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Valitsimme Puumalan lähiseudulta Kitulanniemen miljöö-
tyypityskohteeksemme. Lisäksi analysoimme hieman myös 
Puumalan salmen vastarantaa: Puumalan satamaa ja sen ym-
päristöä. Päädyimme valitsemaan miljöötyypityskohteeksem-
me juuri Kitulanniemen, sillä niemen maisema sekä kartalla, 
että paikan päällä koettuna oli kiehtova ja tutkimisen arvoinen 
aluekokonaisuus. 

Lisäksi koimme Kitulanniemen tutkimisen ajankohtaiseksi: 
niemelle on viime vuosikymmenien aikana rakennettu paljon 
ja mahdollinen alueen virkistyskehittäminen voisi ajan ku-
luessa luonteva jatkumo rakennetun ympäristön kehitykselle.  
Kitulanniemessä meitä kiehtoi alueen maisematilallisesti vaih-
televa rantaviiva ja eri metsätyyppien sekä maastonmuotojen 
vuoropuhelu.

Näistä lähtökohdista käsin valitsimme leikkausten sijainnit nie-
men kummaltakin puolelta. Leikkausten mittakaava on eri, jota 
maiseman ominaispiirteet olisivat mahdollisimman helposti 
hahmotettavissa.

Kitulanniemessä on paljon potentiaalia: se on maisematilalli-
sesti moninainen kokonaisuus, joka mahdollistaa eri toiminto-
jen, kuten polkujen ja lepotasanteiden luontevan sijoittamisen 
ympäristöön. Toisaalta Kitulanniemelle ovat uhkana herkän 
harjumaiseman liiallinen muokkaaminen ja pohjavesialueen 
vaurioittaminen.  Kaiken kaikkiaan alueen kehittämisessä täy-
tyy pääsääntöisesti priorisoida alueen maiseman omaleimai-
suuden säilyminen. Miljöökokonaisuutena Kitulanniemi voi 
parhaimmillaan sitä kehitettäessä nivoa yhteen Puumalan taa-
jaman ja henkeäsalpaavan Norppapolun. 

Miljöön kohokohdat

Kohokohtien nivominen 
yhteen, virkistyspolkuehdotus
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Auringonlasku Kitulanniemen länsirannalla. 
Kuva: Pekka Halme
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Tie Pientaloalue

Suljettu, kuusi 
painotteinen havumetsäVaihettumisvyöhykePuoliavoin mäntymetsäAvoin kallion laki ja kielekeKoskenselkä

Leikkaus A’-A
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Leikkaus B’-B



Konsepti
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Huutovuori



P

P
P

P

Säilytettävä luonnonti-
lainen metsäalue. 
Alueen omaleimainen 
harjumaisema.

Rakennettu ympäristö.
Pientalovaltainen raken-
nuskanta, joka asettuu 
pääsääntöisesti puura-
jan alapuolelle.

Täydennysrakennetta-
va alue. Rakennuskan-
nan tulee olla pien-
talovaltaista. 

Matkailu- ja virkistys-
palvelujen kannalta 
kehtitettävä alue. 
Välinevuokraus, reitti-
kartta, veden 
täyttöpiste yms.

Nykyisessä tilassaan 
säilytettävät ranta-
alueet virkistysreitin 
yhteydessä.

Rakennettava, virkistys-
reitin varteen asettuva 
ranta-alue, jota ke-
hitetään konseptin toi-
mintamallin mukaisesti

konseptin mukaisen kehityksen kannalta 
keskeinen kehitysalue
Alueelle saapumisen kannalta olennainen paikka ja reitti (Kantatie 
62, Luukkolantie & Satama)
Reittilinjauksen varrella sijaitsevat maiseman kohokohdat

Virkisreitti, aluekokonaisuuden yhdistämislinkki 

Aluekehtityskuva konseptin taustaksi
Kitulanniemi, Puumala

Pekka Halme, Tuomo Korjus & Tiitus Niemenperä



Huutovuori

Virkistystä  luonnon ehdoilla

Paikallisille ja turisteille

Ympärivuotista toimintaa

Paikallisen yritystoiminnan voimin

Tuodaan luonto esiin

Lähellä Puumalan palveluita

Kitulaniemen ja Huutovuoren virkistystoiminnan kehittäminen
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Syksy

Kevät  
 

 
        

Talvi

Virkistysmuodot:
-Avovesiuinti
-Suppailu
-Melonta
-Kalliokiipeily/Boulderointi
-Maastopyöräily
-Maantiepyöräily
-Retkeily
-Lenkkeily
-Jousiamminta
-Fatbike
-Hiihto
-Retkiluistelu
-Valjakkourheilu
-Maastoratsastus
-Kalastus
-Pilkkiminen

Huutovuori

Kitulaniemen ja Huutovuoren tarjoamat virkistysmahdollisuudet ympäri vuoden

Kausikello kuvastaa jokaisen lajin 
optimiajankohtaa vuodesta. Lajin 
koko kausikellossa kuvastaa siihen 
investoitua kehitystyötä
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Uusi polku

Olemassa oleva polku

Pääreitti, kesäkäytössä purunratana 
ja maastopyöräilyyn soiveltuvana. 
Talvikäytössä hiihtolatuna

Kesäkäyttönä melontareitti Kaivannon 
taukopaikan kautta Kotkatsaaren ympäri 
rantoja pitkin. Talvikäytössä 
retkiluistelureitti sekä hiihtolatu samaa reittiä.

Tarkemmin kehitettävä kohde

Alamäkipyöräilyyn tarkoitettu alue

Asunto

Muu rakennus

Kohdessuunnitelman karttaesitys

1kmP

Reitistöä jatketaan Kitulaniemen alueella, Huutovuoren tuntumassa. Reitistöt 
sijoitetaan maastoa mukaillen ja välttäen puiden kaatamista ja muuta 
kasvuston vahingoittamista.

Pääreitti Huutovuoren ympäri, sekä Kitulaniemen länsiosaan on leveydeltään 
noin kaksi metriä. Pääreitti päällystetään purulla. Pääreitti merkataan 
maastoon puihin kiinitettävillä merkeillä.

Kesäkaudella pääreittiä huolletaan kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Tarpeen 
vaatiessa myös useammin. Talvikaudella lumitilanteen salliessa pääretille 
tehdään hiihtolatu. Talvikaudella pääreittiä huolletaan tarvittaessa.

Uudet polut muodostetaan maastoon viitoituksilla ja puihin kiinnitettävillä 

merkeillä. Mahdollisten kosteikkojen kohdalla polku rakennetaan pitkospuin.

Olemassa olevat polut tarkastetaan ja mahdollisia hoitotoimenpiteitä tehdään. 
Polut merkataan viitoituksin.

Melontareitti merkataan infokartalla melontapaikan alkuun. Talvikaudella 
olosuhteiden salliessa reitti aurataan retkiluistelun käyttöön ja viereen tehdään 
hiihtolatu.

Alamäkipyöräilyreitit sijoitetaan maastoa mukaillen ja tarvittavat rakenteet 
rakennetaan puusta. Vähän kulutusta kestäväviin kohtiin sijoitetaan rakenteita 
kuten puu silta.

Melonta- ja retkiluistelureitti



Laituri ja näköalapaikka
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Imatrantie

Kustaan sodan 
aikaiset varustukset

Keskeneräinen 
vallihauta

Vanha 
tykistö

Huutovuoren Puumalan puoleisille rinteille sijoittuva muinaisjäännereitti.

Kohdealue suunnitelma koostuu pururadan pätkästä, joka vedetään jo löytyvien 
reititysten jatkeeksi. Tien on tarkoitus olla sivureitti joka poikkeaa hektisemmältä 
pääradaltta ja ohjaa muinaismuistojen luokse. Alueelle sijoittuu vanhempia 1700-luvulle 
sijoittuvia juoksuhautoja ja tykkimonttuja. 

Osaksi suunnitelmaa kuuluu ohjeistus muinaisjäänteiden kunnostamisesta. Sivummalle 
jääneet sota-ajan muistomerkit ovat todennäköisesti reilustikin kadonneet kasvavan 
luonnon alle. Oleellista ei ole varsinainen uudelleenrakentaminen vaan jo löytyvien 
aspektien esille kaivaminen ja esille tuonti. Liika aluskasvillisuus poistetaan ja osa 
tiellä olevista puista kaadetaan luodakseen selkeän ja yhtenäisen näkymän arvokkaista 
alueista. Osa kivimateriaaleista kaivetaan näkyvämmäksi maamassan ja kasvillisuuden, 
kuten sammaleen, alta.

Alueelle on tarkotus ohjata vapaampaa kävelyä sillä sotavarustus on muinaismuistona 
kestävä ja tutkiskeluun kutsuva, mutta suuremmalta purureitiltä on tarkoitus vetää 
pienempiä polkuja jotka kyltteineen ohjaavat kävelijän liikettä.

Muinaisjäännös reitti




