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Aalto-yliopisto. Maisema ja alueiden käyttö MAR-C1017
Riku Kuukka, Vesa NärhiMiljöötyypitys - Havainnekuvia ja selitteet

Puumalan keskustien varrella 
olevan tiiviin kaupunkirakenteen 
yleisilme on matalahkoa 1-3 kerrok-
sista. Salen rakennus sekä 
parkkipaikka hallitsevat näkymää 
tien sataman päädyssä, rannan 
välittömässä läheisyydessä.

Näkymä Puumalan kirkolle kirk-
kotieltä. Kuvassa erottuva puus-
toinen tila on tyypillistä muuallakin 
Puumalan taajamassa. Puustot 
luovat sulkeutunutta tilaa ja peittävät 
näkymiä, kuten kirkonkin kohdalla.

Huutovuoren virkistysalueen 
metsä on tiivistä männikköä joka 
on talouskäytössä. Ampumaradan 
äänet tekevät 
retkeilykokemuksesta epämiel-
lyttävän. Alueen reitti on paikoitellen 
vaikeakulkuisen jyrkkä.

Huutovuoren virkistysalueen metsä 
alarinteessä on tiivistä koivikkoa 
joka on talouskäytössä. Miljöö 
on hyvin erilainen mäntymetsään 
verrattuna, ja metsän vaihtumisen 
toiseksi havaitsee selkeästi.

Sataman venevajat tuovat omanlaisensa ilmeen 
miljööseen. Rakennukset ovat selkeitä arvokkaan 
veneilykulttuurin perinnön edustajia.

Silta hallitsee sataman miljöötä niin maista kuin 
vesiltä. Sillan hissitorni on voimakas vertikaalinen 
tekijä. Sale näkyy vesille myös merkittävästi.

Sataman rantaviivaa. Taustalla sataman “maamerkki” 
- höyrylaiva Wenno. Satama on vilkas arkiveneilyä ja 
turismia palveleva solmukohta, mutta mittakaavaltaan 
pieni verrattaessa suurempien kaupunkien satamiin.

Keskustan eri aikakausien pientalomiljöötä. Vanhoja 
puutaloja kuin myös 1900-luvun lopun rivitalo / paritalor-
akentamista. Puumalassa eri aikakaudet kerrostuvat.

Pientalomiljöötä kauempana keskustasta.

Keskustan aukiomiljöötä. Suuri osa keskustan aukioista 
on valjastettu pysäköintiin. Taustalla Puumalan 
kunnantalo joka edustaa taajaman julkista 
rakennustyyppiä.



Mahdollisuudet

Vahvuudet ja 
vetovoimatekijät

SWOT - analyysi

Uhat

Heikkoudet
-Satama, vesistöt, veneily, Saimaa, 
luonto
 
-Paikalliset tapahtumat, 
(esim. siltakemmakat)

-Yhtenäisyys 
(päätöksenteko ei ole hajaantunutta)

 -Julkisuuden henkilöiden tuoma 
julkisuus 

-Salpalinja / sotahistoria

-Käsityötuotteet (Lasipaja)

-Opasteiden puuttuminen ulkoilua-
lueille

-Ampuma-alue  (melu- ja 
ympäristöhaitat)

-Parkkipaikkojen hajonta ja vaatima 
tila

-Salen sijainti satama-alueella

-Julkisten uimarantojen puute taaja-
man läheisyydestä

-Virkistysreittien linjaukset

-Luonto, matkailu ja siihen liit-
tyvät yritystoiminnat; patikointi, 
kiipeily, pyöräily, veneily, 
talvitoiminnot 

-Loma-asuminen

-Poismuutto ja väestön ikäänty-
minen
 
-Turismin väheneminen

-Puumalan rengasreitillä 
pyöräilijöille liian pieni pien-
naralue. Liikenteeseen nähden 
kapea valtatie


