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H

H

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne

A
-A

’

B - B’

C
- C

’

D
- D’

Puumalan miljöötyypityksen alueeksi valittiin 
pitkä rantaviiva, joka näyttää eri tyyppisiä alueita 
taajaman itä- ja länsipuolelta aina Sahanlahden 
alueelle saakka. Kustakin osa-alueesta on esitetty 
tarkennettu esitys.

SWOT- analyysillä pyrittiin tunnistamaan 
Puumalan vahvuuksia ja heikkouksia. Vahvuuksiksi 
tunnistettiin mm. rantaviivan paljous, turismi ja 
veneilykulttuuri.

VAHVUUDET

MAHDOLLISUUDET

HEIKKOUDET

UHAT

rantaviivan runsaus

kumpuilevat maastonmuodot

kirkasvetisyys

veneilykulttuuri

rauha ja eristyneisyys

paikalliset pienyritykset

kunta ei omista kaikkia merkittäviä tontteja

taajaman rikkonaisuus

sillan mittakaava

parkkialueiden sijoittelu taajamassa

autokulttuuri

turismin kausiluonteisuus

osittain huonokuntoinen rakennuskanta

turismin vahvistuminen ja ympärivuotiseksi 
muuttuminen

muuttoliike maaseudulle

eri turistiryhmien erityishuomioiminen

elinkeinoelämän monipuolistuminen

luontomatkailun kasvu

ympäröivien kuntien kehittyminen

väestön vanheneminen

autioituminen

urbanisaatio

yksityisten maanomistuksen
liian suuri osuus

turismin heikkeneminen

metsätalouden rajoitteet
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PUUMALAN RANNAN MILJÖÖTYYPITYS

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne
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H

A
-A

’

Puumalansalmen pohjoisosassa on pienipiirteisesti 
kumpuilevaa loivasti veteen viettävää maastoa. 
Paikoitellen kummut nousevat maasta avokallioina. 
Rantaviiva vaihettuu kosteikoiksi suojaisissa 
poukamissa. Rantakosteikot ovat pienikokoisia ja 
sirpaleisia. Alueella on pientalo- ja mökkirakentamista 
rantaviivan läheisyydessä. Hotellialueella toimii pieni 
vierasvenesatama.

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne

Leikkauksessa A näkyy kahden vesialueen väliin jäävä 
vanha saha, joka toimii nykyään hotelli ja venesatama-
alueena.

    25    50 metriä

4 PUUMALA POHJOINEN

500 m250
1: 1000
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Puumalansalmen länsipuoli on pienipiirteisesti 
kumpuilevaa loivahkoa rantaviivaa. Mökki- ja loma-
asunnot ovat sijoittuneet rantaviivan tuntumaan 
lähes koko tarkastelualueen pituudelta. Puusto on 
pääsääntöisesti mäntymetsää tai paikoin sekametsää.

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne

H

B - B’

Leikkauksessa B näkyy länsirannan loivasti kumpuileva 
rinne ja kesämökkialueet.

    25    50 metriä

5 PUUMALA LÄNSIRANNIKKO

500 m250
1: 1000
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C
- C

’

Taajaman läheisyydessä on rakennettua rantaa, joka 
toimii suosittuna satama-alueena etenkin kesäisin. 
Pientalorakentaminen ulottuu keskusta alueella 
rantaviivaan asti. Sataman ja sillan läheisyydessä on myös 
suurikokoisempia kerrostaloja ja julkisia rakennuksia. 
Tarkastelualueen pohjoisosassa on yhtenäisempi kaistale 
lehtimetsää. Rinne laskee loivasti kohti vesirajaa.

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne

Leikkauksessa C näkyy loivaan rinteeseen syntynyt 
Puumalan keskusta-alue sekä mittakaavaltaan
varsin suurikokoinen silta.

    25    50 metriä

6 PUUMALA TAAJAMA

500 m250
1: 1000
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D
- D’

Puumalansalmen itäpuoli on luonteeltaan länsirantaa 
jyrkkäpiirteisempi. Korkeuserot ovat suuria ja maasto on 
kallioisempaa. Pientalorakentaminen myötäilee maaston 
muotoja. Alueella sijaitsee kalankasvattamo sekä satama.

Rantakosteikko

Satamat

Kallioalueet

Mökit ja loma-asunnot

Havumetsä

Lehtimetsä

Hotellit ja hostellitH

Pientalot

Teollisuusalue

Kerrostalot ja julkiset rakennukset

Jyrkkäpiirteinen rinne

Leikkauksesta D käy ilmi salmen itäisen puolen mäkisyys 
ja jyrkkäpiirteisempi kallioinen ranta.

500 m250
1: 1000

    25    50 metriä

7 PUUMALA ITÄRANNIKKO
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Ongelmaksi tunnistettiin Puumalan niemen 
rannan saavutettavuus sekä näköyhteyksien 
puuttuminen päätieltä rantaan. Taajaman 
alueelle saavutaan niemen keskellä kulkevaa 
päätietä pitkin (Kantatie 62), joka toimii 
myös läpikulkureittinä taajaman ohi. Taajaman 
keskustasta näkyy paikoin rantaviivaa, mutta 
usein näkymä jää kasvillisuuden peittoon. 
Keskustan satamasta aukeaa näkymä veteen, 
mutta tieverkosto ei jatku yhtenäisenä rannan 
myötäisesti vaan ohjautuu takaisin kohti Kantatie 
62:sta ja Vanhaa Puumalan tietä. Lisäksi kevyen 
liikenteen yhteydet puuttuvat lähes täysin aivan 
keskustaa lukuun ottamatta.

Reittien hahmotettavuuden ja turvallisuuden 
kannalta kävelijän ja pyöräilijän tulisi voida liikkua 
turvallisesti omalla kaistalla, joka on eriytetty 
autotiestä. Lisäksi ajoväylien ja kävelyreittien 
tulisi muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuksia, jossa 
reitti muodostaa läpikuljettavan silmukan tai 
johtaa matkan päätepisteeseen. Nyt kylällä on 
paljon reitistöjä, jotka ovat läpikuljettavuudeltaan 
arveluttavia.

Hitaasti ajettava, käveltävä ja pyöräiltävä väylä 
houkuttelee pysähtymään ja tutkimaan paikkoja. 
Lisäksi tieltä avautuvat näkymät ovat ilmaisia 
elämyksiä, jotka kannustavat niin paikallisia 
kuin turisteja liikkumaan taajaman alueella. 
Saavutettava vesiraja myös selkiyttää paikan 
rakennetta, jolloin kulkija tietää mihin suuntaan 
hän on kulkemassa ja kylän rakenne ja reitit 
hahmottuvat selkeämmin.

NÄKYVYYS RANTAAN ON ESTYNYT KULKEMINEN RANTAAN ON ESTYNYT

KONSEPTIONGELMAN MÄÄRITTELY
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Tieverkoston parantaminen  Maisemanhoito, näkymien avaaminen 
kasvillisuutta poistamalla

Rantarakenteet Lisärakentaminen, palvelut

Opaskyltit ja vihkoset Vetonaulakohteet Helposti hahmottuva ja selkeä ympäristö

RATKAISUN AVAIMET
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Konseptiratkaisussa Puumalanniemen länsirantaan 
rakennetaan rantatie, joka kulkee paikoin lähellä vettä 
ja halkaisee rannan tuntumaan rakennettuja pieniä 
kyläkeskittymiä. Joissain kyläkeskitttymissä sijaitsee 
vetonaulakohteita. Kylistä muodostuu järvikylien nauha 
niemen länsipuolelle.

Osa rannasta jätetään kasvillisuuden peittoon. Järveltä päin saavuttaessa 
veneilijällä on näköyhteys ranta-asutukseen. Maalta päin rannasta on 
pääsy veden lähelle ja näkymät ovat kylän kohdalla avoimet ja muaalla 
kasvillisuuden sulkemat.

Lomakylät

Keskusta

Näkymä

Rantaraitti muodostaa yhtenäisen 
kokonaisuuden keskustan satama- alueen ja 
pohjoisessa sijaitsevan Sahanlahti resortin 
välille.

Tie on luonteeltaan kahteen suuntaan ajettava ajoväylä, 
jossa on erotettu kevyen liikenteen väylä.

KONSEPTINA JÄRVIKYLIEN NAUHA

LÄNSIRANNIKKO
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Suurien korkeuserojen vuoksi Puumalan itärannikko 
soveltuu yksittäisten näköalaan perustuvien 
rakennushankkeiden kohteeksi. Vetonaulakohteina 
voivat olla vaikka maisemauimala tai näköalasauna. 
Myös seikkailupuistojen tyyppiset elämykset toimivat 
alueella suuria korkeuseroja hyödyntäen. Erityisesti 
näkymät Osmonaskeleen saarille kannattaa hyödyntää 
toimintojen sijoittelussa.

Itärannikko ei sovellu laajamittaiseen rakentamiseen 
länsirannikon tavoin, mutta se tarjoilee silti upeita 
maisemia. Niemen itäosien kulkua tulisi helpottaa 
kävelypoluilla ja näköalatasanteilla. Miljöö jätetään 
luonnontilaiseksi. Jyrkkäpiirteisillä kalliorannoilla kulkua vesirajaan 

tulee helpottaa rantarakenteilla.

KONSEPTINA SUURIEN
KORKEUSEROJEN RANNIKKO

ITÄRANNIKKO
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0 500 1000 m
Konseptia on tarkasteltu samalta pitkältä ranta-alueelta, 
jolta on miljöötyypitys on tehty. Konseptin tarkastelu-
alue jakautuu neljään eri alueeseen, jotka ovat pohjoinen, 
länsirannikko, taajama sekä itärannikko. Jokaisesta osa-
alueesta on esitetty tarkempi karttaesitys.

Mahdollinen paikka merkittäville kohteille, ns. 
tähtikohteet

Potentiaalinen rakennettava alue

Näkymien avaus

Ei erityisiä toimenpiteitä

Rantarakenteita

Keskustan mahdollisesti 
kehitettävä alue

Kehitettävää kevyttä 
liikennettä

Kehitettäviä ajo- ja kevyen liikenteen 
väyliä

Tarkastelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

Tämänhetkiset pienet ajotiet ja polut

Tämänhetkiset ajotiet

Tämänhetkiset kevyen liikenteen väylät

KEHITTÄMISSUUNITELMA: PUUMALAN JÄRVIKYLÄT
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Vetovoimainen tähtikohde sijoitetaan olemassa olevan 
majoitusalueen itäpuolelle. Alueelle luodaan kylämäisiä 
rakennettuja ryppäitä, jotka muodostavat etelään päin 
nauhamaisen kokonaisuuden. Rakennettujen alueiden 
edustalta avataan näkymiä järvelle päin.

0 500 1000 m

Mahdollinen paikka merkittäville kohteille, ns. 
tähtikohteet

Potentiaalinen rakennettava alue

Näkymien avaus

Ei erityisiä toimenpiteitä

Rantarakenteita

Keskustan mahdollisesti 
kehitettävä alue

Kehitettävää kevyttä 
liikennettä

Kehitettäviä ajo- ja kevyen liikenteen 
väyliä

Tarkastelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

Tämänhetkiset pienet ajotiet ja polut

Tämänhetkiset ajotiet

Tämänhetkiset kevyen liikenteen väylät

13 KEHITTÄMISSUUNNITELMA: POHJOINEN
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Tielinjausta selkiytetään, jotta taajamasta on vaivaton 
ja selkeä kulku pohjoiseen miellyttävän rantaviivan 
tuntumassa. Rakennetut kyläalueet jatkuvat länsirannikon 
läpi soveltuvilla alueilla. Suuri osa ympäristöstä jätetään 
entisen kaltaiseksi metsävaltaiseksi alueeksi.

0 500 1000 m

Mahdollinen paikka merkittäville kohteille, ns. 
tähtikohteet

Potentiaalinen rakennettava alue

Näkymien avaus

Ei erityisiä toimenpiteitä

Rantarakenteita

Keskustan mahdollisesti 
kehitettävä alue

Kehitettävää kevyttä 
liikennettä

Kehitettäviä ajo- ja kevyen liikenteen 
väyliä

Tarkastelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

Tämänhetkiset pienet ajotiet ja polut

Tämänhetkiset ajotiet

Tämänhetkiset kevyen liikenteen väylät

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: LÄNSIRANNIKKO
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Näkymiä avataan keskeisellä alueella. Kirkko 
tuodaan näkyvämmäksi muun muassa kasvillisuuden 
harventamisen avulla. Keskeisimmille alueille 
sillan lähteisyyteen suositetaan rantarakenteita ja 
kevyenliikenteen reitistön kehittämistä. Myös tälle 
alueelle ehdotetaan vetovoimaista kohdetta.

0 500 1000 m

Mahdollinen paikka merkittäville kohteille, ns. 
tähtikohteet

Potentiaalinen rakennettava alue

Näkymien avaus

Ei erityisiä toimenpiteitä

Rantarakenteita

Keskustan mahdollisesti 
kehitettävä alue

Kehitettävää kevyttä 
liikennettä

Kehitettäviä ajo- ja kevyen liikenteen 
väyliä

Tarkastelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

Tämänhetkiset pienet ajotiet ja polut

Tämänhetkiset ajotiet

Tämänhetkiset kevyen liikenteen väylät

KEHITTÄMISSUUNNITELMA: TAAJAMA
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Alueelle ehdotetaan kahta uutta vetovoimaista 
tähtikohdetta, joista eteläisempi sijoitetaan olemassa 
olevan uimarannan yhteyteen. Pohjoisempi tähtikohde 
sijoitetaan korkealle alueelle, jotta hienot näkymät 
voidaan hyödyntää. Reitistöihin suositellaan 
selkiyttämistä, jotta uusille vetovoimaisille alueille on 
pääsy.

Mahdollinen paikka merkittäville kohteille, ns. 
tähtikohteet

Potentiaalinen rakennettava alue

Näkymien avaus

Ei erityisiä toimenpiteitä

Rantarakenteita

Keskustan mahdollisesti 
kehitettävä alue

Kehitettävää kevyttä 
liikennettä

Kehitettäviä ajo- ja kevyen liikenteen 
väyliä

Tarkastelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

Tämänhetkiset pienet ajotiet ja polut

Tämänhetkiset ajotiet

Tämänhetkiset kevyen liikenteen väylät

0 500 1000 m

16 KEHITTÄMISSUUNNITELMA: ITÄRANNIKKO
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Vetovoimakohde, ns. tähtikohde

Suunnittelualueen rajaus

Merkintöjen selitykset

0 500 1000 m

Ehdotus kyseisen tähtikohteen toiminnoista

Tähtikohteiden toiminnot

Kelluva sauna

Maatila
Käsityöläiskylä

Erikoishotelli
avantouintikeskus

Vesiurheiluvuokraamo

Näköalasauna
Näköalauimala
Köysiratapuisto

Vetonaulakohteiden suunnittelussa tulee huomioida 
ympärivuotisuus ja rauhallisen tunnelman säilyminen 
kylän alueella. Tämän vuoksi vetonaulakohteita tulee 
sijoittaa hajautetusti myös taajaman ulkopuolelle.

Ympärivuotisuus
Kesän turistisesonki toimii jo kohtuullisesti nykyisellään. 
Etenkin talvekauden toimitoja on kehitettävä 
ympärivuotisuuden saavuttamiseksi. Ympärivuotisia 
toimintoja ovat mm. saunominen ja uimininen. 
Myös talviuimarit ja avantoharrastajat kannattaa 
ottaa huomioon. Myös ostosmatkailu, etenkin 
erikoistavarakauppa on hyödynnettävissä vuoden ympäri.

Maaseutumaisuus
Maaseutumaisen miljöön edut kannattaa säilyttää 
ja hyödyntää. Näitä voivat olla eläinkokemukset 
kuten poniratsastus lähellä tajaama aluetta. Etenkin 
erilaiset maaseutukokemukset, jossa lapset pääsevät 
tekemisiin eläinten kanssa matalalla kynnyksellä voivat 
houkutella kävijöitä pysähtymään. Maaseutukokemusten 
yhteyteen kannattaa suunnitella myös erikoiskauppa- ja 
ravintolamahdollisuuksia.

Vesiurheilu        
Vesiurheilutoiminnot sijoittuvat ajallisesti kesään. Niitä 
kannattaa kuitenkin kehittää, sillä rantaviivan määrä 
ja mielenkiintoinen saaristomaisema ovat Puumalan 
vahvuuksia. Vesiurheilun vuokraustoiminnassa kannattaa 
huomioida myös vähemmän seikkailuhenkiset 
käyttäjäryhmät, kuten lapsiperheet. Vuokrattavia 
vesivälineitä voivat olla mm. poljettavat vesiautot, 
soutuveneet, inkkarikanootit, kajakit ja sup-laudat.

Korkeuserot ja maisema
Etenkin niemen itäpuolella korkeuserot vaikeuttavat 
rakentamista, mutta toisaalta tarjoavat mahdollisuuden 
uniikkien kokemuksillisen kohteiden kehittelyyn. 
Avautuva saaristomaisema kannattaa hyödyntää 
esimerkiksi maisemasaunan tai -uimalan muodossa. Myös 
köysiratapuitot ja seikkailupuistot voivat tulla kyseeseen, 
jos korkeuserot pystytään hyödyntämään tarkoitukseen 
sopivalla tavalla.

Taajama
Taajaman ja sataman aluetta on kehittävä 
kaupunkimaiseen suuntaan, jotta myös keskustan alue 
saadaan houkuttelevaksi. Erityisesti sataman alueen 
kehitys on tärkeää viihtyisyyden kannalta.

PUUMALAN VETONAULAT
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Järvikylien nauha
Korkeuserojen Puumala

Kehitettävä kulkuyhteys

Kehitetään kevyen liikenteen yhteyksiä

Kehitetään kaupunkimaisena keskuskatuna

Kehitetään autottomana rantabulevardina

Näkymälinja järveltä

Kunnostettava vanha rakennus

Uusi päivittäistavarakauppa

Käyttötarkoituksen muutos kauppahalliksi

Hotelli ja majoituspalvelut

Ravintola/baari/kahvila

Markkinakoju

Rakennukset

Townhouse asuinrakennus

Myöhemmässä vaiheessa täydennysraken-
nettava paikka

Kivijalkamyymälä ja asuinrakennus

Uusi rantasauna ja suihkut

Puumala vierailukekus; satamapalvelut ja 
vuokrauspalvelut

ASEMAPIIRROS 1: 2000

Maisemanhoito alue; avataan näkymiä poistamalla 
kasvillisuutta

Maisemanhoito alue; Suljetaan näkymä peittävällä 
kasvillisuudella

Merkintöjen selitykset

LE
IK

K
A

U
S A

-A
’

LE
IK

K
A

U
S B

-B
’
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Hiekkaranta

Istutusalue

Maisemanhoitoalue; näkymien sulkeminen 
peittävällä kasvillisuudella 

Puisto

ASEMAPIIRROS 1: 1000

Laiturirakenne

Myöhäisemmässä vaiheessa täydennys-
rakennettava alue

Purettava rakennus
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Leikkaus A-A’ näyttää kohdesuunnitelman länsipuolen muutoksia. 
Leikkauksessa on esitetty veden päälle rakentuva markkina-alue,  kävelyyn 
ja pyöräilyyn soveltuva rantabulevardi, ravintola-alue sekä uusi puoliavoin 
puistoalue. Lisäksi leikkauksessa näkyy korkeampi hotellirakennus sekä 
maamerkkinä toimiva veistos.

LEIKKAUS A-A´

0                   50               100       metriä

Leikkaus A-A’
1: 500

kävelybulevardi

markkinakojuja

uusi puisto
maamerkki: 
julkinen veistos

uusi kevyen
liikenteen väylä

uutta rakentamista:
ravintolatoimintaa

uutta rakentamista:
hotelli

m mpy

80

75

70

85

90

95

100
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Leikkaus B-B´ esittää kohdealueen itäpuolta. Leikkauksessa näkyy 
uudistunut aallonmurtaja istutus- ja istuskelualueineen. Rannan 
läheisyyteen sijoitetaan uutta rakentamista. Lisäksi tien varrelle 
sijoitetaan uusi kauppa ja uutta town house -tyyppistä asumista. 
Suurikokoinen silta näkyy leikkauksen taustalla.

LEIKKAUS B-B´

0                   50               100       metriä

aallonmurtaja
oleskelulle

istuskelualue
uutta rakentamista:
liiketilaa: 
saunoja ym.

uutta rakentamista:
uusi kauppa

uutta rakentamista:
asuinrakennuksia

uutta rakentamista:
asuinrakennuksia,
palveluja kivijaloissa

Leikkaus B - B’
m mpy

80

75

70

85

90

95

100

105

110

1:500
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NÄKYMÄ UUDISTETULTA AALLONMURTAJALTA
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Kuva 1. Kirkko edestä. Kuvaaja: Pia Mikkonen

Aiemmassa selvityksessä Puumalansalmen rantavyöhyke on arvioitu 
maisemallisesti kirkonkylän tärkeimmäksi alueeksi. Puumalassa vesistön ja 
taajaman vuorovaikutussuhde on säilynyt hyvin. Rantaviivan hoitamiseksi 
näkymiä avataan harventamalla peittävää kasvillisuutta kirkon ja satama-
alueen välillä. Erityisesti kirkon näkyvyyttä tulisi parantaa harventamalla 
puustoa kirkon ja rannikon välillä siten, että kirkko saisi isomman 
näkyvyyden järveltä päin saavuttaessa (Kuva 1). Länsirannalla ja taajaman 
läheisyydessä sijaitsee yhtenäisempi rehevän oloinen lehtipuualue, jota 
tulisi hoitaa poistamalla varjostavia kuusia. Taajaman keskusta-alueella 
Keskustien läheisyydessä sijaitsevilla tonteilla ja suojavihreäalueilla tulisi 
ylläpitää laadukas hoitotaso poistamalla risuuntunutta varvikkoa ja 
hoitamalla nurmea leikkaamalla.

Puumalansalmen silta

Sillan läheisyydessä näkymiä sillan pilariosiin pyritään peittämään 
yhtenäisellä puualueella.  Puuston tarkoitus ei ole peittää näkymiä 
katutasossa vaan ylhäällä latvustossa. Korkean kasvutapansa vuoksi sopivia 
puulajeja ovat mm. vaahterat ja tammi. Latvuston peittävyydellä pyritään 
tasoittamaan sillan ison mittakaavan luomaa epämiellyttävää mittakaavan 
epäsuhtaa aivan sillan läheisyydessä.

Maisemallisesti arvokkaat puut

Rannalla Puumalan sillan itäpuolella sijaitsee kolme suurikokoista tammea, 

joita voidaan kokonsa ja ikänsä puolesta pitää maisemallisesti merkittävinä 
puuyksilöinä (Kuva 2). Maisemallisesti merkittävät puut pyritään 
säilyttämään alueella mahdollisimman pitkään. Alueen rakentaminen tulee 
toteuttaa puut huomioiden.

Pihapiirien suunnittelu ja hoito

Rantaviivan läheisyydessä pihapiirin tulisi olla avoin vesirajan suuntaan 
ja korkean kasvillisuuden tulisi rajoittua kiinteistöjen taakse siten, että 
näkymä vedestä kiinteistöille ei ole täysin estynyt. Esimerkkikuvassa näkyy 
perinteinen puurakennus, josta on avoin näkymä järvelle (Kuva 3). Tonttien 
rajaamiseen toisistaan voidaan käyttää varasto- tai huoltorakennuksia, 
aitoja sekä peittävää pensaskasvillisuutta.

Vesirajan ulkopuolella pihan tulisi olla sisäosistaan avoin siten, että 
yksityisyyttä tuova näköeste kadun suuntaan luodaan matalalla 
pensasmaisella kasvustolla. Pihapiiriä voi koristaa matalakasvuisilla puilla, 
kuten omenapuilla. Tällaista rakennustapaa on toteutettu vaihtelevasti 
taajaman historiallisella puutalo-alueella (Kuva 4). Muurimaisia täysin 
suljettuja näkymiä kiinteistöihin tulee välttää.

Uusi puistoalue (nykyinen Salen edusta)

Taajaman keskustan uusi puistoalue toteutetaan siten, että näkymälinjat 
taajaman keskustan ja sataman välillä eivät esty. Puistoon istutetaan 
puustoa, joka muodostaa lehvästön näkökentän yläpuolelle siten, että 
runkojen lomasta aukeaa puoliavoin näkymä sataman ja kylän keskustan 
välille. Puiston pohjakasvillisuuden muodostaa yhtenäinen nurmialue, jota 
voidaan harkiten rajata matalalla perennakasvustolla. Puistoon sijoitetaan 
istumapaikkoja. Istumapaikkojen sijoittelussa tulee huomioida, että ainakin 
osa paikoista sijoittuu kesällä varjoisalle alueelle. Puiston ja Keskustien 
yhtymäkohtaan sijoitetaan maamerkkinä toimiva taideteos tai veistos, 
joka merkitsee kylän keskustan. Puisto on luonteeltaan maisemapuisto, 
leikkialueet sijoitetaan omaan puistoon uimarannan läheisyyteen.

MAISEMANHOITO-OHJE

Kasvillisuus

Käytettäviksi kasveiksi valitaan kotoperäisiä lajikkeita. Nurmialueiden 
rakentamisessa vältetään valmiita nurmimattoja ja pyritään hyödyntämään 
maaperän omaa siemenpankkia, mikäli mahdollista. Kunnalla ei ole 
olemassa aiempaa ohjeistusta kasvillisuuspalettien käytöstä suunnittelun 
apuna. Esitettyyn suppeaan kasvillisuusvalikoimaan on valittu kasveja 
pohjautuen alueen olemassa olevaan kasvillisuuteen.

Katupuut ja puurivistöt:
Rauduskoivu (Betula pendula)

Puut:
Metsävaahtera (Acer platanoides)
Tammi (Quercus robur)

Koristepuut:
Kotipihlaja eli pihlaja (Sorbus aucuparia)
Tarhaomenapuu (Malus domestica)
Koristeomenapuut (esim. Malus ‘Hopa’)
Kanadantuija (‘Thuja occidentalis’)

Kotimaiset ruusulajit:
Viljaminkeltaruusu ’Williams’ Double 
Yellow’
Juhannusruusu (Rosa spinosissima ’Plena’, 
syn. Rosa pimpinellifolia ’Plena’)
Puistoruusu esim. (Puistoruusu ‘Ilo’ FinE)

Syreenit:
Jalosyreeni (Syringa Vulgaris esim. 
’Moskovan kaunotar’)
Pihasyreeni (Syringa vulgaris)

Perennat:
Harmaamalvikki (Lavatera thuringiaca, 
gråmalva)   
Tulikellukka (Geum coccineum 
’Borisii’) 
Suomentatar (Aconogonon x fennicum)
Hopeamaruna (Artemisia ludoviciana)
Morsiusleinikki (Ranunculus aconitifolius)
Koreakärsämö (Achillea ptarmica f. 
multiplex)
Jalopähkämö (Stachys macrantha)  
Tarhasalkoruusu (Alcea rosea ) 
  

Kuva 2. Rannan isot tammet. Kuvaaja: Lea Hettula

Kuva 4. Pihapiiri Puumalassa. Kuvaaja: Pia 
Mikkonen

Kuva 3. Pihapiiri järvelle. Kuvaaja: Pia Mikkonen
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RAKENNUSTAPA-OHJE

Uudisrakentamisessa tulee huomioida maastonmuodot ja olemassa 
olevan rakennuskannan ilme. Uusi rakentaminen ei saa nousta liian 
korkeaksi suhteessa vanhaan rakentamiseen. Rakentamisen julkisivuissa 
käytetään puupintaa, jota on käytetty myös Puumalan perinteisessä 
rakentamisessa. Uusien rakennusten katot ovat harjakattoja, paitsi niissä 
kohteissa, joiden katon muoto on erikseen määritelty toisenlaiseksi. 
Paikallisia materiaaleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja kestävä 
kehitys huomioidaan kaikessa rakentamisessa. Rakennuspaikalta säästetään 
olemassa olevaa puustoa niin paljon kuin se on mahdollista rakentamisen 
kannalta.

Rakennusten väreissä suositellaan seuraavan kaltaisia värejä, jotka ovat 
samankaltaisia Puumalan olemassa olevan rakennuskannan värityksen 
kanssa. Esimerkki värikartasta:

Uudet väylät päällystetään. Kevyt liikenne erotetaan selkeästi 
ajoliikenteestä reunakiveyksillä sekä istutuksilla. Väylien yhteyteen 
sijoitetaan mahdollisimman paljon kasvillisuutta siten, että näkymälinja 
kirkolle kuitenkin säilyy. Rantabulevardi soveltuu kevyen liikenteen 
tarpeeseen. Mahdollisia liikkumismuotoja rantabulevardilla on kävely ja 
pyöräily. Rantabulevardin yhteyteen sijoitetaan perennaistutuksia, joiden 
kasvilajien tulee olla järvimaisemaan soveltuvia. Soveltuvia lajeja on eritelty 
tarkemmin maisemanhoito-ohjeessa.

Rantarakenteiden ja laiturien materiaalina käytetään väreiltään 
yhteneväistä puumateriaalia.  Aallonmurtaja kunnostetaan oleskelualueeksi 
ja sen päälle sijoitetaan soveltuvia puu- ja pensasistutuksia. Yleistä 
ilmettä siistitään ja aallonmurtajalle lisätään oleskeluun soveltuvia puisia 
rantarakenteita.

Rakennustyypit eri alueilla

Markkina-alue
Markkina-alueen kojut ovat yhtenäisiä ja matalia. Ne ovat puupintaisia 
ja harjakattoisia. Kojuja voidaan kuitenkin somistaa yksilöllisesti kunkin 
markkinakojun ilmeen mukaiseksi. Markkina-alueen kojut voidaan 
toteuttaa kevyinä rakenteina siten, että ne ovat erillisesti kelluvia 
rakennuksia laiturirakenteen yhteydessä. Näin ollen ei tarvitse täyttää 
maata markkina-aluetta varten. Markkina-aluetta voidaan käyttää tarpeen 
mukaan yleisenä torialueena, johon voidaan sijoittaa sesongin mukaisesti 
esimerkiksi joulukuusi tai vapun ajan somisteita. Liitteenä on esitetty 
havainnollistava esimerkki markkinakojun ulkomuodosta (kuva 1).

Länsipuoli
Alueen länsipuolelle rakennetaan vanhan ravintolan läheisyyteen 
uusi ravintola-alue. Ravintolat ovat ilmeeltään muuta rakennuskantaa 
uudenaikaisempaa. Myös nämä rakennukset ovat puupintaisia, mutta 
muusta rakennuskannasta poiketen näiden rakennusten katot voivat olla 
myös suoria, jotta katoille voidaan asettaa muun muassa kattoterasseja, 
joista on näkymä järvelle. Ravintoloilla on yhteinen terassialue, jota 
voidaan hyödyntää muun muassa lavana esiintymisiä varten. Liitteenä on 
esitetty esimerkki ravintolarakennuksen viitteellisestä ulkomuodosta (kuva 
2).

Hotelli
Puiston ja ravintola-alueen läheisyyteen rakennetaan uusi hotelli, joka 
reunustaa uutta rakennuskantaa ja toimii maamerkkinä.

Koillinen
Koilliseen sijoitetaan uutta townhouse-tyyppistä rakentamista, joissa 
on oma yksityinen piha-alue ja parkkipaikat talojen yhteydessä. Uusien 
asuntojen luoteispuolelle sijoitetaan uusi kauppa, joka on suunnilleen 
saman kokoinen kuin satama-alueen vanha kaupparakennus. Vanha Salen 
rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan siten, että sitä voidaan käyttää 
kauppahallina.

Itäpuoli
Puumalan sillan itäiselle puolelle sijoitetaan uutta rakentamista, joista 
osassa on kivijalassa palveluita ja ylemmissä kerroksissa asuntoja. 
Rannan alueelle sijoitetaan uusi saunarakennus, pukuhuonetiloja ja 
muuta hyvinvointia lisäävää palvelua. Saunan läheisyyteen sijoitetaan 
uusi leikkialue, jossa on leikkivälineitä eri-ikäisille lapsille ja lisäksi 
oleskelumahdollisuus lasten seurassa oleskeleville aikuisille. Uimarannalta 
on pääsy uimaan sekä hiekkarannalta että uuden rantarakenteen avulla. 

Kuva 1. Esimerkki markkinakojun ulkomuodosta

Kuva 2. Esimerkki ravintolarakennuksen 
ulkomuodosta

Värityksessä on otettu huomioon Puumalan 
olemassa oleva rakennuskanta.
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