maiseman kultturihistoria Puumalan maisemaselvitys 
Pekka Halme, Tiitus Niemenperä, Aalto-yliopisto, 10/2020

Maiseman kulttuurihistoria 
Puumalan alueen maankäyttö on aikojen saatossa keskittynyt pienvil-
jelyyn, puuteollisuuden ja viimeisimpinä vuosikymmeninä palveluteolli-
suuteen. Maaperä alueella on karua, joten viljely on sen piikkivuosinakin 
pysynyt kohtuullisena ja kalastus toiminut tärkeänä elinkeinona sen sivus-
sa. Sahateollisuus on muovannut merkittävimmin alueen rakennuskannan 
ja toimintakeskusten sijoittumista.

Tutkimusalueeen rantapainoitteinen rakentaminen pohjautuu salmen mer-
kittävyyteen kulkureittinä varsinkin 1900-luvun vaihteessa ja Kirkonkylän 
sataman tärkeyteen. Merkittävät laivareitit, kuten Kuopion ja Pietarin väli-
nen liikenne, pysähtyivät rannan satamassa. Puumalan alueella on sijain-
nut sahatoimintaa jo 1700-luvulla. Tukkeja uitettiin vesiteitse salmea pitkin 
mm. kaupungista pohjoiseen sijoittuvalle Sahanlahden laitokselle, jolle 
myös aluetta halkova, vuonna 1915 rakennettu (nykyään kantatie 62) ajo-
tie johtaa. Asutus Salmen etelärannalla yleistyi kunnolla vasta 1980-luvun 
jälkeen. Puumalan alueen asutuksesta osa hajaantuu eri saarien poikki. 
Esimerkiksi useille autioille alueille muutti Karjalasta tulleita siirtolaisia, 
joiden rakentamien entisten tilojen paikalla on nykyään kesäasutuksia.

Metsäalueiden voi nähdä harvenevan runsaasti 1900-luvun alusta sen 
puoliväliin, jolloin alueelle muutti lisää kansaa, jotka hakkasivat metsää 
sekä viljelymaaksi että oletettavasti tukkipuiksi myyntiin sahoille. Useat 
pellot ovat 1970-luvulta eteenpäin päässeet metsittymään talouden muut-
tuessa palvelu painotteiseksi sahojen sulkeuduttua.

Lähteet:  
https://mikroliitti.fi/Arkisto/Puumala/PUUMALA%20keskustan%20ymp%20muinaisjaanno-
sinv%202011.pdf

https://www.sahanlahtiresort.fi/sahanlahti/sahanlahden-historiaa/

http://www.uppro.fi/plaseura/puumalaseura-6.htm

https://fi.wikipedia.org/wiki/Puumala

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

1987–96 rakennetut tiet ja  
rakennukset

1915 rakennuskanta

1996–2020 rakennetut tiet ja 
rakennukset

1971–87 rakennetut tiet ja  
rakennukset

1915–71 rakennetut tiet ja  
rakennukset

1915 tiet ja rakennukset
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Maiseman kulttuurihistoria 
Vanhat kartata: Vasemmalla peruskartta vuodelta 1971  
ja oikealla vuodelta 1996.   
Karttalähde: Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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Maiseman kulttuurihistoria 
Vanhat kartata: Ylhäällä oikealla Puumala kirkonkylä vuonna 1644 (C1 269)  
ja vasemmalla v. 1779 (Sprengtportenin Savon kartasto, SKS, Atlas Art 2011).
Alhaalla oikealla ote pitäjänkartasta vuodelta 1848 ja oikealla ote Senaatinkartasta v. 1915.
Karttalähde: Jussila T. (2011) Puumala Kirkonkylä – Kuoresniemi  
osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. Puumalan kunta. Sivut 5–8. Saatavilla:  
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/hae_liite.aspx?id=115176&ttyyppi=pdf&kansio_id=623

Puumalansalmen silta rakennettiin 
1995 ja se muutti täysin salmen 
rannan maisemallisen ilmeen.
Kuva: Pekka Halme

Maiseman kultturihistoria 

Maiseman kultturihistoria 

Maiseman kultturihistoria 

Maiseman kultturihistoria 
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Puumalan maisemaselvitys  
Aino Nissinen, Aalto-yliopisto, 10/2020

Arvokas kulttuuriympäristö
 
Puumalan kirkonkylästä, rannasta ja niemenkärjestä löytyy niin maisemal-
lisia, historiallisia, rakennushistoriallisia, kulttuurihistoriallisia kuin kyläku-
vallisestikin merkittäviä arvoja. Puumalan puukirkko ja osat Salpalinjaa 
ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita 
(RKY). 1800-luvun alun kirkon ja kellotapulin lisäksi kirkonseudun vehreä 
ja väljä puutalokylä muodostaa yhtenäisen maisema-alueen. Niemenkärki 
muodostuu vanhasta, jo 1700-luvulta alkaneesta mäkiasutuksesta, jon-
ka tärkeitä rakennuksia ovat vanha koulu ja venekuurit, Hirsimäen talo, 
Kaukaantie 5:n puutalo ja Puumalan sairaala. Rantamaisemat, vaihteleva 
korkokuva ja puutalot kaartuvassa Niementien rinteessä muodostavat 
omaleimaisen ja ajallisesti kerrostuneen kyläalueen. Säilyneet venevajat 
ovat tärkeitä niemenkärjen kulttuurimaisemalle.

Satama-alueen tärkeitä rakennuksia ovat Säästöpankki, Vienolan hirsi-
talo, kirkonkylän venevaja, kortteli 2:n puutalot ja entinen meijeri. Sata-
man arkinen työympäristö telakoista ja konepajoista on vuosikymmenien 
saatossa muuttunut nykyiseksi veneilyä ja turismia palvelevaksi torialu-
eeksi. Puumalan satama lukeutuu Saimaan tärkeimpiin satamiin ja sillä on 
maakunnallista merkittävyyttä. 

Tarkastelualueelta löytyy myös yksittäisiä kirkonseudun ja rantavyöhyk-
keen maisema-alueiden ulkopuolisia rakennuksia, jotka ovat tärkeitä 
palasia Puumalan kulttuuriympäristössä. Näihin kuuluvat upseeriparakit, 
Hiekkarannan pappila, Ylä-Kokkola II:n torppa, Kaipaisen rakennusryh-
mä, Härkösen hirsitalo, Urheilukentän katsomo, Puumalan seurakuntatalo 
sekä kunnan virastotalo entisine henkilökunnan rivitaloineen.

Lähteet: 
Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta. Haettu 29.9.2020, saatavilla http://www.esku.fi/asp/
alue_list.aspx

Museoviraston karttapalvelu. Haettu 29.9.2020, saatavilla https://kartta.museoverkko.fi/?action
=showRegistryItem&id=1369&registry=rky2000&mapLayers=20

upseeriparakit

Hiekkarannan pappila

Kirkko

kirkon puutalokylä

venevaja
kortteli 2

vanha koulu

venekuurit

Salpalinja

Salpalinja

sairaala
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maisema-alueella



Puumalan kirkon kahdeksankulmainen kellotapuli valmistui 
vuonna 1806, mutta sen lautarakenteisia osia muutettiin pe-
ruskorjauksessa vuonna 1844. Kaksoisristikirkko vihtittiin 
käyttöön juhannuksena 1832.  
Kuva: Henriikka Salonen

27



Puumalan maisemaselvitys  
Riku Kuukka, Aalto-yliopisto, 10/2020

Maiseman ominaispiirteet
Puumalan rikkonainen maisemarakenne koostuu moreeniselänteistä jotka 
laskevat järvilaaksoihin. Puumalan niemen ympärillä järvialueet ovat itä-
puoella Osmonaskeleenselkä, lännessä Koskenselkä, sekä näitä yhdistävä 
Puumalanniemen ja Kitulanniemen välissä sijaitseva Puumalansalmi. Puu-
malanniemen itäpuolen maisemaa hallitsee moreenikummut jotka muo-
dostavat selännekokonaisuuden pohjois-eteläsuunnassa. Puumalanniemi 
on lounaaseen järvelle jyrkästi laskevaa laajaa laaksoa, mutta kirkonkylän 
rakennettu ympäristö loiventaa jyrkkiä korkeuseroja. Kitulanniemeltä ete-
lään alueen korkeimman kohdan Huutovuoren lounaspuolelta alkaa harju. 
Vedenalainen maisema laskee järvenselille syvimmillään yli 20 metriin.

Merkittävin maisemallinen solmukohta on maamerkkinä kauas maisemaan 
näkyvän Puumalansalmensillan kohdalla, jossa salmelta avautuvat nä-
kymälinjat kaakkoon ja luoteeseen järviselille, sekä Puumalanniemelle ja 
Kitulanniemelle koilliseen ja lounaaseen. Huutovuori nousee luonnonmuo-
dostumallisena maamerkkinä maiseman korkeimpana kohtana. Puumalan 
kirkko on kirkonkylän kulttuurillinen maamerkki. Avoimet näkymät avautuvat 
vesille päin, metsäiset näkymät ovat avohakkuita lukuun ottamatta sulkeu-
tuneita maatalouden ja peltomaisemien puuttuen alueelta.

Maiseman luontoarvot ovat vesistöissä ja geologisissa muodostumissa. 
Puumalansalmi on merkittävä veneilyn solmukohta, sekä taajama on myös 
merkittävä etappi maita pitkin kulkevalle liikenteelle. Suur-saimaan osana 
Puumalan laajoilla järvimaisemilla on keskeinen korkea arvo suomalaises-
sa maisemaperinnössä.

Lähteet:  
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

https://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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Näkymä Lietveden luonnonsuojelualueelle 
Kitulanniemen rannalta

Kuva: Erica Nyholm
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Kiitos Puumala mieleenpainuvasta vierailusta!
Terveisin: Pekka Halme, Lea Hettula, Jasmin Hiekkamies, Anni Hietanen,  
Anu Juvonen, Anne Kantola, Nanna Kemppinen, Tuomo Korjus,  
Eveliina Kunnaton, Riku Kuukka, Kuisma Kyyhkynen, Aimi Kärnä,  
Pia Mikkonen, Taru Niemenperä, Aino Nissinen, Erica Nyholm,  
Vesa Närhi, Maija Pakarinen, Iida Pirinen, Heta Pääkkönen,  
Sini Rönkkö, Alex Salminen, Henriikka Salonen ja Ida Salonen  
sekä opettejat: Aino Aspiala, Tiina Merikoski ja Matleena Muhonen.

Puumalan satama.
Kuva: Erica Nyholm


