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MILJÖÖTYYPITYS

Miljöötyypityksen alueet 
seurailevat Mikkelin suunnasta 
tullessa pohjoisen p-paikan 
luota kantatietä 62 ja Vanhaa 
Puumalantietä kohti Puumalan 
kirkkoa. Miljöötyypitys jatkuu 
sillan yli Puumalansalmen 
eteläpuolelle päättyen eteläiselle 
p-paikalle.

P-paikka pohjoinen

SÄRKIJÄRVI

METIÄIS-
LAMPI

HYLKEENLAHTI



Kantatie 62 vie pohjoisesta saapuvan automatkailĳan vauhdilla ohi Puumalaan 
kääntyvän Keskustien risteyksen. Puumalan viehättävän kylämiljöön avautuessa 
sillalta on kääntyminen jo myöhäistä. 

Vaihtoehtoinen saapuminen Mikkelin suunnasta voisi tapahtua hitaammin 
Vanhaa Puumalantietä pitkin, jolloin matkailija olisi taajaman kohtaamiseen 
valmistautunut paremmin, ja näin ollen matkailĳan pysähtyminen Puumalassa 
olisi ehkä todennäköisempää.

PUUMALAN- 
SALMI

LOSTIJÄRVI

SÄRKIJÄRVI



Reitin varrelta tunnistettuja alueita ovat muun muassa erilaiset 
asumisen alueet, tiheämmät metsäisemmät alueet ja 
avoimemmat hakkuu- sekä peltoalueet. Sataman alue ja rannan 
asutus on nostettu omiksi miljöötyypeikseen, samoin kuin 
kirkonseutu ja Pappilan pientaloalue.

P-paikka etelä

PUUMALANSALMI







KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Tällä hetkellä Puumalaan saavutaan 
kääntymällä kantatieltä 62 
Keskustielle. Pohjoisen suunnasta on 
kuitenkin mahdollista valita 
vaihtoehtoinen reitti ja saapua 
Vanhaa Puumalantietä pitkin. 

Annamme tulijalle vinkin 
lähestyvästä keskustasta asettamalla  
Vanhan Puumalantien risteykseen 
kyltin “Puumala pohjoinen”. 

Suunnitelma Puumalan keskustaan 
saapuvien matkailĳoiden 
houkuttelemiseksi pysähtymään 
ja ihastumaan Saimaan kauneimpaan 
saaristokuntaan Puumalaan
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Vanha Puumalantie on maisemallisesti rikkaampi 
kuin kantatie 62,  ja on siten omiaan valmistamaan 
matkailijaa Puumalan kirkonkylän tunnelmaan. 

Särkijärven jälkeen Puumalaan saapuessa maisema on 
ensin sulkeutunutta, ja keskustaa lähestyttäessä 
pientaloalue tiivistyy hiljalleen. 

Vanhalta Puumalantieltä on 
mahdollista avata näkymiä 
Särkijärvelle. 
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Toinen mahdollisuus pysähtymiselle annetaan 
Keskustien risteyksessä, johon asetetaan kyltti “Puumala 
etelä”. 

Risteysalueelta poistetaan puita avoimuuden lisäämiseksi, ja 
infopisteen luona maasto muotoillaan kumpuilevaksi. 

Oleellista on huolehtia avoimuuden säilymisestä, jotta 
risteysalue näkyisi riittävän pitkälle ja aikaa autoilijan  
päätökselle kääntyä jäisi mahdollisimman paljon. 

Toimenpiteillä vahvistetaan kahden Puumalaan 
johtavan risteyksen yhtenäisyyttä ja mielikuvaa 
yhteisestä määränpäästä. 

VANHA PUUM
ALANTIE

KA
N

TA
TI

E 
62



Pohjoisen päässä Vanhaa Puumalantietä 
ohitetaan Särkijärvi. 

Leikkauksessa on kuvattuna kohta, jossa 
ylärinteen puolella on tiivistä  

havumetsää. 
Järvelle aukeavat kauniit näkymät.Särkijärvi



Keskustan lähestyessä Vanhan Puumalantien 
eteläpäässä maisema tiivistyy vähitellen ja 

muuttuu viehättäväksi puutalojen ja vehreiden 
pihapiirien kylätieksi. 

Leikkaus on Kaipaisen talon kohdalta.

Kaipaisen talo



KOHDESUUNNITELMA  #1

Seuraavilla sivuilla on kuvattuna suunnitelmamme 
pysäköintialueiden muutoksista ja niille saapumisesta.











KOHDESUUNNITELMA  #2

Esittelemme seuraavaksi kaksi suunnittelemaamme kävelyreittiä. 
Ensimmäinen reitti johtaa pysäköintipaikasta sataman kautta keskustaan ja takaisin lähtöpisteeseen. 
Toinen reitti sijoittuu sillan itäpuolelle ja käsittelee Niemenkärjen historiallisia kohteita.

KESKUSTAN KÄVELYREITTI
NIEMENKÄRJEN HISTORIALLINEN KÄVELYREITTI 



KESKUSTAN KÄVELYREITTI



NIEMENKÄRJEN HISTORIALLINEN KÄVELYREITTI 



KOHDESUUNNITELMA  #3

Risteysalueille suunnittelemamme muutokset



Kantatien ja Vanhan Puumalantien risteys



Kantatien ja Keskustien risteys



Kantatien ja Keskustien risteys



Keskustien risteyksen maisematilan 
muutokset tarkemmin
Toimenpiteet

Keskustien puukujanteen (1) pohjoispuoleinen peltoaukea (2) muutetaan
matalien kumpujen avoimeksi peltomaisemaksi. Kumpumaiseman juuressa 
olevan infopisteen ja purjevene-maamerkin ympäristöstä poistetaan kaikki 
puut ja pensaat. Avoimen peltomaiseman (2,3) reunan yhden rivin 
katupuut (4) poistetaan. Puukujanteen (1) eteläpuoleinen avoin alue 
muutetaan kukkaniityksi (5), ja sen kantatien puoleiset katupuut poistetaan 
(6). Avoin peltomaisema (3) ja ruohoniitty (7) säilytetään sellaisinaan.

Toimenpiteiden vaikutukset maisemassa

Esitetyt toimenpiteet tuovat risteysalueelle avoimuutta ja selkeyttävät 
sisäänkäyntiä Puumalan kirkonkylälle. Saapuminen kirkonkylälle on 
esitetyillä toimenpiteillä huomioitu nyt sekä Mikkelin että Imatran 
suunnista. Peltoaukean (2) muuttaminen maltillisesti kumpuilevaksi tekee 
risteyksestä maisemallisesti yhtenäisen parin pohjoisemmalle 
Metiäislammen risteykselle. Kumpuilevan pellon edustalla sijaitsevan
infopisteen ympäristön siistiminen tekee peltomaiseman (3) avoimeksi sekä 
selkeyttää sitä Puumalan kunnan ylläpitämän luontopolun Hiisipolun 
lähtöpisteenä. Katupuiden (4) poistaminen kantatien 62 matkalta avartaa 
näkymiä pelloille (2,3) ja katupuiden (6) kukkaniitylle (5). Poistamalla puita 
maisema jäsentyy siten, että nykyiset kaksiriviset puukujanteet (1,4) 
korostuvat. Puiden poistamisen (4) johdosta myöskin Puumalan kirkon 
torni pilkistää osin risteykselle ja viestii matkailijalle lähestyvästä  
keskusta-alueesta. Toimenpiteiden johdosta kumpuileva (2) ja tasainen 
peltomaisema (3) jäsentyvät nykyistä yhtenäisemmäksi alueeksi. Näkymien 
avauksien johdosta alueen pystysuorat maisemaelementit, eli metsänreuna ja 
puukujanteet, korostuvat vahvemmin rajapintoina. Värikäs kukkaniitty (5) 
tuo risteykseen kesäaikaan iloa ja elämää toivottaen kävijät juhlavasti 
tervetulleiksi Puumalaan.



LEIKKAUS A-A’

A A’

Kantatieltä Keskustielle

A’A



LEIKKAUS B-B’
Keskustieltä pohjoiseen

B B’

B B’



Maisemapelto - avoin kumpuileva peltomaisema 2 ja
avoin peltomaisema 3

Maisemapelto säilytetään avoimena. Pellolle istutetaan ainoastaan 
ruohovartisia lajeja. Samoin purjevene-maamerkin ympäristöön 
istutetaan vain ruohovartisia lajeja. Huolehditaan, että alueelle ei pääse 
kasvamaan ja että sinne ei istuteta puita tai pensaita. Pellolla voidaan 
viljellä vapaasti poimittavia hyötykasveja, kuten hernettä. (Hyötykasvien 
viljely lisää samalla yhteisöllisyyttä Puumalassa.) Peltoa viljelemällä 
säilytetään viljelymaiseman avoimuus sekä peltoluonnon ja pellon 
reunavyöhykkeiden monimuotoisuus. Pellon näkymät vaihtelevat 
vuodenaikojen ja viljeltävien kasvien mukaan. 

Maisemaniitty - avoin kukkaniitty 5 ja avoin ruohoniitty 7

Maisemaniitty on avoin viheralue, jonka kasvipeite muodostuu 
ruohovartisista luonnonkasveista. Niitylle ei istuteta pensaita tai puita, 
ainoastaan ruohovartisia lajeja. Kukkaniittyä perustaessa tehdään 
tarvittaessa alkuraivaus vesakon ja muun ylimääräisen puuston 
poistamiseksi. Niityn hoitomenetelmänä on niitto, raivaus sekä niitto- ja 
raivausjätteen poissiirto. Niitto hyödyttää luonnon monimuotoisuutta 
ja lisää harvinaistuvan niittylajiston elinmahdollisuuksia. Niitto- ja 
raivausjätteen poistamisella pystytään vähentämään maaperän 
ravinteiden määrää ja edesauttamaan niittylajiston menestymistä. 
Erityisen rehevät alueet niitetään mielellään kaksi kertaa kesässä, muilla 
kohteilla riittää heinäkuun puolenvälin – elokuun aikainen, kasvien 
siementämisen jälkeinen niitto.

Keskustien risteysalueen 
maisemanhoito-ohje



Metsänreunat 

Metsänreuna pidetään nauhamaisesti paikallaan. Vaikka mahdollinen 
uusi rakentaminen sijoittuisikin metsänreunaan Riihikujan ja 
maisemapellon väliin, voidaan oikeanlaisella suunnittelulla turvata 
rajapinnan säilyminen. Reunavyöhykkeen huonokuntoiset ja 
ylikasvaneet puut poistetaan tarpeen vaatiessa. Selväpiirteiset 
metsänreunat nousevat maisemassa esiin tilaa rajaavina ja maisemaa 
selkeyttävinä alueina. Samalla nämä maisemallisesti voimakkaat 
reuna-alueet ovat monille eläin- ja kasvilajeille tärkeitä elinympäristöjä. 

Lähteet 
Perehdyimme Puumalan alueen karttoihin käyttämällä Maanmittauslaitoksen avoimien 
aineistojen tiedostopalvelua ja Google Maps -karttapalvelua. Käytimme hyödyksemme 
Google Maps -katunäkymäpalvelua sekä Visit Puumala -verkkosivustoa. Alueen arvokkaisiin 
kulttuuriympäristöihin perehtymisessä hyödynsimme Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta 
-verkkosivustoa. Tutustuimme Puumalaan ja sen lähialueisiin kurssin puitteissa syyskuussa 
2020 järjestetyn ekskursion aikana.

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu. <https://www. 
tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta> Haettu 23.11.2020.
Visit Puumala. <https://visitpuumala.fi/pyoraile_ja_patikoi/hiisipolku> Haettu 
23.11.2020.
Google Maps -kartta- ja katunäkymäpalvelu. <https://www. maps.google.fi> Haettu 
23.11.2020.
Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta. <www.esku.fi> Haettu 23.11.2020.
Kävelyreittien kuvat: Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta ja T. Ahola: Puumala 
Kirkonkylän - Kuoreksenniemen osayleiskaava, kulttuuriympäristöselvitys. 2012
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