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Puumalan taajama
He ttula & Ky yhkynen


  
   

  

        
 
   

      
   
   
   
 

     
      
    

  
  
  

 
   
  
   
 
   
 




500 m

1:10 000

Puumala miljöötyypit
● Taajamamiljöötyypit
o

o

o
o

Historiallinen taajama
▪ >1915 rakennuskantaa, kulttuuriperintöalue, RKY-kohteita ja Sotahistorian
alueet sekä kohteet)
Vanha taajama
▪ 1915-1971 rakennuskanta, rinteeseen rakennettua, rakennuskanta hyvin
sekalaista mutta matalaa, väljästi rakennettua
Moderni taajama
▪ rakennuskanta ja tieverkkoa 1971-nykypäivä
Satama-alue
▪

keskeinen kohtaamispaikka ja maiseman solmukohta, merkitys korostuu
kesäsesongin aikana

● Maaperä- ja kasvillisuusmiljöötyypit
o

Puuttomat avoimet alueet
▪

o

Kitulanniemen ja Pappilanlahden havupuuvaltainen harjumuodostelma,
pohjavesialue
▪

o

lähes asuttamatonta aluetta, havupuuvaltaista kangasmetsää

Kumpuileva havupuuvyöhyke
▪

o

niityt, pellot, hakkuualueet jne

Kallioisia, sileämuotoisia kumpuja, kumpujen väleissä solia ja laaksoja. Lähes
asuttamatonta aluetta. Kangasmetsää, havupuuvoittoista

Kumpuileva sekametsän vyöhyke
▪

Kallioisia, sileämuotoisia kumpuja, kumpujen väleissä solia ja laaksoja.

▪

Asutus harvaa puutarhahojen ympäröivää pientaloaluetta

● Vesialueiden miljööt
o

Saimaa

o

Vehkolampi

o

Pappilanlahti
▪

matala, ruovikkoinen, avoin sisäalueelta ja puuston kehystämä alue

Tarkastelualueen maiseman ominaispiirteet
Mahdollisuudet




Rakennuskanta sekalaista, erikorkuista, monilta eri aikakausilta
ja montaa eri tyylisuuntaa.
Yhtenäisen ilmeen tai brändin rakentaminen voi olla hyvin
haastavampaa.
Puumalansalmen silta ei ihan istu kylämiljööseen vaikka
maisemaan se istuukin.










Valtaosa tarkastelualueesta on taajama-aluetta
Satama-alue
Puumalansalmi ja Saimaan läheisyys
Korkeuserot, kylästä hyvät näkymät ja rinteeseen rakennettu
kylä näkyy hyvin järveltä
Kylä sijoittuu lämpimälle hiekkamoreenirinteelle, jonka
ilmansuunta on etelä-länsi, jota suojaa Kitulanniemi
vallitsevalta tuulensuojalta
Puumalansalmen silta
Puumalanniemen eteläreunan pittoreski rannikkokylämiljöö
Kumpuileva kalliomaa ja kangashavumetsät

Heikkoudet

Vahvuudet







Autoilu edellä muihin liikuntamuotoihin nähden
Sekava maanomistajuus taajamassa
Maanomistajat, joilla ei ole rahanpuutetta eikä halukkuutta
kehittää kylää.
Tontteja omistavat grynderit, joiden tavoite on vain saada
rahaa eikä kehittää toimivaa ja viihtyisää kylää.
vVielä jäljellä olevat vähäiset saaristolaiskylän ominaispiirteet
tuhotaan
kylä rakennetaan liian täyteen ja vehreys katoaa





Sijainti ainutlaatuinen vesiliikenteen solmukohta, joka on liian
kauan tuudittautunut sen varaan, että asiakkaita riittää vaikka
sijoituksia ei tehdä.
Jos jokin lähisatama ryhtyy kilpailemaan Puumalan kanssa
paremmilla palveluilla, viihtyisyydellä ja toiminnoilla, Puumala
jää kakkoseksi.
Kaikki tarkastelualueen ”isot” vesialueet on suojeltu jollakin
ohjelmalla, mahdollisesti voi vaikuttaa palveluiden
kehittymiseen.
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