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Puumala sijaitsee historiallisesti merkittävän Saimaan vesireitin varrella. Vesistö on ollut Puumalan 
merkittävin luonnonelementti, joka on ohjannut yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Vesistöihin on liittynyt 
satama- ja sahatoimintaa, sekä kalastusta. Puumalan kirkonkylän kupeessa sijaitseva Puumalan satama 
oli 1900-luvun alkupuoliskolla puutavaran vientisatama, josta laivat seilasivat Kuopioon ja Pietariin. 
Autoilun ja autoteiden yleistyttyä 1900-luvun toiselta puoliskolta lähtien vesireittien merkitys Saimaalla on 
vähentynyt. Tästä huolimatta vesireitit ja satama ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa Puumalaa. 1990-luvulla 
Puumalansalmen ylittävä lossi korvattiin sillalla, joka on nykyisin merkittävä maamerkki Puumalan 
maisemassa. Puumalansalmen sillan lisäksi kirkonkylällä sijaitseva Puumalan Johannes Kastajan kirkko on 
merkittävä maamerkki maisemassa. Kirkko on rakennettu 1930-luvulla.

Sotahistoriallisesti Puumala sijaitsee strategisesti merkittävässä paikassa, minkä vuoksi Puumalasta löytyy 
jäänteitä puolustusvarustuksista 1700-luvulta aina 1900-luvulle asti. 1700-luvulla Kustaa III:n sodan 
syttymiseen johtanut rajavälikohtaus, Puumalan kahakka, käytiin Puumalassa. Tämän lisäksi Puumalassa on 
jäänteitä ensimmäisen ja toisen maailmansodan puolustusvarustuksista, joista merkittävimpiä ovat jäänteet 
toisen maailmansodan aikana rakennetusta Salpalinjasta. 

Puumalassa asutus on perinteisesti sijoittunut rannoille, samoin kuin uudemmat rakennukset. Kirkonkylän 
rakennuskanta on kirjava sekoitus eri-ikäisiä rakennuksia 1700-luvulta nykypäivään. Erityisesti Puumalan 
keskustan tuntumassa keltainen väritys on puumalalaisille puutaloille tyypillinen ominaispiirre.

Puumalan väestön ikärakenne on ongelmallinen tulevaisuuden kannalta, mutta matkailu ja etätyöskentely 
voivat tulevaisuudessa lisätä loma- ja monipaikkaista asumista. Palvelutaso on toistaiseksi hyvä, ja kasvava 
pienteollisuus voi taata näiden palveluiden säilymisen. Lisääntynyt veneily voi tuoda Puumalaan uusia 
matkailijoita ja päivittäiskaupan asiakkaita. Metsäteollisuus tai tulevaisuuden mahdolliset suojelutavoitteet 
voivat muuttaa ympäröiviä metsämaisemia. Ranta-asutus luultavasti lisääntyy ja muokkaa rantaviivaa. 
Maankäytön suunnittelussa tulisi kuitenkin huomioida myös luontoarvot, jotka ovat Saimaalla merkittävät. 

Työn prosessi ja osa-alueet

Työn ensimmäinen osio, Miljöötyypitys, käsittelee kurssin yhteisenä ryhmätyönä tehdyn maisema-
analyysin pohjalta tehtyä miljöötyypitystä ja tyypityksen tueksi tuotettuja kaavioita sekä SWOT-analyysia. 
Miljöötyypityksen kulttuurihistoriaan paneutuvana lähteenä käytimme maisema-analyysissa käytettyjen 
aineistojen lisäksi Puumalan taajamasta tehtyä Teija Aholan kulttuurihistoriaselvitystä.

Maisema-analyysin, miljöötyypityksen sekä Puumalan maastokäynnin pohjalta me molemmat koimme 
Puumalan kulttuurihistorialliset erityispiirteet kiinnostaviksi ja siten halusimme oppilastyömme keskittyvän 
juuri näihin asioihin. Työn toisessa osiossa, Kehittämissuunnitelma ja konsepti, paneuduimme tarkemmin 
Puumalan erityispiirteisiin ja alueen kehitystarpeisiin. Työn edetessä selkeäksi päätavoitteemmeksi tuli 
kehittää Puumalan historiaa esiintuova kyläkävelyreitti. Kolmas osio, Kohdesuunnitelma, käsittelee 
suunnitelmaamme kyläkävelyreitistä. Kävelyreitin kohdesuunnitelma sisältää reitin linjauksen, kohteet, 
maisemanhoidollisia toimenpiteet reitillä ja suunnitelman opasteista, tienviitoista ja esitteestä. 

Johdanto

Yllä: Puumalansalmen lossiliikennettä. 1983. Kuvaaja: 
Kanerva, Teuvo. Museovirasto.

Yllä: Näkymä Puumalan kirkonkylästä. 1972. Kuvaaja: 
Kyytinen, Pekka. Museovirasto.

Yllä: Puumalan kirkko, tapuli ja kirkkomaan 
käytävää. 1929. Kuvaaja: Mattila, J. V. 
Museovirasto. 

Yllä: Pioneerit rakentamassa ponttoonisiltaa, 
Puumala. 1944. Kuvaaja: Sot.virk. Laukka, 
Uuno. SA-kuvat. Toisen maailmansodan aikana
Puumalansalmen yli rakennettiin ponttoonisiltoja.
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Metsä
Puumalaan sijoittuu runsaasti metsäistä miljöötä. Metsät ovat pääosin mäntyvaltaista 
talousmetsää. Rannoille ja keskustan alueelle sijoittuu myös lehtipuita, kuten tervaleppää, 
istutettua tammea ja koivua. 

Avoin maisema
Avoimet maisemat sisältävät pellot, niityt, kentät ja voimalinjan*. Ne ovat kasvillisuudeltaan 
ja käyttötavoiltaan erilaisia, mutta muodostavat samankaltaista maisematilaa.

Kosteikko
Puumalan alueella on runsaasti kosteikkoja, kuten soistumia. Kosteikkoihin kuuluvat soiden 
lisäksi myös rantakosteikot, joita sijaitsee Kotiniemellä (Kitulanniemi) ja Pappilanniemellä. 

Pienteollisuus
Alueen pohjoisosista löytyy pienteollisuutta, joka luo omanlaistansa ympäristöä teollisuus-
rakennuksineen ja kenttineen. Alueelta löytyy esimerkiksi logistiikkayritys ja venekorjaamo.

Kirkkomaa
Kirkkomaat koostuvat Puumalan kirkosta ja sitä ympäröivästä hautausmaasta, sekä suurem-
masta hautausmaasta pohjoisempana. Hautaismaille tyypillinen piirre oli korkea ja tiheä 
puusto.

Pientalovaltainen asuinalue
Puumalassa sijaitsee runsaasti omakotitaloasutusta. Rakennukset ovat eri ikäisiä, ja vaihtele-
vat siten tyyliltään. Yhteinen piirre oli puu rakennusmateriaalina, sekä rehevät pihat. 

Satama
Satamaa Puumalassa on paljon. Satamien tyypit vaihtelevat keskustan laajemmasta satamasta 
yksityisiin pienvenesatamiin. Satamat sisältävät niukalti laitureita. 

Palvelut A/B
Palvelut jakautuvat miljööltään kahteen eri tyyppiin A ja B. A-palvelut ovat kunnallisia 
palveluita, kuten koulu, liikuntakenttä ja terveysasema. B-palvelu sisältää lähinnä keskustan 
kaupallisia palveluita. Nämä ovat keskenään erilaisia, sillä A-palvelualueet ovat avoimia 
kenttiä sekä suurehkoja julkisia rakennuksia, ja B-palvelut ovat kauppa-, palvelu- sekä 
ravintolapalveluita. 

MILJÖÖTYYPITYS
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Avoimet maisemat sisältävät pellot, niityt, kentät ja voimalinjan*. Ne ovat 
kasvillisuudeltaanja käyttötavoiltaan erilaisia, mutta muodostavat samankaltaista 
maisematilaa.
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ja venekorjaamo.

Kirkkomaa
Kirkkomaat koostuvat Puumalan kirkosta ja sitä ympäröivästä hautausmaasta, sekä 
suuremmasta hautausmaasta pohjoisempana. Hautaismaille tyypillinen piirre oli 
korkea ja tiheä puusto.

Pientalovaltainen asuinalue
Puumalassa sijaitsee runsaasti omakotitaloasutusta. Rakennukset ovat eri ikäisiä, ja 
vaihtelevat siten tyyliltään. Yhteinen piirre on puu rakennusmateriaalina, sekä rehevät 
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Satama
Satamaa Puumalassa on paljon. Satamien tyypit vaihtelevat keskustan laajemmasta 
satamasta yksityisiin pienvenesatamiin. Satamat sisältävät niukalti laitureita.

Palvelut A/B
Palvelut jakautuvat miljööltään kahteen eri tyyppiin A ja B. A-palvelut ovat 
kunnallisia palveluita, kuten koulu, liikuntakenttä ja terveysasema. B-palvelu 
sisältää lähinnä keskustan kaupallisia palveluita. Nämä ovat keskenään erilaisia, 
sillä A-palvelualueet ovat avoimia kenttiä sekä suurehkoja julkisia rakennuksia, ja 
B-palvelut ovat kauppa-, palvelu- sekä ravintolapalveluita.
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Puumalan niemenkärjen ranta-asutus:
niemenkärjen rakennuskanta on moni-ikäistä (vanhimmat 
rakennukset 1800-luvulta), mutta rakennuskannan sijoittelu
noudattaa edelleen vanhaa 1700-luvun kylärakennetta.

Teollisuusmiljöö, 1900-luvun alku

Satamarakenteen nykypäivän kerrostuma:
pienvenelaiturit, Puumalansalmen silta,
rantaravintola ja Sale

Omakotitalomiljöö, 90-luku - nykypäivä:
uusin kerrostuma asuinrakentamista

Kirkkomiljöö 1800-luku - 1900-luvun alku:
1800-luvun kirkkomiljöön selkeimpänä jäänteenä on Puumalan kirkko 
hautausmaineen sekä Hiekkarannan pappila. Pohjoinen hautausmaa on
1920-luvulta.

Rivitalomiljöö, 1970-1980-luku

Omakotitalomiljöö, 1970-1980-luku

Omakotitalomiljöö 1940-1960-luku:
muun muassa rintamamiestaloja

yhtenäinen 1900-luvun alun puutalokokonaisuus

Jäänteitä 1800-luvun- 1900-luvun puutalomiljööstä:
yksittäisinä rakennuksia, tonttien sijoittelua sekä 
katulinjauksia

Puinen liiketilamiljöö, 1900-luvun alku 

Keskustamiljöö, 1960-1980-luku

Jäänteitä satamatoiminnasta, 1900-luvun alku

Historialliset kerrostumat
1:10 000
Oheisessa kaaviossa on eritelty tarkastelualueen niitä osia, jotka edustavat yksittäisiä 
rakennuksia, tielinjauksia tai muita elementtejä suurempana kokonaisuutena jotain ajalleen 
tyypillistä miljöötyyppiä. Kaaviossa hahmotetaan siten Puumalan historiallisia kerrostumia ja 
niiden sijoittumista suhteessa toisiinsa. Värikoodaus on jaettu kolmen suuremman 
historiallisen päälinjan mukaan:
violetti-punainen: 1800-1900-luvun puutalokirkonkylävaihe
kelta-vihreä: sotien jälkeisen asemakaavauudistuksen jälkeinen rakentaminen
sinertävät: uusin, nykypäivään asti ulottuva kerrostuma.

Kitulanniemi/
Kotieniemi

Puumalanniemi

Hiekkarannan pappila

Puumalan kirkko

Puumalansalmi
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Oheisessa kaaviossa on eritelty tarkastelualueen niitä osia, jotka edustavat yksittäisiä
rakennuksia, tielinjauksia tai muita elementtejä suurempana kokonaisuutena jotain 
ajalleen tyypillistä miljöötyyppiä. Kaaviossa hahmotetaan siten Puumalan historiallisia 
kerrostumia ja niiden sijoittumista suhteessa toisiinsa. Värikoodaus on jaettu kolmen 
suuremman historiallisen päälinjan mukaan:

violetti-punainen: 1800-1900-luvun puutalokirkonkylävaihe
kelta-vihreä: sotien jälkeisen asemakaavauudistuksen jälkeinen rakentaminen
sinertävät: uusin, nykypäivään asti ulottuva kerrostuma.
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Ranta-asutus

Kosteikko

Virtavesi

Merkintöjen selitykset

Rannan tarkempi tyypittely 
1:10 000

Oheisessa kaaviossa on esitelty tarkastelualueen rantaviiva tarkennetusti 
tyypiteltynä. Kaavio esittelee ranta-asutuksen sijoittumisen suhteessa 
satamatoimintoihin sekä toistaiseksi rakentamattomaan rantaan. Nuolin on 
tarkasteltu mahdollisuuksia päästä vapaasti rantaan kulkematta tonttien läpi. 
Näiden lisäksi kirkonkylän ranta on eritelty toimintojen mukaan. 

Syväväylä
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Näiden lisäksi kirkonkylän ranta on eritelty toimintojen mukaan. 
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Satama:

+ Vahvuutena kesän venemat-
kailu ja hyvät yhteydet.

- Heikkoutena tilojen jäsentele-
mättömyys ja pirstaleisuus.

+ Mahdollisuutena kasvaa miel-
lyttäväksi ja suosituksi nähtä-
vyydeksi.

- Uhkana alueen jääminen park-
kipaikaksi.

Pientalovaltainen asuinalue:

+ Vahvuutena hyvä käyttöaste, kauniit 
pihapiirit ja puurakennukset.

- Heikkoutena saavutettavuus jalan ja 
reittien puute.

+ Mahdollisuus kehittyä virkeäksi 
asuin- ja kävely-ympäristöksi.

- Uhkana alueen rakennusten vajaa-
käyttö ja rapistuminen.

Kirkkomaa:

+ Vahvuutena kaunis, vanha ja hyvin 
säilynyt kirkko.

- Heikkoutena näkyminen häviäminen 
etenkin rannan suunnalta.

+ Mahdollisuus muodostua näyttäväksi 
maamerkiksi Puumalan keskustalle.

- Uhkana aluetta ympäröivä korkea 
puusto ja katoaminen kaupunkikuvasta.

Palvelut:

+ Vahvuutena elinvoimainen keskusta, 
jossa paljon toimijoita ja palveluita.

- Heikkoutena rakennusten rapistuva 
kunto.

+ Mahdollisuus kehittyä houkuttele-
vammaksi keskuskaduksi. 

- Uhkana käyttöasteen laskeminen 
asukkaiden ikääntyessä.

Avoin maisema: 

+ Vahvuutena vaihtelevuus maisemas-
sa.

- Heikkoutena jäsentelemättömät kau-
punkitilat.

+ Mahdollisuutena tarjota erilaisia 
näkymiä ja tiloja.

- Uhkana vajaakäyttö. 

Metsä: 

+ Vahvuutena näyttävät ja laajat 
metsämaisemat. 

- Heikkoutena ristiriita talous- 
ja virkistyskäytössä.

+ Mahdollisuutena lisätä luon-
tomatkailua.

- Uhkana yksipuolinen metsän-
hoito ja reittien huono kunto ja 
opastus. 

SWOT - analyysi

SWOT-analyysi alueesta



8

Konsepti ja kehittämissuunnitelma

Aikamatkalla Puumalassa
Suunnitelmamme keskittyy Puumalan historiallisiin erityispiirteisiin. Tavoitteenamme on sovittaa uudistukset kirkonkylän maisemaan ja rakenteeseen vanhaa korostaen ja kunnioittaen.
Suunnitelmassamme tarkastelemme kirkonkylää erityisesti kävely-ympäristönä matkailun ja virkistymisen näkökulmasta. Suunnitelmamme keskiössä on kyläkävelyreitti, jonka varrella niin 
matkailijat kuin puumalalaisetkin voivat nauttia kauniista näkymistä järvelle sekä historian tuulahduksista kylä- ja satamamiljöössä.

Kuva: Maija Pakarinen ja Heta Pääkkönen, 2020. Puumalan kirkonkylä Saimaalta nähtynä, Pietinen, 1936, Museoviraston kuvakokoelmat. CC BY 4.0.
https://www.finna.fi/Record/museovirasto.14DA7B78E1D279466F44DEBA765452E2
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Kehitettävät alueet:
Teollisuusalue
Teollisuusaluetta kehitetään siten, että päätien varteen jää suojaviheralue ja uudet 
rakennukset rakennetaan olemassa olevan rakennuskannan taakse. 

Taajama
Taajamaa kehitetään asukkaiden ja matkailijoiden tarpeita vastaavaksi. Kevyen 
liikenteen sujuvuuteen kiinnitetään huomiota ja parkkipaikoitusta järjestellään 
miellyttävämmän kaupunkitilan luomiseksi. Taajamaan lisätään historiallinen käve-
lyreitti, joka johdattaa kulkijat kiertämään aluetta laajemmin samalla oppien Puum-
alan historiasta. Taajamaan suunnitellaan tapahtumia, kuten perinneruokamarkkinat 
ja Siltakemmakoita tukevia rakenteita parannetaan. 

Viheralue
Taajamaan lisätään viihtyisyyttä parantavia viheralueita, jotka houkuttelevat myös 
sataman ulkopuolelle. Keskustaan tehdään pieniä korjauksia näkymien parantam-
iseksi, esimerkiksi suojaviheralueiden avulla. Viheralueita kehitetään myös maise-
mallisesti, etenkin taajamaan saavuttaessa. Kotiniemen viheralueita kehitetään 
palvelemaan turvallista liikkumista alueen metsissä, esimerkiksi opastein ja 
suojatein.

Täydennysrakentaminen
Täydennysrakentaminen ohjataan halutuille rantapaikoille myynnin varmistamiseksi. 
Rantojen rakentamisessa tulee huomioida yhteneväisyys muuhun rakennuskantaan ja 
luontoarvoihin. Rantoja säilytetään myös rakentamattomina, jotta rantojen virkistys- 
ja luontoarvot säilyvät. 

Säilytettävät alueet:
Viheralue
Metsäiset viheralueet säilytään nykyisessä käytössä, virkistys- ja luontoarvot huomi-
oiden.

Taajama
Taajaman asutusalueet ovat luonteeltaan erittäin viehättäviä ja säilytetään nykyisen 
kaltaisina.

KONSEPTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA
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miellyttävämmän kaupunkitilan luomiseksi. Taajamaan lisätään historiallinen käve-
lyreitti, joka johdattaa kulkijat kiertämään aluetta laajemmin samalla oppien Puum-
alan historiasta. Taajamaan suunnitellaan tapahtumia, kuten perinneruokamarkkinat 
ja Siltakemmakoita tukevia rakenteita parannetaan. 
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Taajamaan lisätään viihtyisyyttä parantavia viheralueita, jotka houkuttelevat myös 
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Rantojen rakentamisessa tulee huomioida yhteneväisyys muuhun rakennuskantaan ja 
luontoarvoihin. Rantoja säilytetään myös rakentamattomina, jotta rantojen virkistys- 
ja luontoarvot säilyvät. 
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Nimi: Kyläkävelyreitti

Pituus: Pääreitti on noin 3,3 km pitkä. Reitti on suunniteltu niin, ettei ole väliä kummasta suunnasta reitin 
kiertää.

Kävelyreitti johdattaa vierailijan aikamatkalle Puumalan kirkonkylän historiaan. Koko reitti on pituudeltaan 
noin 3,3 kilometriä, ja sitä voi kulkea kumpaan tahansa suuntaan. Reitti on suunniteltu niin, että myös 
lyhyemmästä kävelystä kiinnostunut voi kulkea siitä vain osan (esimerkiksi vain rannan osuuden), tai 
poiketa oikopolkuja pitkin itselleen mielenkiintoisiin kohteisiin. Reitin varrelle on merkitty parkkipaikkoja, 
joita vierailija voi käyttää vapaasti. 

Kasvillisuus:
Reitin varrella tienpenkereillä huolehditaan siitä, että kasvillisuus on niitetty niiltä osin, missä korkeampi 
kasvillisuus haittaa näkyvyyttä ja turvallisuutta. Reitin tulee näyttää hoidetulta myös alueilla, joilla 
ei ole jalkakäytävää, jotta reitti houkuttelisi kävelemään. Kasvillisuuden karsiminen tulee kuitenkin 
tehdä hienovaraisesti. Reitin varrelle lisättävissä istutuksissa tulee suosia suomalaista kulttuuri- ja 
luonnonkasvillisuutta huomioiden Puumalan omat erikoispiirteet (esimerkkinä Puumalan rannan 
tammipuusto). Reitin varrelta on poistettava kaikki haitalliset vieraslajit.

Valaistus:
Pääreitti valaistaan tavallisella katuvalaistuksella. Pääreitin varrelta tarkistetaan valaistuksen kunto ja 
riittävyys. Keskustan tuntumassa oleva bunkkeri (löytyy keskustan tarkennetusta suunnitelmasta) sekä 
Veteraanipuiston bunkkeri valaistaan kohdevalaisimin.

Reitin huolto ja helppokulkuisuus:
Pääreitin varrelta tarkastetaan asfaltti- ja muiden pinnoitteiden kunto. Talvella huolehditaan pääreitin 
hiekoituksesta. Kyläkävelyreitti ei ole esteetön, mutta se on pääreitiltään helppokulkuinen. 

Näkymät:
Kunnostettavat ja avattavat näkymät on merkitty seuraavan sivun karttaan (Reitin osa-alueet). 
Näkymälinjoilta poistetaan osa kasvillisuudesta, huomioiden etenkin pensaskerros. Näkymät kirkolle 
Keskuskadulta ja satamasta avataan hienovaraisella puuston karsimisella, poistaen esimerkiksi 
huonokuntoisimmat puut. 

Opasteet ja viitat:
Kyläkävelyreitille lisätään kahdenlaisia opasteita, informaatiotaulut reitistä, joita tässä työssä nimellä 
opasteet, ja reitin viitat. Opasteet sisältävät historiallisen kuvan, informatiivisen tekstin ja kartan. Reitin 
viitat tulee sijoittaa tienristeyksiin sekä muihin kohtiin reitin varrella, joissa reitin jatkumissuunnasta on 
epäselvyyttä. Viitat asetetaan riittävän näkyville paikoille siten, etteivät ne häiritse tien hoitotoimenpiteitä. 

Koko reittiä koskevat maisemanhoito-ohjeet

Vasemmalla: Puumalan satamassa kasvaa kauniita, vanhoja tammia, jotka tulee säilyttää. Mikäli 
tammien kunto huononee ja ne joudutaan kaatamaan, tulee tilalle istuttaa uusia. Oikealla: Kuvassa 
on keskustan ravintolan terassin alla sijaitseva bunkkeri (ks. s.14-15.). Kävelyreitin alueella on neljä 
bunkkeria, joiden ympäriltä kasvillisuus karsitaan niin, että bunkkerit erottuvat maastossa. Tämä 
bunkkeri ja Veteraanipuiston bunkkeri valaistaan kohdevalaisimin.

Yllä: Reitin varrella on huolehdittava tienpenkereiden kunnosta, jotta kävelijän on turvallista kävellä 
myös niillä osilla reittiä, joilla ei ole jalkakäytävää.

Vasemmalla: Näkymä Niementieltä nuorisotalon mäelle. 
Nuorisotalo peittyy osittain puustolla, puustoa karsitaan sen 
verran, että maamerkki saadaan näkyviin maisemassa. (ks. s. 
16-17.).
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Vanha Puu-Puumala: 
Alueella sijaitsee useita puutaloja, joiden juuret ovat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Vanhoja puutaloja 
on erityisesti kirkon pohjoispuoleisessa osassa Vanhan Puumalantien läheisyydessä, kirkon ja rannan välissä 
Satamatiellä sekä Annankujalla kirkonkylän keskustassa. Myös keskustan puuliiketilakortteli on 1900-luvun 
alusta. Alueen luoteispäädyssä sijaitsee Veteraanipuisto, jossa on kunnostettu Salpalinjan bunkkeri. 
Veteraanipuistossa on myös kesäteatteri, sekä Pappilantien toisella puolen vanha Rantapappila. Veteraanipuiston 
kunnostetun bunkkerin lisäksi Pappilantien varrella on myös kunnostamaton bunkkeri. 

Alueen rakennuksia kunnostettaessa tulee ottaa huomioon aikakausille tyypillinen väritys ja materiaalit.
Rehevien puutarhojen ja pihojen Puumalalle ominainen yleisilme pyritään säilyttämään katukuvassa. 
Veteraanipuiston bunkkeri valaistaan kohdevalaisimin.

Kirkkomiljöö: 
Puumalan Johannes Kastajan kirkko on 1830-luvulta. Sen hautausmaa on aidattu kylmäkivimuurilla ja 
hautausmaan yleisilme on metsäinen. Kirkon hautausmaalla on myös sankarihauta-alue. Kirkko ja sen 
kellotapuli ovat maamerkkejä Puumalan maisemassa ja niiden näkyminen tulee varmistaa hienovaraisella 
puuston karsimisella tarpeen mukaan puuston ikääntyessä.

Retro-Puumala:
Keskuskadun ympärille sijoittuva retro-Puumala koostuu 1960-1980-luvun rakennuksista, jotka antavat 
keskustalle omalaatuisen, retron ilmeen. Näitä rakennuksia ovat mm. Kunnantalo ja useat Keskustien liiketilat. 
Keskustan omaleimaisia rakennuksia ovat myös vanha Säästöpankin rakennus sekä vanha paloaseman rakennus. 
Keskustietä uudistettaessa tulisi huomioida myös tämän aikakauden säilyttäminen osana arkkitehtuurin 
historiallista kerrostumaa. Mahdolliset korjaukset tehdään aikakauden ominaispiirteitä kunnioittaen. Julkisissa 
istutuksissa tulee suosia suomalaista kulttuurikasvillisuutta.

Pittoreski Puumala:
Alue koostuu vaihtelevan ikäisistä pientaloista aina Puumalan vanhimmasta talosta, Härkösen talo 1700-luvulta, 
moderneihin omakoti- ja rivitaloihin. Alueella sijaitsee myös Puumalan 1900-luvun puolivälistä oleva puinen 
katsomorakennus, vanha VPK:n talo, joka toimii nykyään nuorisotalona sekä Puumalan kirkonkylän vanha 
kansakoulu. Rakennuksia kunnostettaessa tulee ottaa huomioon aikakausille tyypillinen väritys ja materiaalit. 
Rehevien puutarhojen ja pihojen Puumalalle ominainen yleisilme pyritään säilyttämään katukuvassa. 

Satama: 
Satama on Puumalan toimintojen keskipiste. Satamaa hallitsee Puumalansalmen silta. Historiallisia kerrostumia 
satama-alueella ovat luotsiasema ja 1930-luvun teollisuusrakennus, vanha Meijeri, jossa nykyään toimii 
lasinpuhallusliike Lasiruusu, sekä venekuurit ja Wenno-laiva. Sataman toimintoja tulisi kehittää siten, että 
avoimuus ja miellyttävyys jalankululle säilyy tai paranee. Näkymät salmen myötäisesti tulee huomioida ja pitää 
avoimina. Historiallisina maamerkkeinä venekuurien, luotsiaseman ja Wennon säilyttäminen on mielestämme 
tärkeää.

Reitin osa-alueiden erityispiirteet ja maisemallinen hoito 

Yllä: Näkymä Puumalansalmen sillalta kohti satamaa ja Keskustietä, taustalla Puumalan 
kirkko.

Vasemmalla: Veteraanipuiston bunkkeri. Kuva: Hildén, Matias (luvalla).  Oikealla: Kuva Annankujalta, 
taustalla vanha paloasema.

Vasemmalla: Ilmakuva Puumalan kirkosta. Kuva: Puumalan kunnalta (luvalla).  Oikealla: Keltaisten 
puuliiketilojen kortteli. Kuva: Hettula, Lea (luvalla).

Vasemmalla: Paakarintien varrella oleva avoin alue, jota kehitetään maisemaniittynä (ks. sivu 16). Oikealla: 
Punainen venekuuri ja Wenno Puumalan satamassa.
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Kunnantalon uusi puistoaukio
Leikkaus 1:50

0 4 metriä

Uusia penkkejä ja istutuksia Olemassaolevien istutusalueiden täydennysOpasteiden lisäys

Kunnantalon eteläkulma ja ylätori:
Kunnantalon eteläkulmaan lisätään uusi puistoaukio parkkipaikan tilalle. Puistoaukion ympärille lisätään istutuksia ja jo olemassa olevaa 
kasvillisuutta täydennetään. Uusi puistoaukio johdattelee myös bunkkerille menevälle oikopolulle, tehden siitä vähemmän takapihamaisen.  
Puistoaukiolle lisätään penkkejä ja opastetaulu kyläkävelyreitistä. Sen lisäksi puistoaukion kulmalle asetetaan kyläkävelyreitin viitat. 
Uutta puistoaukiota vastapäätä Keskustien toiselle puolelle tulee muutoksia. Ylätorilta poistetaan yksi rivi parkkipaikoitusta eteläreunalta, 
säästäen kuitenkin sähköautojen latauspisteen. Näiden tilalle laitetaan lisää istutuksia, esimerkiksi istutuslaatikoissa. Keskustien itäpuoleiselle 
pienelle aukiolle lisätään muutama penkki ja istutusallas. Istutukset reunustavat kyläkävelyreittiä johdatellen kulkijoita kohti Annankujaa. 

Bunkkeri:
Bunkkerille johdattava oikopolku niitetään molemmin puolin noin 1 metrin etäisyydeltä. Bunkkerin edustalta poistetaan osa puustosta ja 
pensaikosta, jotta näkyvyys paranisi. Lisäksi bunkkeria valaistaan pimeän aikaan alhaalta ylös asettaen kohdevalaisimet bunkkerin eteen 
maahan. Bunkkerille johtavat puiset portaat pidetään kunnossa.

Hautausmaan kulma:
Reittiviitta asetetaan hautausmaan muurin ulkopuolelle. Hautausmaalta poistetaan osa huonokuntoisimmista, suurista puista, jotta näkymät 
kirkolle paranisivat. 

Luotsiasema:
Aluetta kehitetään julkiseen virkistyskäyttöön. Luotsiaseman nurmikentälle lisätään piknik-pöytiä ja -tuoleja. Luotsiasemalle lisätään opaste ja 
reittiviitta. 

Kunnantalon uusi puistoaukio
Leikkaus 1:50

0 4 metriä

Uusia penkkejä ja istutuksia Olemassaolevien istutusalueiden täydennysOpasteiden lisäys

Yllä: Reitti ja muutosalueet ilmakuvassa. Ilmakuva Puumalan kunnalta.

Kunnantalon uusi puistoaukio
Leikkaus 1:50
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Selitteet: 

Kehitettävä alue
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Kiinteistörajat

Näkymät

Oikopolun varrella
karsitaan kasvillisuutta niin, 
että reitti ja bunkkeri
näkyy maastossa selkeästi.

Nuorisotalon mäen aita
vaihdetaan uuteen ja pidetään
huolta siitä, että alue on turvallinen
ja siisti.

Tarkennus: Nuorisotalon mäki ja 
Niementie
1:1000

Kehitetään 
maisemaniityksi
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Niementie
Tiepenkereet on pidettävä siisteinä
ja huolehdittava siitä, ettei liian korkea kasvillisuus
aiheuta huonoa näkyvyyttä tienkäyttäjille

Nuorisotalon mäen 
turvallisuudesta on huolehdittava
aitaamalla, mutta aidan oltava
myös esteettinen

Puustoa karsitaan yksittäisiä puita poistamalla niin, että
näkymät mäeltä järven suuntaan pysyvät avoimina. 
Alueen ilme pyritään kuitenkin säilyttämään vehreänä eikä
puustoa tule karsia pois kokonaan.

Leikkaus Nuorisotalon mäeltä Niementielle
1:200

0 20 metriä

Nuorisotalon mäki:
Nuorisotalon mäen turva-aita uusitaan. Tarpeen mukaan mäen näkymiä haittaavaa puustoa karsitaan puuston 
kasvaessa yksittäisiä puita poistamalla.  Näkymäpaikan turvallisuudesta huolehditaan. Nuorisotalo on maamerkki 
maisemassa, joten sen ympärillä olevaa kasvillisuutta poistetaan sen verran, kuin se haittaa talon näkymistä rannan 
ja Niementien suunnasta katsottuna.

Vanha meijeri/Lasiruusu:
Rakennuksen ulkopuolelle lisätään opastetaulu, joka kertoo rakennuksen historiasta ja nykykäytöstä. Opasteviitta 
lisätään. 

Oikopolku Harjutieltä Niementielle:
Oikopolku niitetään molemmin puolin noin 1 metrin etäisyydeltä. Alueella sijaitsevan bunkkerin turvallisuus 
tarkastetaan. Bunkkerin ympäriltä karsitaan kasvillisuutta näkyvyyden parantamiseksi. 

Paakarintien maisemaniitty:
Alue pidetään avoimena niittyalueena, johon kylvetään perinteistä niittykasvillisuutta. Vanha puusto kuitenkin 
säilytetään. 

Yllä: Nuorisotalon mäen huonokuntoinen aita. Taustalla
Puumalansalmen silta ja Vanha Meijeri. Oikealla: Oikopolku 
Harjutieltä Niementielle. Kuvat: Hildén, Matias (luvalla).
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Opastekyltitetyt kohteet:

• Härkösen talo: pääopaste koko reitistä sekä kohde-esittely Härkösen talosta
• Vanha Meijeri/Lasiruusu: kohde-esittely rakennuksesta
• Puumalansalmen silta/satama: lossiliikenteen ja sillan historiasta teksti
• Keltaiset puuliiketilat: kohde-esittelyt rakennuksista 
• Wenno ja venekuurit: satama- ja laivahistoriasta teksti, kohde-esittely Wennosta
• Luotsiasema: kohde-esittely
• Veteraanipuiston bunkkeri ja kesäteatteri: kohde-esittely alueesta ja teksti Salpalinjan historiasta
• Puumalan kirkko ja hautausmaa: kohde-esittely rakennuksesta, myös sisäkuvia kirkosta
• Kunnantalo: pääopaste koko reitistä ja Puumalan historiasta

Opastekylttejä on kahdenlaisia: suurempia, reitin pääopastekylttejä (havainnekuva alla) ja kohdeopastekylttejä 
(havainnekuva oikealla).Pääopasteet sijoitetaan Härkösen talon ja Kunnantalon luokse. Härkösen talon 
lähettyvillä olevilta parkkipaikoilta on helppo tulla reitille, samoin Kunnantalon uudelta puistoaukiolta. 

Opastekyltit valmistetaan säänkestävästä materiaalista. Opasteet tehdään esimerkkikuvien kaltaisiksi. Kylteissä 
tulee olla kartta reitistä ja kyltin sijainnista, pieni selostusteksti kohteesta ja siihen liittyvästä historiasta. Tämän 
lisäksi opasteita voi kuvittaa esimerkiksi historiallisin valokuvin. Joidenkin kohteiden (esimerkiksi kirkon) 
opastetauluun voi lisätä sisäkuvia kohteesta, mikäli sisätiloihin ei aina pääse tutustumaan. Siten aukioloaikojen 
ulkopuolella olisi vierailijan mahdollista nähdä kuvia sisätiloista. Opastekylttien kunto tarkistetaan 
säännöllisesti keväisin. Opastekylttien tekstit käännetään venäjäksi ja englanniksi.

Reittiviitat valmistetaan säänkestävästä materiaalista ja riittävän korkeiksi. Viitat asetetaan näkyville paikoille, 
tasaisin välein, esimerkiksi reitin risteyskohtiin. Reittiviitat eivät saa olla esteenä teiden huoltotoimenpiteille. 
Viitassa lukee “Kyläkävelyreitti – (seuraava kohde)”. Oikopolut merkitään erilaisin, esimerkiksi matalin 
puuviitoin sekaannusten välttämiseksi. 

Esite:
Reitin esitteeseen merkitään reitin linjaus ja reitin varrella olevat historiallisesti arvokkaat kohteet reittikartan 
(sivu 10) mukaisesti. Kartta ja esite tulee olla helposti ladattavissa pdf:nä Puumalan kunnan kotisivuilta. 
Esitteen alkuun tulee pieni yleiskatsaus Puumalan historiasta. Jokaisesta kohteesta tulee esitteeseen noin yhden 
kappaleen verran tekstiä. Esitettä voi kuvittaa kohteeseen liittyvin historiallisin kuvin. Esitteessä voidaan myös 
kertoa kuuluisista puumalalaisista kuten Elsa Heporaudasta. Esite tulee kääntää venäjäksi ja englanniksi.
Kesällä esitteitä jaetaan sataman infopisteessä, Kunnantalolla sekä asiasta kiinnostuneiden yrittäjien liiketilojen 
auloissa.

Opasteet ja esite

1000 mm

950 mm

2000 mm
700 mm

500 mm

Opastekyltit valmistetaan säänkestävästä ma-
teriaalista. Opasteet tehdään esimerkkikuvien 
kaltaisiksi. Kylteissä tulee olla kartta reitistä ja 
kyltin sijainnista, pieni selostusteksti kohtees-
ta ja siihen liittyvästä historiasta. Tämän lisäksi 
opasteita voi kuvittaa esimerkiksi historiallisin 
valokuvin. Joidenkin kohteiden (esimerkiksi kir-
kon) opastetauluun voi lisätä sisäkuvia kohtees-
ta, mikäli sisätiloihin ei aina pääse tutustumaan. 
Siten aukioloaikojen ulkopuolella olisi vierailijan 
mahdollista nähdä kuvia sisätiloista. Opastekylt-
tien kunto tarkistetaan säännöllisesti keväisin. 

Reittiviitat valmistetaan säänkestävästä mate-
riaalista ja riittävän korkeiksi. Viitat asetetaan 
näkyville paikoille, tasaisin välein, esimerkiksi 
reitin risteyskohtiin. Reittiviitat eivät saa olla es-
teenä teiden huoltotoimenpiteille. Viitassa lukee 
“Kyläkävelyreitti – (seuraava kohde)”. Oikopolut 
merkitään erilaisin, esimerkiksi matalin puuvii-
toin sekaannusten välttämiseksi. 

LOSSILIIKENNE

Lähteet:
Museovirasto
Puumalan kunta

Havainnekuva  reitin alun pääopastekyltistä Havainnekuva opastekyltin sisällöstä. Historiallinen kuva: Puumalansalmen losslossiliikennettä. 1983. 
Kanerva, Teuvo. Museovirasto.

Havainnekuva kohdeopastekyltistä maastossa
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Kyläkävelyreitti voisi tukea kotiseutuhistoriaan nojaavia tapahtumia, kuten perinneruokamarkkinoita, Saimaan 
risteilyjä ja siltakemmakoita. Kyläkävelyreitillä voi järjestää opastettuja kierroksia. Kierroksilla voisi hyödyntää 
oppaiden kiinnostuksen mukaan myös dramatisointia. Dramatisoiduilla kierroksilla opas esittelisi Puumalan 
historiallisia kohteita jonkun tietyn puumalalaisen henkilön näkökulmasta, esimerkiksi Elsa Heporautaa 
esittäen.

Jatkokehittelyn kannalta on mahdollista jatkaa reittiä Sahanlahteen asti, esimerkiksi pyöräreittinä. Myös 
saaristolais- ja esihistoriaa esittelevä venereitti voitaisiin kehittää samoja periaatteita noudattaen.

Kävelyreitin linjauksessa ja suunnittelussa saimme apua Puumalan Matias Hildéniltä ja Tuula Vainikalta 
sähköpostitse. Näistä sanojen- ja kuvienvaihdoista oli meille suuri apu tässä työssä ja kiitämme lämpimästi 
Matias Hildéniä, Tuula Vainikkaa ja Puumalan kuntaa yhteistyöstä.

Lopuksi
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Lähteet
Erityiskiitos Matias Hildénille ja Tuula Vainikalle!

Karttalähteet:

Maanmittauslaitos: työn karttojen pohjana on käytetty maastotietokantaa, vinovalovarjokuvaa, kiinteistörajoja 
sekä ilmakuvaa
Cetopo: Korkeuskäyrät
Museovirasto: muinaisjäännösrekisteri, kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx
https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/
kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot
Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta
http://www.esku.fi/asp/default.aspx
Kurssilla ryhmätyönä tuotettu maisema-analyysi

Kirjalliset lähteet:

Ahola, Teija: Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaava: Kulttuuriympäristöselvitys. 2012.

Kuvalähteet:
Sivu 3:
Kuvaaja: Kanerva, Teuvo: Puumalansalmen lossiliikennettä. 1983. Historian kuvakokoelma, Museovirasto. CC 
BY 4.0. https://www.finna.fi/Record/museovirasto.496E9C9887725AA71AD53998688633F8
Kuvaaja: Mattila, J.V: Puumalan kirkko, tapuli ja kirkkomaan käytävää. 1929.  
Historian kuvakokoelma, Matkailun edistämiskeskuksen kokoelma, Museovirasto. CC BY 4.0. https://www.
finna.fi/Record/museovirasto.B502B596B5A2AC02207711A57B05BA6D
Kuvaaja: Kyytinen, Pekka: Näkymä Puumalan kirkonkylästä. 1972. Kansatieteen kuvakokoelma,
Pekka Kyytisen kokoelma, Museovirasto. CC BY 4.0. https://www.finna.fi/Record/museovirasto.
DC666FDFDD320672E5912AB4BA56B109
Kuvaaja: Sot.virk. Laukka, Uuno: Pioneerit rakentamassa ponttoonisiltaa, Puumala. 1944. CC BY 4.0. SA-
kuva-arkisto. http://sa-kuva.fi/

Sivu 8:
Kuvanmuokkaus kuvista: Pakarinen, Maija (luvalla) ja Pääkkönen, Heta, 2020 sekä Pietinen, 1936: Puumalan kirkonkylä 
Saimaalta nähtynä. Historian kuvakokoelma, Pietisen kokoelma, Museovirasto. CC BY 4.0. https://www.finna.fi/Record/
museovirasto.14DA7B78E1D279466F44DEBA765452E2

Sivu 12:
Hildén, Matias (luvalla): Kuva Veteraanipuistosta.

Sivu 13: 
Hildén, Matias (luvalla): Kuva Veteraanipuistosta 2.
Puumalan kunnan lähtöaineistot opiskelijoille (luvalla): Ilmakuva kirkosta.
Hettula, Lea (luvalla): Keltainen puuliiketilakortteli.

Sivu 15:
Puumalan kunnan lähtöaineistot opiskelijoille (luvalla): Ilmakuva kunnantalosta.

Sivu 17: 
Hildén, Matias (luvalla): Kuva Nuorisotalon mäeltä. Kuva oikopolusta.

Sivu 18:
Kuvaaja: Kanerva, Teuvo: Puumalansalmen lossiliikennettä. 1983. Historian kuvakokoelma, Museovirasto. CC 
BY 4.0. https://www.finna.fi/Record/museovirasto.496E9C9887725AA71AD53998688633F8


