Aalto-yliopisto
MAR-C1017 - (G00), Maisema ja alueiden käyttö

Puumala miljöötyypitys
Erica Nyholm, Henriikka Salonen, 2020
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Miljöötyypityksen tarkastelualue rajautuu
pohjoisessa taajaman laidalle, idässä
Osmonaskeleen saariin, etelässä Huutokallion eteläpuolelle ja lännessä Kitulanniemen (puheessa Kotiniemi) harjuun.
Alue on valikoitunut Puumalan ympäristöstä sisältämään yleisiä Saimaalle
tunnusomaisia piirteitä. Tätä aluetta kutsumme Puumalan suurmaisemaksi ja
tarkastelemme sitä suurpiirteisesti. Huomiomme tarkentuu Puumalan keskustataajamaan, jonne olemme kohdistaneet
toisen aluerajauksen kirkolta kylänraittia
alas kohti satamaa ja sataman rantaviivaa pitkin, joka avautuu Puumalan salmelle. Tätä aluetta kutsumme Puumalan
kirkonkyläksi ja tarkastelemme sitä astetta pienipiirteisemmin.
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Tarkastelualueet ja mittakaava ovat valikoituneet palvelemaan erityisesti tulevia
jatkosuunnitelmiamme, jotka keskittyvä
keskustan ja sataman analysoitiin ja kehittämiseen. Miljöötyypityksen tavoitteena on ollut erottaa ne ominaispiirteet,
joista Puumalan alue koostuu ja jotka
luovat sen nykymaisemaa.

Mittakaava 1:20 000
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Suurmaisema
Suurmaisemaa hallitsee sekä äkkinäisen kumpuilevat kallioselänteet ja solakat hiekkaharjut,
että Saimaan polveileva vesistö, jonka avoimia selkävesiä rikkovat pirstaloituneet saaret ja
luodot. Maastoa peittää pilarimainen mäntykangas, kivikkoinen sekametsä tai vehmas koivikko, joista suurin osa on talousmetsää, taikka monipuoliseen virkistyskäyttöön tarkoitettua
mökkeily- ja kansallismaisemaa. Monin paikoin rannoilta pilkistää saunalaitureita, huvivenesatamia ja vanhasta kulttuurista muistuttavia höyrylaivoja. Muun muassa näistä elementeistä
koostuu Saimaan omintakeinen saaristomaisema, jossa Saimaan norppa on viihtynyt 8000
vuoden ajan. Puumalan salmi satamineen ja kirkonkylineen on yksi alueen tärkeistä liikenteen
solmukohdista.

Suurmaiseman miljöötyypit-kartta

Suurmaiseman miljöötyypit
Vesistö

Puumalan vesialueet ovat osa Suomen suurinta järveä, Saimaata.
Euroopan mittakaavassa Saimaa on neljänneksi suurin makeavetinen
luonnonjärvi, joka levittäytyy Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueelle. Talouslehti Wall Street Journal listasi vuonna
2014 Saimaan maailman viiden vaikuttavimman järven joukkoon.
Puumalan Syväväylän ansiosta Puumala on Saimaan laiva- ja veneliikenteen solmukohta, jota on kutsuttu ”Saimaan Kipralttariksi”. Väylä
on edelleen aktiivisessa rahtiliikenteen käytössä. Syväväylän ja muiden
vesireittien ulkopuolella löytyy myös hiljaisempia vesialueita. Liikenneyhteyksien lisäksi vesistöllä on ekologista ja kulttuurimaisemallista
arvoa. Vesistö on puhdasta ja tarjoaa elinympäristön suojellulle saimannorpalle.
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Tarkastelualueen pohjoispuolelta löytyy pienialainen Vehkolampi.
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Metsäiset alueet

Suurmaiseman laajimmat metsäiset alueet sijoittuvat Kitulannimeen.
Hiekkamoreenista maaperää peittää sammal ja jäkäläkerros. Kasvupaikkatyyppi on pääsääntöisesti kuivahkoa taikka kuivaa kangasta,
jossa on hyvin harva pensaskerros. Tyypillisin puulaji on kapea ja
vähäoksainen mänty. Hoidettu mäntypilarikko muodostaa sulkeutunutta
maisemakuvaa jonka topografia on vaihtelevaa. Jääkauden muovaamalle maisemalle on tyypillistä hajanaiset siirtolohkareet joiden koko
vaihtelee.
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Lähteet: https://www.jarviwiki.fi/wiki/Puumala. Lainattu 10.9.2020
https://puumala.fi/matkailu-ja-satama/satama/. Lainattu 14.10.
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Taajaman itä- ja pohjoispuolen metsäalueet ovat pienipiirteisempiä
sekametsiä, jotka ovat vehmaita ja lehteviä. Taajaman läheisyys on vaikuttanut siihen että alueen metsät ovat pirstoutuneempia kuin Kitulanniemessä. Maaperä on sekä hiekkamoreenia että kalliomaata Etenkin
kalliomaalla puuston tiheys on harvempaa.
Kaikille metsäisille alueille on tyypillistä vähäinen asutus.

Avoimet alueet

Tarkastelualueella sijaitsee melko vähän täysin avoimia alueita. Pienipiirteiset aukiot kuten pellot, viljelysmaat, niityt ja kesannot rajautuvat
metsään, jota tieväylät halkovat. Miljöötyyppi sisältää myös puoliavointa
maisemaa, joka poikkeaa metsävaltaisuudesta.
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Suurmaiseman miljöötyypit-kartta

Suurmaiseman miljöötyypit
Kumpuilu

Voimakkaat maanpinnan korkeuserojen vaihtelut luovat moninaista
kumpuilua Puumalan maisemassa. Jääkauden paljastamat kallioselänteet ja niistä muokkautuneet jyrkänteet, lohkareet ja kiviset röykkiöt luovat paikoin jopa äkkinäisiä muutoksia maisemassa. Voimakaspiirteisiä
maastonmuotoja ovat harjut, rinteet, mäet ja nyppylät. Voimakkaimmillaan kumpuilu ilmenee Kitulanniemellä, missä topografia nousee 50metriä 40metrin matkalla vedenpinnasta Huutovuoren huipulle saakka, joka
on noin 130metriä korkea.
Kalliolakia peittää runsas jäkäläkasvusto, joka piirtää vaaleita laikkuja
tumman metsän lomaan. Kumpuilu on vahvasti osa Puumalan luonnollista, maisemallista identiteettiä.
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Kivisyys määrittää paljolti myös järvimaisemaa. Kalliokumpuja, suippoja
niemenkärkiä tai äkkinäisesti leikkaantuvia seinämiä sekä näitä usein
seuraavia suuria, vedestä törröttäviä kivenlohkareita pilkistää esiin vesistöstä siellä sun täällä ympäri Puumalan lähialueita. Runsas jäkälikkö
ja kitulias männikkö sinnittelevät uhmakkaasti näillä kivisillä luodoilla
ja pikkusaarilla, mutta monesti ne saavat myös vehmaampaa, koivuvaltaista sekapuustoa peitokseen. Näillä Saimaalle tyypillisillä pirstaloituneilla kivimuodostelmilla kelpaa norpan köllötellä. Sen oma väritys
maastoutuu tehokkaasti paikalliskiven tummaan sävyyn ja sitä värittävien jäkälien joukkoon.

Taajama
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Taajama käsittää asuinalueet, logistiika- ja pienteollisuusalueet sekä
kunnanpalvelut. Väljästi rakennettu asuinrakennusvoittoinen taajama
on sijoittunut Puumalansalmen lounaaseen avautuville rantavyöhykkeen rinteille ja niitä seuraavalle ylängölle. Mutkittelevat tiet ja polveileva mäkiasutus, joka käsittää moni-ikäisiä, 1–2-kerroksisia ja tyyliltään
tavanomaisen hillittyjä omakoti- ja rivitalorakennuksia puutarhoineen,
sijoittuvat melko rehevään maisemaan. Ylängön puolella vallitsee pannukakkumainen tasaisuus, jota korostavat pitkät, yksikerroksiset rivitalorivistöt ja tehokkaasti näkymiä sulkeva puusto. Koko rakennuskanta on
matalaa, enimmäkseen vaaleaa, puu- tai tiiliverhoiltua, jälleenrakennuskauden ja sitä myöhempää 60–90-luvukujen tyypillistä pientaloasutusta.
Alueelle sijoittuvat kunnan palvelut: koulu, terveydenhuolto, päiväkoti,
elokuvateatteri ja urheiluhalli.
Alueen kasvillisuus luo enimmäkseen sulkeutunutta maisemaa peittäen
suurimmalta osin näkymät järvelle ja jättäen alueesta jokseenkin puskittuneen vaikutelman. Korkea ja pitkä Puumalansalmen silta on sekä
maamerkki, että maisemaa muokkaava tekijä.

250

500

1000 m

Suurmaiseman miljöötyypit-kartta

Suurmaiseman miljöötyypit
Virkistys

Virkistyspalvelut sijaitsevat taajaman liepeillä metsäisessä ympäristössä. Maasto vaihtelee tasaisesta jyrkkiin mäkiosuuksiin.
Kirkonkylän koillispuolella sijaitsee suhteellisen tasaisella ylängöllä Puumalan urheilukenttä (1). Sen pohjoispuolen mäkiselle alueella sijoittuu
hoidettu pururata, hiihtolatu ja Kukkeistenpolun retkeilyreitti laavuineen
(2), sekö Sappulan uimaranta (3). Etelässä, Kitulannimellä sijaitsee rantoja pitkin kiertävä Norppapolku (4), joka on suosittu turistikohde. Sataman eteläpäädyssä, vierasvenesataman vieressä, sijaitsevat keskustan
uimapaikka saunoineen (5) ja rantalentopallokentät (6). Kylänraitin
pohjoispuolelta, koulun vierestä löytyvät urheiluhallit (7).
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Vapaa-ajan asuminen

Saimaa on suosittua mökkeilyaluetta ja Puumala on saanut tästä osansa. Mökki, loma- ja vapaa-ajan asuminen ovat keskittyneet ranta-alueille, mutta jäävät enimmäkseen puuston suojiin, kuten Suomessa nykyään on tapana. Näkyvimpiä piirteitä ovat sieltä täältä pilkottavat laiturit,
pienvenesatamat ja saunojen piipuista nouseva savu. Nämä alueet ovat
kuitenkin yksityisiä ja rajaavat siten rantojen käyttöä.
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Kirkonkylä
Kirkonkylä sijoittuu Puumalansalmelta nouseville, lounaaseen ja etelään avautuville rinteille, missä
maaperä on hiekkamoreenia. Kylän korkeimmalla kohdalla kohoaa 1830-luvulla rakennettu Johannes
kastajan kirkko. Kirkon editse kulkee pääkatu, jonka varrelle on keskittynyt yksityisiä ja julkisia palveluita toreineen ja pysäköintipaikkoineen. Tässä tarkastelussa nimitämme pääkatua kylänraitiksi. Se
liittyy järven rannalla satama-alueeseen, joka on kesäisen lomasesongin aikaan vilkkaassa käytössä.
Satamassa kohtaavat Puumalan paikallinen väestö, mökkeilijät, Saimaan vesistöstä nauttivat huviveneilijät, kalastajat ja muut pienyrittäjät, satamatyöntekijät kuten luotsit sekä suurempiin tapahtumiin
saapuvat lähialueiden kaupunkien asukkaat.
Kirkonkylän rakennuskanta koostuu suurimmalta osin 1900-luvun jälkipuolella rakennetuista keltatiilisistä rakennuksista. Myös istutukset ilmentävät vahvasti saman aikakauden trendejä. Ne eivät
muodosta linkkiä Saimaan suurmaiseman kanssa. Korkea ja paikoin tiheä puusto kirkonkylän rinteillä
sulkee näkymiä sekä kirkolta järven suuntaan, että päin vastoin. Rakennuskanta ja puusto eivät paljasta maaston jyrkkää topografiaa, vaan pikemminkin häivyttävät sitä. Kirkonkylän yksi hallitsevimpia
elementtejä on Puumalansalmen silta, joka etenkin satama-alueelle saavuttaessa saa jättiläisen hahmon ja mittakaavan.
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Kirkonkylä miljöötyypit-kartta

Kirkonkylän miljöötyypit
Satama
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Kylänraitti
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Kylänraitti muodostaa taajaman keltasävytteisen selkärangan, joka
alkaa Puumalan Johannes Kastajan kirkolta ja päättyy Saimaan rantaan
vanhan meijerin rakennukseen. Pääkadun, Keskustien varrella sijaitsee alueen merkittävimmät palvelut kuten kunnantalo, ylä- ja alatori,
vähittäistavaraliikkeet, kahvilat ja ravintolat. Topografisesti keskustie on
rakentunut kylänraitin korkeimmalle kohdalle laskien alaspäin järveä
kohti. Tämä topografinen vaihtelu tosin häviää kylärakenteen vuoksi:
kylänraitin korkeimmat rakennukset sijoittuvat topografisesti matalimpaan kohtaan. Muutoin rakennuskanta muodostuu pääsääntöisesti
1900-luvun jälkipuolella rakennetuista keltatiilisistä rakennuksista lukuun ottamatta pohjoispäädyn kirkkoa ja eteläpäädyn Kortteli 2:n rakennuksia. Rakennusten kattoja sävyttää puolestaan musta, vihreä, ruskea,
punainen ja alumiinin sävy. Palveluita tarjoaville kiinteistötonteille on
tyypillistä asfalttialueet, joita rajaa nurmikko taikka matala pensaskasvillisuus. Keskustie haarautuu kohti Satamatietä ja idänpuoleista taajamaa
ja sen varrella on runsaasti tienvarsipysäköintiä.
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Puumalan vilkas satama sijaitsee Syväväylän pohjoispuolella Puumalanniemen kärjessä. Sen kulttuurihistoriasta ja aktiivisesta satamäkäytöstä kertovat kaksi säilynyttä venekuuria. Rantaviiva on pengerretty
riittävän syväksi, jotta satama on helposti lähestyttävissä isommallakin
veneelle. Satama palvelee pääsääntöisesti vapaa-ajan veneilijöitä,
mutta maisemaa värittää aktiivinen Syvävylän rahtiliikenne. Satama
tarjoaa pienveneilijöille vieras- ja kotivenelaituripaikkoja, erilaisia satamapalveluita sähköpisteineen, huoltoasemapalveluita, jätepisteen,
matonpesupaikan, veneluiskan, satamainfon, veneilijöiden huoltotilat
saunoineen, uimarannan, ravintoloita ja kahvilan. Sataman silmäterä on
vanha höyrylaiva Vento. Laajan satama-altaiden vuoksi sataman kasvillisuus on määrällisesti niukkaa ruovikkoa. Alkuperäistä hiekkarantaa on
jäljellä sataman huoltoaseman vasemmalla puolella ja sataman oikeassa laidassa.
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Paikoitusalue

Kylänraitin paikoitusalueet ovat puuttomia aukioita, jotka ovat asfalttitaikka sorapintaisia, toisinaan niitä rajaa nurimi taikka matala kasvillisuus. Paikoitusalueille on tyypillistä niiden sijainti rakennuksen ja pääkadun välissä. Sataman paikoitusalueita sen sijan reunustaa korkeampi
kasvillisuus ja ne sijaitsevat joko sillan alla taikka veden äärelle, lähellä
veneyhteyksiä. Yhteistä näille on paikoitusalueen vaihteleva koko ja
sijainnin suhde palveluntarjoajaan. Paikoitusalueiden lisäksi Kirkonkylältä löytyy tienvarressa sijaitsevia pysäköintiruutuja, jotka täyttyvät kesälomien aikaan. Runsaan paikoitusalueiden vuoksi parkkipaikat luovat
maisemakuvaa, jossa pysäköidyt autot ovat näkyvästi esillä.
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Kirkonkylän miljöötyypit
Etupiha
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Etupiha on ensimmäinen näkymä saavuttaessa vesiteitse Puumalaan.
Etupiha sijoittuu sataman ja kylänraitin taikka sataman ja taajaman
väliin nousevaan rinteeseen, jonka korkeimmalle kohdalle on rakennettu Nuorisotalo. Pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa olevat tontit
ovat suuntautuneet rantaviivan mukaisesti. Rakennuskanta vaihtelee
punamultaisista mansardikattoisoista omakotitaloista kolmikerroksisiin kerrostaloihin järvinäkymin. Järvinäkymiin vaikuttaa kasvillisuuden
määrä ja vuodenaika. Etupihoille on luonteenomaista runsas peittävä
kasvillisuus ja puusto, etenkin tonttien reuna-alueilla. Satamatien laidalla kasvaakin yhtenäinen vanha korkea tammirivi, joka estää näkymiä
järvelle, mutta vaimentaa järveltä suuntautuvaa tuulta. Erityispiirteenä
tälle alueelle ovat kylärakenteen sekaan kätkeytyvät teräsbetoniset
bunkkerit ja niiden jäänteet sota-ajoilta.

Takapiha

Takapiha on Puumalan ensimmäinen alue, jonka kohtaa autolla saavuttaessa. Alue sijoittuu Keskustien tonttien itäpuolelle tasaiselle maastolle
kylänraitin ja kantatien väliin. Alueella on ravintola, Puumalan kirjasto,
vanha paloasema, huoltoasema, omakotitaloja ja koirapuisto. Rakennuskanta on yleisesti matalaa. Pohjoispuolella on 1900-luvun puolivälin
jälkeen rakennettuja tiilirakennuksia, eteläpuolella, lähellä järveä on
1900-luvun alkuajoilta säästyneitä hirsitaloja kuten Vienolan hirsitalo.
Rakentamattomilla tonteilla kasvaa korkeaa puustoa, lähinnä lehtipuita,
nämä muodostavat sulkeutunutta maisemakuvaa.
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Kylän juuret
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Kylän juuret koostuvat valikoiduista yksittäisistä rakennuksista, kortteleista ja viheralueista, jotka kuvaavat Puumalan kylänraitin kulttuuria
ja sen vaiheita 1800-luvulta nykypäivään saakka. Kulttuurin säilymisen
vuoksi kaikki kohteet ovat suojeltuja, lukuun ottamatta yksityisessä
omistuksessa olevaa sinistä venekuuria. Mäen päälle sijoittuva Johannes Kastajan kirkko (1) ja sen kellotapuli edustavat kylän vanhinta
rakennusta (rakennettu1830-1832). Kirkon julkisivukuva on muuttunut siniharmaasta(1858) empiren keltaiseksi (1970-luvulla). Sataman
itäpuolelle sijoittuva sininen koulutalo (11) on maakunnan vanhimpia
säilyneitä maalaiskansakouluja (rakennettu 1890). Sataman liepeillä sijaitsevan tyhjän kirkkovenekatoksen (3) historiasta ja rakennusvuodesta
ei ole tietoa. Sitä vastoin kalastukseen liittyvien venekuurien (4,5,12)
rakennusaika ajoittuu 1900-luvun alkupuolelle. Siniset ja punamullan
väriset veden päälle rakennetut venekuurit kertovat Puumalan rikkaasta
saaristoelämästä. Samaan aikaan rakennetut hirsitalot sijoittuvat rannan
tuntumaan. Näitä ovat keltaisen kortteli 2:n puutalot (7), jotka edustavat
harvinaisia säilyneitä hirsirunkoisia liiketaloja. Kortteli 2:n liepeillä sijaitsevan Vienolan (6) pitkää, harjakattoista ja lautavuoratun hirsitalon tarkkaa rakennusvuotta ei tunneta. Mäen päällä sijaitsevan Nuorisotalon
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Kirkonkylän miljöötyypit
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(10) rakennusvuodesta ei myöskään ole tietoa. Satamassa sijaitsevan
valkoisen Osuusmeijerin (9) vanha osa rakennettiin 1929. Rakennusta
on laajennettu eri vaiheissa aina 1981vuoteen saakka. Keskustien varressa sijaitseva Puumalan kunnan virastotalo (2) valmistui 1970. Arkkitehtina toimi Veikko Voutilainen. Tiilirakennuksessa toistuu Puumalalle
ominainen keltainen sävy.
Norppapuisto (8) ja kirkon puisto (1) edustavat Puumalan hoidettuja
puistoalueita. Kirkon puistoalueella on vanha hoidettu hautausmaa,
jossa kasvaa runsaslajinen puusto. Sen aluetta reunustaa vanha kiviaitaus. Runsas puusto peittää näkymiä järvelle. Norppapuisto sijaitsee
veden äärellä sillan itäpuolella. Puistossa on suora näköyhteys järvelle. Norppapuisto käsittää vesiaiheen, jonkin verran puustoa, hoidetun
nurmikkoalueen, istutusruukkuja, puistonpenkin, veistoksen, lastenleikkipuiston ja kuntoilulaitteet.
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Lähteet: RKY, Museovirtasto. Lainattu 15.10.2020. Saatavilla:http://www.rky.fi/read/asp/r_
mkl_kohde_list.aspx?MAAKUNTA_ID=10
Viljo, E-M. Puumalan seurakunta ja nykyistä edeltäneet kirkkorakennukset
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Lähteet: Lainattu 15.10.2020. Saatavilla: https://www.puumalanseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat

Asuinalue
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Asuinalue sijoittuu joko rinteelle taikka tasaiselle ylängölle. Rinteelle
sijoittuva asuinalue nousee korkeintaan 20metrin korkeuteen vedenpinnasta. Maisema on luonteeltaan suljettua runsaasta kasvillisuudesta
johtuen. Tonttien pihat ovat vehreitä ja laaja-alaisia. Asutus on sijoittunut
hyvien katuyhteyksien varteen. Rakennuskanta on vaihtelevaa.
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Liikennemaisema
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Liikennemaisema sisältää vilkkaan veneilykulttuurin sataman edustalla
ja Saimaan rahtiliikenteen. Veneilyn lisäksi liikennemaisema sisältää
Puumalan kirkonkylälle johtavan autoliikenteen kantatiellä 62 sisältäen
Puumalansalmen sillan käytön.
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Silta

781metriä pitkä Puumalansilta rakennettiin 1995 keskelle Puumalan kirkonkylää paikkaamaan Suomen päätieverkoston viimeistä lossia. Jykevä
teräspalkkikantinen silta yhdistää Puumalansalmen ja Kitulanniemen kohoamalla jättiläismäisesti 31 metrin korkeuteen Saimaan pinnasta. Silta on
hallitseva maisemallinen elementti, jonka vankat rakenteet näkyvät kirkonkylän katunäkymässä sekä päivä että yöaikaan. Näkymän lisäksi silta luo
korkeaa tilallista tuntua, joka korostuu erityisesti sillan alla kulkiessa. Ruuhkaisina aikoina sillan ylitys resonoi alatorille saakka. Tämä äänimaisema
vaimenee viimeistään ensilumien jälkeen kun sillan kansi peittyy lumesta.
Lähteet: Otalahti, J. 1993.Puumalan silta poistaa päätieverkon viimeisen lossin Lähes 40
metriä nouseva hissi korvaa lossiromantiikan. Lainattu 15.10.2020. Saatavilla:https://www.
hs.fi/kotimaa/art-2000003268416.html
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Leikkauksia kirkonkylän alueelta
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Aallonmurtaja ja
vierasvenesatama

Puumalansalmen silta

Keskustie
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Kantatie 62

Kantatie62

Ojakuja

Keskustie

OjakujaTakapiha

Kylänraitti

Keskustie
+ 90m mpy

Satamatie
Etupiha

Satamatie

Satama

Huomioitavat
ominaispiirteet

PUSIKOITUMINEN
KYLÄN TOPOGRAFIA

Kaavio kerää yhteen miljöö
tyypityksen aikana esiin nousseita, huomioitavia elementtejä, joilla on rooli Puumalan
kirkonkylän muodostumisessa
ja näin omalta osaltaan vaikuttavat sen viihtyisyyteen.
Muun muassa näihin ominaispiirteisiin tulemme kiinnittämään huomiota myös jatkotyöskentelyssämme.

JÄRVEN JA TAAJAMAN
SUHDE

TAAJAMAN
VIHERALUEET

Kirkonkylä
RAHTIALUKSET

TAAJAMAN
KASVILLISUUS

TAAJAMAN
PARKKIPAIKAT

Kuvalähteet:
Nyholm, E. 25-26.9.2020
Salonen,H. 25-26.9.2020
Kietäväinen, O. 13.8.2020. Lainattu 9.10.2020. Saatavilla: https://www.olavikietavainen.net/blogi/2012/08/13/203

SILTA

