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OSA 1: MILJÖÖTYYPITYS 
JA ALUEEN OMINAISPIIRTEET

Puumala sisältää historian kerrostumia monilta eri ajanjaksoilta ja 
tämä näkyy kiinnostavalla tavalla miljöötyypityksen tarkastelualuella 
muun muassa taajaman kylärakenteessa ja ympäröivässä 
maisemassa. Tämän työn miljöötyypityksessä on keskitytty 
erityisesti erilaisten rakennettujen ympäristöjen tunnistamiseen 
ja tyypittelyyn Puumalanniemen ja Kitulanniemen (Kotiniemen) 
alueella. Tyypittelyn taustalla ovat vaikuttaneet ympäristön yleinen 
kokemuksellisuus, maiseman avoimuus tai sulkeutuneisuus sekä 
maastonmuodot ja Saimaan vesistön läsnäolo. Lisäksi miljöissä 
on huomioitu rakennuskannan mittakaava, tiiveys, ikä sekä 
miten rakennukset sijoittuvat maisemaan. Myös alueen sisältämä 
kasvillisuus vaikuttaa ympäristön tunnelmaan merkittävästi sekä 
se, mitä toimintoja tai palveluita alueilla on tai on aiemmin ollut. 
Maisemaan kenties merkittävimmin vaikuttava elementti on vuonna 
1995 valmistunut Puumalan silta, joka on valmistuessaan tuonut 
täysin uuden mittakaavan Puumalansalmen ympäristöön. 

Miljöötyypitystä on tutkittu kahdessa eri mittakaavassa. Laajempi 
tarkastelu on tehty mittakaavassa 1:10 000, jossa saadaan hyvä 
ja kattava käsitys sekä Puumalanniemen että Kitulanniemen 
ympäristöstä ja maisemasta. Jatkotarkastelua ajatellen miljöötyypitys 
on tehty myös tarkemmassa mittakaavassa 1:3000, jossa tarkastelu 
keskittyy keskustaajaman ympäristöön, Sappulan uimarantaan 
sekä Rantapappilan ja bunkkerin alueille. Nämä valitut alueet 
sisältävät itsessään paljon vaihtelevia miljöötyyppejä, mikä tekee 
niistä kiinnostavia paikkoja tarkemmalle tarkastelulle. Vaihteleva 
ympäristö ja monipuoliset miljöötyypit tekevät alueista kerroksellisia, 
mutta samalla myös ristiriitaisia, kun hyvinkin erityyppiset miljööt 
kamppailevat huomiosta keskenään. Alueet tarjoavat monia 
vaihtoehtoisia lähestymissuuntia ja sitä kautta haluttuja haasteita 
jatkotyöstöä ajatellen.
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Miljöötyypitys: Puumalanniemi
1:10 000

Metsäalue

Kotiniemen asuinalue

Sappulan uimaranta

Rantavyöhyke

Niittyalue

Hautausmaa

Koulukeskus ja urheilupalvelut

1832 valmistunutta edustavaa kirkkorakennusta ympäröi laaja ja
luonteeltaan yhtenäinen hautausmaa, jossa runsaasti iäkästä ja 
suurikokoista puustoa. Muodostaa päätepisteen Keskustielle.

Pientalot puurakentamista, paljon myös vanhempaa ja hyvin viehättävää 
rakennuskantaa. Yleisilme vehreä ja varsinkin keskustaajaman viereisen 
niemen kärjessä maastonmuodot selkeästi havaittavissa.

Matalaa rivitaloasumista, pääosin 1980-2000- luvuilta. Väljästi rakennettua, 
tavanomaista, pihapiirit avoimia.

Lietvedentien varren laajempi pienteollisuuden alue piilossa kasvillisuuden 
suojissa, ei hahmotu tielle keskustaan saavuttaessa. Kotiniemessä 
jätevedenpuhdistamo. Vehkolammen ja Osmonaskeleenselän välissä 
kalakasvattamo Puumalan Lohi Oy.

Pientalovaltainen asuinalue

Rivitalovaltainen asuinalue

Teollisuusalue

Puumalansalmi

Koskenselkä

Osmonaskeleenselkä

Vehkolampi
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nti
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tieKitulanniemi

Kotiniemi

Sappulan-
lahti

Puumala

A

A

Keskustien ympäristö
Kirkolta kohti satamaa laskeutuvaa Keskustietä reunustavat julkiset, 
hallinto- ja liikerakennukset. Rakennuskanta vaihtelevan ikäistä ja kuntoista. 
Rakennukset muodostavat taajaman keskusakselin lieventäen samalla 
korkeusvaihteluiden vaikutusta.

Tunnelmaltaan vaihtelevaa keskustaajamaan liittyvää ranta-aluetta. Alueella 
laajat vieras- ja kotivenelaiturit sekä palveluita veneilijöille. Rannalla ei 
tilallisesti ja reitillisesti selkeästi hahmottuvaa yhtenäistä virkistysyhteyttä.

Koulu- ja urheilupalveluita tarjoavat tilat sekä niitä ympäröivät avoimet 
pihapiirit, leikki- ja pelikentät.

Suojaisien ja vehreiden rantojen ympäröimän lahden pohjukassa 
sijaitseva hiekkainen uimaranta. Erillään taajamasta, mutta ympäristönä 
hyvin miellyttävä. Tarjoaa satama-alueelta puuttuvia uinti- ja 
vesiurheilumahdollisuuksia.

Erillinen hautausmaa, tunnelmaltaan ja kasvillisuudeltaan eroaa Puumalan 
kirkon ympäristöstä.

Lietvedentien varrella avautuvat avoimemmat niittyalueet. Aiemmin 
viljelykäytössä olleita peltoja, nykyään osittain metsittyneitä. Aukeita rajaavat 
tiheään kasvaneet metsien reunavyöhykkeet. 

Uudempaa omakotitalorakentamista, rakentaminen myötäilee Kotiniemen 
maastonmuotoja. Asuinalue polveilee ja lomittuu niemen laajempien 
metsäalueiden kanssa. Tontit ulottuvat rantaan saakka.

Pääosin talousmetsää, tarkastelualue ei sisällä luonnonsuojelualueita.

Kirkon alue

N

500 m
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Miljöötyypitys: Puumalan taajama
1:3000

Puumalansalmi

Puumalan kirkko

Kunnantalo

B
B

Keskustien ja valtatien välinen alue

Keskustien alue

Kirkon alue

Taajaman pientaloalue

Sataman pohjoisosa

Satamakeskus

Sataman eteläosa

Puumalansalmen sillan välitön vaikutusalue

Puisista pientaloista koostuvien alueiden rakennuskanta on kirkon 
alueen jälkeen taajama-alueen vanhinta. Rakennukset ja niiden pihapiirit 
muodostavat miellyttäviä ja yhtenäisiä kokonaisuuksia.

1832 valmistunutta edustavaa kirkkorakennusta ympäröi laaja ja luonteeltaan 
yhtenäinen hautausmaa, jossa runsaasti iäkästä ja suurikokoista puustoa. 
Muodostaa päätepisteen Keskustielle.

Puumalan “keskipiste”, jossa sijaitsee Satamatori, vierailusatama sekä 
ravintola- ja kauppapalveluita pysäköintialueineen. Vesi- ja autoliikenteen 
solmukohta.

Aallonmurtajan suojaaman pienvenesataman ja sen toimintojen, 
Norppapuiston, käytöstä poistuneen hotellirakennuksen ja huoltoaseman 
muodostama hajanainen kokonaisuus. Rannan tuntumassa sijaitsevat 
kookkaat vanhat tammet sekä Puumalansalmelle ja sillalle avautuvat näkymät 
määrittävät alueen luonnetta.

Alue, jolla Puumalansalmen silta on hallitseva ja keskeinen maisemallinen ja 
tilallinen elementti.

Pienvenesataman toimintojen ympärille muodostuvaa aluetta rajaa lännestä 
Puumalansalmi ja idästä Satamatie sekä kohti Keskustietä nouseva rinne. 
Satamatien puolella runsaasti vaihtelevan ikäistä kasvillisuutta. Satamatien 
varrella muutamia puisia pientaloja pihapiireineen.

Kirkolta kohti satamaa laskeutuvaa Keskustietä reunustavat julkiset,
hallinto- ja liikerakennukset. Vaihtelevan ikäiset ja kuntoiset rakennukset 
muodostavat taajaman keskusakselin. Keskustien ja Satamatien 
välisessä pusikoituneessa rinteessä sijaitsee RKY-luokiteltuun Salpalinja-
puolustuslinjaan kuuluva bunkkeri.

Keskustien ja valtatien väliin jäävä, harvaan rakennettu vehreä alue. 
Olennainen osa alueelle saapumista, muodostaa sisäänkäynnin taajamaan.

N

100 m
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Miljöötyypitys: erityisalueet
1:3000

SWOT-analyysi

Sappulan uimaranta

Bunkkeri ja rantapappila

Suojaisan ja vehreiden rantojen 
ympäröimän lahden pohjukassa 
sijaitsee hiekkainen uimaranta. 
Uimarannan länsipuolella kiinnostavia 
kalliomuodostelmia Erillään taajamasta, 
mutta ympäristönä hyvin miellyttävä. 
Tarjoaa satama-alueelta puuttuvia uinti- ja 
vesiurheilumahdollisuuksia.

Pappilantien itäpuolella on vanhan 
rantapappila, jonka rakennukset 
muodostavat yhtenäisen ja miellyttävän 
pihapiirin. Hostelliksi saneerattu 
pappila on taajaman alueella merkittävä 
majoituspalveluiden tarjoaja.

Pappilantien ja Puumalansalmen 
välisellä alueella sijaitsee Salpalinjaan 
kuuluva, RKY-kohteeksi luokiteltu 
betonirakenteinen bunkkeri sekä 
rinteeseen rakennettu kesäteatteri. 
Toisen maailmansodan aikaan rakennettu 
bunkkeri on Puumalan mittakaavassa 
merkittävä kulttuuriperintökohde, ja 
muodostaa ainutlaatuisen miljöön.

• Sijainti sisävesiliikenteen 
solmukohdassa

• Kehittyneet satamapalvelut
• Palveluiden sijoittuminen pienelle 

alueelle
• Kaunis ja kansainvälisesti arvostettu 

luonnonympäristö
• Taajaman ulkopuolella runsaasti 

monipuolisia matkailupalveluita ja 
-kohteita

• Ainutlaatuinen sisäsaaristokulttuuri

• Heikko saavutettavuus maateitse 
eikä lähellä sijaitse rautatieyhteyksiä

• Kaukana Helsinki-Vantaan 
lentokentästä ja tärkeimmistä 
satamista – ulkomaisten 
matkailijoiden saavuttamattomissa 

• Kesäpaikkakunnan luonne – toiminta 
keskittyy vain yhteen lyhyeen 
vuodenaikaan

• Puumalan keskustaajama 
on ohikulkemisen ja lyhyiden 
pysähdysten paikka, suurin osa 
matkailusta kohdistuu taajaman 
ulkopuolelle

Vahvuudet Heikkoudet

• Kotimaanmatkailun kasvu
• Luontomatkailun kasvu
• Aktiivinen kunta, halu kehittää sekä 

yrittäjillä että kunnalla
• Keskustaajaman kehittäminen 

matkailun kohteena
• Kesä- ja veneilykauden piteneminen 

ilmastonmuutoksen myötä
• Mahdollisuudet kestävän matkailun 

kehittämiseen
• Kausittaisuudesta ympärivuotiseksi 

matkailukohteeksi
• Keskustan viher- ja virkistysalueiden 

yhtenäistäminen sekä kehittäminen 
paikallisia ja vierailijoita palvelevaksi 
kokonaisuudeksi

Mahdollisuudet
• Kilpailu muiden vastaavien, 

matkailuun keskittyvien Järvi-
Suomen kuntien kanssa

• Vähenevä ja ikääntyvä väestö
• Luonnonympäristön häviäminen mm. 

metsäteollisuuden takia
• Kokonaisvaltaisen otteen 

puuttuminen alueen kehittämisessä 
– kokonaisuudesta muodostuu 
hajanainen

• Kunta ei pysty vastaamaan 
mahdollisesti kasvavan matkailun 
tarpeisiin – kuormittaa ympäristöä ja 
resursseja

Uhat

N

N

100 m

100 m
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Valokuvia taajaman miljöötyypeistä

Keskustien ja kantatien välinen alue

Sataman pohjoisosa

Keskustien alue

Satamakeskus

Kirkon alue

Sataman eteläosa

Taajaman pientaloalue

Sappulan uimaranta
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PUUMALANSALMI

NiementieSatamalaituritAallonmurtaja NuorisotaloImatrantieKotiniementie

PUUMALAKITULANNIEMI

Leikkaus A-A
1:2000

Kotiniemen asuinaluemetsäalue rantavyöhyke pientalovaltainen
asuinalue

Maisemaan kenties merkittävimmin vaikuttava elementti on vuonna 1995 valmistunut Puumalan 
silta, joka on valmistuessaan tuonut täysin uuden mittakaavan Puumalansalmen ympäristöön. 
Silta on vangitseva ja kohoaa kaiken muun yläpuolelle saaden kirkonkylän tuntumaan entistä 
pienemmältä. Toisaalta Puumalansilta on saavuttanut erittäin tunnistettavan aseman ja 
toimii eräänlaisina uusina kasvoina Puumalalle. Nähtävyydeksikin koettu silta istuu kaikessa 
komeudessaan yllättävän viehättävästi Puumalanniemen ja Kitulanniemen välille tarjoten myös 
ylittäjilleen hulppeat maisemat Saimaan vesistöön.
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Leikkaus B-B
1:1000

PUUMALANSALMI

Vierasvenelaiturit
Neste Puumala Satamatie KeskustieLiiketilaa Puumalan 

apteekki

PUUMALA

sataman pohjoisosa Keskustien alue
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Aksonometria

Keskustien alue

satamakeskus

taajaman pientaloalue
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OSA 2: KONSEPTI JA 
KEHITTÄMISUUNNITELMA

Puumala tunnetaan ympäri Suomen eläväisenä 
kesänviettopaikkana, mutta kunnassa on potentiaalia paljon 
muuhunkin. Kaunis ja koskematon luonto, tiivis ja omaleimainen 
taajama ja Saimaan välitön läheisyys mahdollistavat 
Puumalan kehittämisen vuoden ympäri palvelevaksi matkailun 
keskukseksi, jossa myös paikallisten on hyvä elää ja asua. 

Saimaan kaunein -
jokaisena vuodenaikana

Suunnitelmassa hyödynnetään Puumalan jo olemassa 
olevia vahvuuksia, kuten elävää tapahtumakulttuuria ja 
taajaman viihtyisää kylämiljöötä. Alueiden ominaispiirteitä 
korostamalla ja yhtenäisyyttä vahvistamalla taajamaan luodaan 
elävää matkailu- ja asuinympäristöä, joka tarjoaa runsaasti 
kehittämismahdollisuuksia niin matkailijoille ja kuin paikallisil-
lekin suunnatuille palveluille. Taajaman kevyen liikenteen 
yhteyksiä kehittämällä ja ympäristön viihtyisyyttä parantamalla 
Keskustien ja Rantaraitin muodostamasta kokonaisuudesta 
syntyy vapaa-ajanvieton ja matkailun keskus, joka houkuttelee 
kävijöitä läheltä ja kaukaa. Suunnitelmassa myös nostetaan 
esille taajaman erityispiirteitä omaavia kohteita ja kohokohtia, 
joiden ympärille alueen kehittämissuunnitelma muodostuu.

© Puumalaseura © Puumalaseura © Puumalaseura
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Kehittämissuunnitelma: 
Puumalanniemi
1:10 000

Puutaloalue

Kotiniemen asuinalueet

Uudemmat pientalo- ja kerrostaloalueet

Koulu- ja liikunta-alueet

Hyvinvointiaseman alue

Teollisuusalueet

Metsäalueet

Ranta-alueet

Taajaman kehittämissuunnitelman alue 500 m

Aluetta kehitetään viihtyisämmäksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden 
asiakkaiden näkökulmasta. Panostetaan viheralueiden kunnostamiseen sekä ulko-
oleskelutilojen houkuttelevuuteen istutuksilla, olemassa olevia rakenteita kehittämällä 
ja uusia rakenteita lisäämällä.

Ranta-alueilla kiinnitetään huomiota järvelle avautuvan näkymän siisteyteen ja 
edustavuuteen sekä mahdollisuuksien mukaan rantojen avaamiseen julkiseen 
käyttöön. Rantareittejä kehitetään kävelyteitä ja polkuja rakentamalla ja 
kunnostamalla. 

Alueiden ulkotiloja ylläpidetään monipuolisen ja ympärivuotisen virkistyskäytön 
mahdollistavina liikuntapaikkoina. Talviajan käyttömahdollisuuksia parannetaan 
muun muassa valaistusta ja huoltotiloja kehittämällä. Monipuolista kesäkäyttöä 
tuetaan uusien urheilulajien, kuten frisbeegolfin ja crossfitin vaatiman välineistön 
hankinnoilla.

Metsäalueita pyritään kehittämään lähinnä virkistyskäytön näkökulmasta. 
Ulkoilureittejä kehitetään muun muassa polkuja kunnostamalla ja reittiohjeita, kuten 
opasteita ja viittoja parantamalla. Hakkuita tai muita visuaaliselta vaikutukseltaan 
voimakkaita metsänhoidollisia toimenpiteitä ei tule suorittaa ulkoilureittien 
lähiympäristössä.

Alueilla kiinnitetään huomiota pihojen ja rakennusten siisteyteen. Tontit 
rajataan katutilasta istutuksilla tai muilla viihtyvyyttä parantavilla ratkaisuilla. 
Teollisuusrakennuksia korjatessa tai laajentaessa sekä uusia rakentaessa tulee 
kiinnittää huomiota rakennuskannan yhtenäisyyteen ja esteettiseen miellyttävyyteen. 
Kantatie 62:n varressa sijaitsevilla alueilla kiinnitetään erityistä huomiota tieltä 
avautuviin näkymiin ja niiden siisteyteen ja vehreyteen.

Alueille luodaan yhtenäisempää ja miellyttävämpää ympäristöä muun muassa 
tonttien ja pihojen kasvillisuutta lisäämällä ja avointa maisematilaa vähentämällä. 
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee sijoittua katutilan reunaan, ja siinä tulee 
huomioida alueiden yhtenäistämistavoitteet.

Alueilla pyritään olemassa olevan miljöön säilyttämiseen ja korostetaan alueen 
kylämäistä olemusta. Vanhaa rakennuskantaa korjataan ja kunnostetaan tarpeen 
mukaan, mutta rakennusten julkisivuihin ja piha-alueisiin kohdistuvia merkittäviä 
muutoksia vältetään. Erityisesti jalankulkureittien kunnostamiseen ja ylläpitoon 
kiinnitetään huomiota. Mahdollisen täydennysrakentamisen tulee sijoittua eheiden 
pihapiirien ja aluekokonaisuuksien ulkopuolelle ja olla tyyliltään ja mittakaavaltaan 
muun alueen kanssa yhtenäistä.

Alueita pyritään kehittämään vehreinä ja monimuotoisina asuinalueina. Tonttien 
ja ympäröivien alueiden kasvillisuuden annetaan kasvaa täysikokoiseksi, jolloin 
maisematila ei jää avoimeksi. Tonttien rajoille myös jätetään mahdollisuuksien 
mukaan alueen alkuperäistä, täysikasvuista kasvillisuutta tiloja rajaaviksi 
elementeiksi.

N
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Taajaman kehittämissuunnitelma:
Alueet
1:3 000

Puutaloalue

Rantavyöhyke

Välivyöhykkeet

Kirkko ja sen ympäristö

Keskustien ympäristö

Keskustien liittymä ja kantatien liittymä

Keskustien ympäristön julkisia tiloja ja katuympäristöä kehitetään 
visuaalisesti yhtenäisenä kokonaisuutena, mikä houkuttelee ja 
vastaanottaa kävijöitä sekä kantatien että Saimaan vesistön ja 
rantavyöhykkeen suunnasta. Käveltävän ympäristön ja yhteyksien 
korostaminen on tärkeää, sillä Keskustien ympäristö toimii linkkinä 
rantavyöhykkeen, kirkon ympäristön sekä itäisen taajaman välillä. 
Kevyen liikenteen yhteyksien edistäminen linkittää Ylätorin ja 
Kunnantorin vahvemmin osaksi satamatorilta alkavaan toiminnallista 
kokonaisuutta, muodostaen toiminnallisen akselin näiden välille. 
Oleskelun ja pysähtymisen mahdollisuuksia parannetaan Keskustien 
varrella ja kasvillisuutta monipuolistetaan vuodenaikoja ilmentäväksi 
ja tukevaksi. 

Kirkon näkyvyyttä taajamassa parannetaan tekemällä maltillista 
ja harkittua puuston harventamista hautausmaan alueella niin, 
että kirkon rooli näkymien päätteenä korostuu. Kirkon ympäristöä 
ylläpidetään ja hoidetaan siten, että alue pysyy edustavassa 
kunnossa ympäri vuoden. 

Liittymän ympäristön niitty- ja viheralueita kehitetään puistomaisina 
alueina, joiden tarkoituksena on luoda edustavaa ja kutsuvaa 
ympäristöä kantatieltä saavuttaessa. Kasvillisuutta lisäämällä ja 
monipuolistamalla voidaan tukea alueen viihtyisyyttä ja samalla 
liittää alue laajemmin osaksi taajamaa ja kirkon ympäristöä. 
Liittymän liikennejärjestelyjä parannetaan ja opastusta Puumalan 
kirkonkylälle korostetaan. Kantatien laidalla tutkitaan ja kehitetään 
pysäköintimahdollisuuksia, joilla helpotettaisiin rannan ja vilkkaimman 
taajamaympäristön pysäköintipaineita.

Alueiden yleisestä siisteydestä ja edustavuudesta pidetään huolta 
muun muassa pusikoitunutta kasvillisuutta karsimalla ja viher- ja 
katualueita tarpeen mukaan kunnostamalla.

Alueella ylläpidetään sen pienimittakaavaista, viihtyisää ja kylämäistä 
miljöötä, mikä korostuu taajaman keskellä selkeänä ja rajattuna 
ympäristönä. Puutaloalueen pihapiirit tulisi liittää osaksi taajama-
alueen kävelyn ja kuljeskelun verkkoa alueen saavutettavuuden 
parantamiseksi. Pihapiirien vehreä ja kotoisa tunnelma tulee 
säilyttää, Puutaloalueen palveluiden ja toimintojen tarjontaa 
kehitetään kokonaisuutena, ja alueen ympärivuotisuutta parannetaan 
palvelutarjontaa monipuolistamalla. 

Rantavyöhykkeellä kiinnitetään erityistä huomiota alueen läpi 
kulkevaan rantaraittiin ja sen yhtenäiseen visuaaliseen ilmeeseen 
esimerkiksi pintamateriaaleilla, opasteilla sekä valaistuksella. 
Rantaraitti nivoo rantavyöhykkeen toisistaan poikkeavia ympäristöjä 
yhteen nauhamaiseksi virkistäytymisen ja vapaa-ajan alueeksi. 
Rantavyöhykkeellä vahvistetaan vaihtelevia avoimen ja suljetun 
tuntuisia maisematiloja sekä keskitytään Saimaan vesistöön avautuviin 
näkymälinjoihin. Kasvillisuutta tulisi monipuolistaa tukemaan ja 
ilmentämään vuodenaikojen vaihtelua kiinnostavalla tavalla.

N

100 m
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Taajaman kehittämissuunnitelma:
Kohteet
1:3 000

Bussiasema

Ylätorin ja Kunnantorin kokonaisuus

Kotisatamalaiturien ympäristö

Kalliobunkkeri

Vanha pankin tontti

Satamatori

Sale pysäköintialueineen

Huoltoasema ja sillan alapuoli

Sataman sorakenttä

Koulukartano

Huonokuntoinen vanha pankin rakennus puretaan ja tontille kehitetään uutta 
matkailua ja virkistystä palvelevaa toimintaa. Tontti liittyy toisesta päästään 
Keskustiehen ja toisesta Satamatiehen, jolloin kohteen suunnittelussa tulisi huomoida 
pääreittien välinen yhteys sekä yhteys Keskustieltä Saimaalle ainakin avautuvien 
näkymien osalta.

Bunkkerin ympäristön kasvillisuutta siistitään, jotta bunkkeri olisi helpommin 
havaittavissa ohikulkijoille ja kävijöille. Jatkossa tutkitaan bunkkerin kehittämistä 
palvelu- tai matkailukäyttöön.

Kevyen liikenteen yhteyksiä Satamatorille ja torilta muuhun taajamaan kehitetään 
mm. rantaraitin avulla. Satamatorin liittymistä osaksi Keskustien toiminnallista 
ympäristöä parannetaan. Torin palvelutarjontaa monipuolistetaan ja laajennetaan 
kesäsesongista ympärivuotiseksi.

Salen ympäristö suunnitellaan osana rantavyöhykkeen virkistysyhteyttä ja rantaraittia. 
Salen “takapiha” liitetään luontevaksi osaksi viheralueita ja kasvillisuudella 
pehmennetään Salen rakennuksen ja sen takapihamaista vaikutelmaa ympäristössä. 
Alueella tutkitaan myös erilaisia pysäköinnin mahdollisuuksia tai sen siirtämistä 
toisaalle, jotta alueen ilmettä Keskustien tärkeänä näkymän päätteenä voidaan 
kehittää.

Huoltoaseman siirtoa kantatien varteen tutkitaan, jolloin huoltoaseman tontti 
vapautuisi muulle toiminnalle osana rantavyöhykkeen kehittämistä. Aluetta 
suunitellaan monikäyttöisenä ympäristönä, mikä mahdollistaa satama- ja 
virkistyspalveluiden laajentumisen niementien pohjoispuolelle. Tapahtumien 
ja kesäsesongin aikana tonttia voidaan hyödyntää myös väliaikaisena 
pysäköintipaikkana pysäköintipaineiden helpottamiseksi.

Sataman sorakenttä toimii satamatoimintoja, Koulukartanoa ja Lasiruusun lasipajaa 
yhdistävänä pisteenä, jonka johdosta aluetta tulisi kehittää monipuolisena virkistys- ja 
satamapalveluita tarjoavana alueena vastaamaan ympäröivien kohteiden tarpeita.

Koulukartanon jatkokehittämisessä tutkitaan sen käyttötarkoituksen muuttamista 
majoituskäyttöön. Koulukartanon sijainti on otollinen vierasvenesataman läheisyyden 
ansiosta ja yhdessä viehättävän miljöön kanssa mahdollistaisi laadukkaan 
vaihtoehdon majoituksen kehittämiselle.

Kotisatamalaiturien edustan jatkokehittämisessä huomioidaan sen merkittävä 
rooli Tapulitien näkymän päätteenä. Saimaan vesistöön avataan näkymälinja, joka 
hahmottuu myös Tapulintieltä laskeuduttaessa. Alue rauhoitetaan pysäköinniltä.

Bussiasema toimii yhtenä saapumisen pisteenä Puumalaan ja sitä tulisi kohentaa 
viihtyisäksi ja matkustajat huomioivaksi ympäristöksi. Tilan jäsentelyä parannetaan 
liikennejärjestelyjen ja jalankulun osalta. Aluetta voidaan kehittää viihtyisämmäksi 
siistimällä bussiaseman ympäristö, lisäämällä vihreää pintaa ja istutuksia sekä 
sijoittamalla odottamiselle ja oleskelulle tarkoitettuja paikkoja ja penkkejä.

Ylätorin ja Kunnantorin aukioita kehitetään yhdessä toimivana ja yhtenäisenä 
kokonaisuutena. Torit liitetään visuaalisesti toisiinsa käyttämällä mm. Yhtenäisiä 
pintamateriaaleja, kalusteita ja valaistusta. Katualue torien kohdalla rauhoitetaan. 
Kunnantorin edustalla olevan muurin tilalle ideoidaan muita siirtymärakenteita, 
esimerkiksi oleskeluportaita ja esteettömiä luiskia, jotka paremmin liittävät 
kunnantorin yhteen ylätorin kanssa visuaalisesti sekä toiminnallisesti.
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Taajaman kehittämissuunnitelma:
Reitit
1:3 000

Pääreitit: Keskustie ja Rantaraitti

Poikittaiset yhteydet

Kuljeskelureitit
Pää- ja poikittaisyhteyksien jakamien alueiden sisälle 
ja niiden välille luodaan kävelijöille tarkoitettuja 
kuljeskelureittejä, jotka rakentuvat osin olemassa 
olevien, osin uusien kävelyreittien varaan. Reittien 
kapea ja mutkitteleva luonne mahdollistaa “eksymisen” 
taajaman erilaisiin miljöisiin. Reiteistä tehdään 
helposti seurattavia ja luonteikkaita yhtenäisillä 
pintamateriaaleilla ja selkeällä viitoituksella.

Pääreittien yhtenäisyyttä ja asemaa alueen 
tärkeimpinä kulkureitteinä korostetaan yhtenevillä 
pintamateriaaleilla ja valaistusta parantamalla. 
Rantaraitin jalankulkumahdollisuuksia parannetaan, ja 
autoliikenteen rajoittamista Satamatorin pohjoispuolella 
tutkitaan. Reiteille suunnitellaan vuodenaikojen 
mukaan vaihtuvia istutuksia ja valaistusratkaisuja, joilla 
korostetaan Puumalan ympärivuotista elämää.

Taajaman alueelle kehitetään neliportainen reittiverkosto, joka 
parantaa erityisesti kevyen liikenteen oloja alueella. Pääreitit ja 
poikittaiset yhteydet perustuvat pääasiassa alueella jo  olemassa 
oleviin reitteihin, joita kehitetään liikenteen eri muotoja paremmin 
palveleviksi ja viihtyisämmiksi. Kuljeskelureitit tarjoavat taajaman 
alueelle polveilevampaa liikkumisen vaihtoehtoa ja tutustuttavat 
kävijän paikkoihin, joita pääreittien varrelta ei muuten löytäisi.

Poikittaisyhteyksiä kehitetään ensisijaisesti 
jalankulkuväylinä, jotka mahdollistavat vaivattoman 
ja nopean liikkumisen taajama-alueella. 
Poikittaisyhteydet erotellaan ympäröivistä tonteista 
viihtyisyyttä lisäävillä monipuolisilla istutus- ja 
kaideratkaisuilla, jotka jakavat yksityistä ja julkista 
tilaa kuitenkaan näköyhteyksiä katkaisematta. 
Keskustien ja Rantaraitin välisten yhteyksien 
kehittämisessä tutkitaan erilaisia porrasratkaisuja.

Kuljeskelureitit

N

100 m
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Kylämiljöö ja kohokohdat
1:5 000
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Härkösen talo

Puumalan kirkko

Vanha puutaloalue pihapiireineen

Kirkkovene

Rannan vanha puutaloalue

Sininen venekuuri

Punainen venekuuri

Liisankujan ja Annankujan pihat

Sataman puutalokortteli

Lasiruusun lasipaja

Nuorisotalo

Koulukartano

Sappulan uimaranta

Rantapappila

Yhtenäisen kylämiljöön alue

Kylämiljööreitti

Niemenkärjen rantareitin ehdotus

Taajaman kohokohdat

Puumalalle ominaisen vanhojen puutalojen 
ja niiden pihapiirien muodostama yhtenäinen 
kokonaisuus, jonka yhtenäisyyttä ja luonnetta 
korostetaan kävely-yhteyksiä ja opasteita 
parantamalla sekä miljöötyypin luonnetta 
kunnioittavilla ylläpito- ja kehitystoimenpiteillä.

Taajaman kylämiljöön päätepisteinä toimivien 
Sappulan uimarannan ja bunkkerin yhdistävä 
kävelyreitti, joka rakentuu jo olemassa olevien 
reittien kevyenliikenteen väyliä kehittämällä 
sekä opasteita ja infotauluja lisäämällä. Reitti 
parantaa varrelle ja päätepisteisiin sijoittuvien 
“kohokohtien” saavutettavuutta sekä 
auttaa löytämään Puumalan ainutlaatuisen 
kylämiljöön.

Tutkittava lisäreittiehdotus, joka mahdollistaisi 
niemenkärjen ranta-alueiden hyödyntämisen 
myös yleiseen virkistys- ja matkailukäyttöön.

N

200 m
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Periaateleikkaukset:
Kehittämissuunnitelman reitit
1:200

Keskustie

Rantaraitti

Poikittaisyhteys

Kuljeskelureitti
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Periaateleikkaus:
Kehittämissuunnitelman reitti
1:500

Vuodenaikateemaisia kehittämisideoita

Poikittaisyhteys Keskustieltä rantaan Kunnantalo Keskustie

Sininen venekuuri

Talven Tunnelmallinen Puumala

Talviurheilu
• Luistelu
• Hiihto
• Pilkkiminen
• Lumisotapelit Salpalinjan    

bunkkerimaisemissa

Valo- ja taidetapahtumat
• Valoshow Puumalansillalla
• Valotaidepolku kylämiljöössä
• Jää- ja lumiveistosnäyttely

Pikkujoulukausi
• Rentouttava pikkujouluviikonloppu 

Puumalassa

Jouluteemaiset kylämiljöökävelyt

Kylän joulumyyjäiset

Talvi Kevät Kesä Syksy

Kevään Kukkiva Puumala

Puutarhojen kevät
• Laajat kevätkukkaistutukset
• Sipulikasvien, kuten tulppaanien 

sesonki
• Puutaloalueiden perinteiset pihapiirit

Kylän istutustalkoot
• Yhteisöllistä toimintaa
• Kesään valmistautuminen

Kevätteemaiset kylämiljöökävelyt
• Vanhojen pihapiirien kiertokävelyt

Ulkomaalauskurssit
• Maalausretriitti Sahanlahdessa tai 

Niinisalossa

Terassi- ja veneilykauden avajaiset
• Sataman eloon herääminen
• Esiintyjä, festarimeininki

Kesän Kaunein Puumala

Vesiurheilu
• Mm. kajakointi, kanootit, suppailu, 

vesihiihto, pääkeskittymänä 
Sappula

Uimarannat 
• Sappulanranta, sataman 

eteläpuolinen ranta

Kesätorit
• Paikallisten tuottajien markkinat
• Esiintyjiä, festarimeininki

Yhteistyö Savonlinnan Oopperajuhlien 
kanssa
• Oopperaristeilyt, majoituspaketit

Kemmakat
• Kehittäminen kansallisesti 

tunnetuksi kesätapahtumaksi

Syksyn Satumainen Puumala

Sadonkorjuujuhlat
• Ylätorilla, Kunnantorilla ja Kantatien 

liittymän yhteisviljelmissä kesän 
mittaan kasvatettujen antimien juhla

• Paikallisten tuottajien markkinat

Ruskaretket
• Ohjatut vaellukset ja 

maastopyöräretket mm. 
Norppapolulla, veneretket Saimaalla

Sieni- ja marjakurssit
• Majoitus, ruokailut, ohjatut sieni- ja 

marjaretket Puumalan metsiin sekä 
kursseja sienestämisestä sekä 
metsän antimien hyödyntämisestä 
(ruoanlaitto, säilöntä, kuivaaminen)

Käsityömyyjäiset
• Paikallisten mummojen neulomat 

villasukat maailmalle!
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OSA 3: KOHDESUUNNITELMA

Puumalan neljä vuodenaikaa ja ympärivuotisen toiminnan 
korostaminen ovat olleet sekä konseptin että kehittämissuunnitelman 
keskiössä, ja tätä teemaa jatkaen on lähestytty tutkimaan ratkaisuja 
myös taajaman kohdesuunnitelmaan. Suunnitelma koostuu 
pääosin kolmesta tasosta; reiteistä ja yhteyksistä, reittien varrelle 
kytkeytyvistä kehitettävistä kohteista ja alueista, sekä toiminnoista, 
jotka Puumalaan ehdotettavat sekä jo olemassa olevat piirteet 
mahdollistavat. Suunnitelmassa korostetaan vuodenaikoja myös 
kasvillisuuden ja istutusten voimin. Kevättä juhlistavat maasta 
ensimmäisenä puhkeavat sipulikasvit ja komeat kirsikkapuut, 
joiden jälkeen kesällä korostuvat eri aikoihin kukkivat perennat, 
koristepuut sekä pensaat. Syksyllä Puumalan luonto leimahtaa 
loistaviin syysväreihin, ja talvella pehmeä lumipeite pukee maiseman 
valkeaan asuun.

Reitit ja yhteydet luovat selkärangan kohdesuunnitelmalle. Etenkin 
kävely- ja pyöräily-yhteyksien, kehittäminen edistää miellyttävää 
liikkumista Puumalan keskustaajamassa vuoden jokaisena 
päivänä. Kehitettävien reittien ja yhteyksien avulla halutaan tuoda 
Puumala kävellen tutuksi, sillä monet toiminnot ja kohteet sijaitsevat 
kompaktisti lyhyiden etäisyyksien päässä. Reitit myös saattavat 
kävijät monien aktiviteettien äärelle ympäri taajamaa. Autoilu on 
edelleen tärkeä osa liikkumista, mutta sen näkyvyyttä ja merkitystä 
hillitään rannan ja Keskustien tuntumassa. Pääasialliset pysäköinnin 
alueet sijoitetaan lähemmäksi Kantatietä, jolloin esimerkiksi ylätori 
vapautuu täysin tori- ja tapahtumakäyttöön. Satamatien eteläpää 
taas kavennetaan yksisuuntaiseksi ja rauhoitetaan hidastein, jolloin 
rantaraitilla kuljeskelusta tulee miellyttävämpää ja turvallisempaa.
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Kohdesuunnitelma
1:3 000

N

100 m

Tarkennusalue 1: Satamanranta

Tarkennusalue 2: keskustan puutalokortteli

Tarkennusalue 3: vanhan pankin tontin uudisrakentaminen

Ehdotettu uudisrakentamisen alue

Ehdotettu pysäköintialue

Puumalan kirkko

Kunnantalo

2.

2.

3.

3.

1.

1.

Satamatori

Puumalansalmi

Kohdesuunnitelmassa toimivat yhteydet saattavat ihmisiä 
palveluiden ja toimintojen äärelle. Puumalan taajama omaa 
monia kiinnostavia helmiä, jotka vain odottavat löytäjäänsä. 
Kehittämissuunnitelmassa tunnistettiin Puumalan keskustaajaman 
kohokohtia sekä myös kehityskohteita, ja pohdittiin näille alustavia 
toimenpide-ehdotuksia. Kohdesuunnitelmassa koho-kohdat ja 
kehitettävät kohteet muodostavat vaihtelevan ja mielenkiintoisen 
ympäristön suunnitelman “selkärangan” eli reittien ympärille ja 
tarjoavat alustan elävälle kylätoiminnalle. Kohdesuunnitelmassa 
näistä kehityskohteista on tutkittu tarkemmin erityisesti vanhan 
pankin tonttia, puutalokorttelia sekä rantavyöhykkeen eteläosaa. 

Kehitettävien kohteiden tarjoamat puitteet mahdollistavat 
kohdesuunnitelman kolmannen tason, eli toimintojen sijoittumisen 
alueelle. Palveluiden ja aktiviteettien ideoinnissa on huomioitu 
kaikki neljä vuodenaikaa ja tavoiteltu aktiivista, Puumalalaisten 
näköistä kyläkulttuuria. Kohteiden suunnitteleminen helposti 
muunneltaviksii ja joustaviksi tukee alueiden vaihtelevaa käyttöä 
sen hetkisen tarpeen mukaan. Esimerkiksi pelikentät voivat 
talvisin toimia paikkana luistelulle ja tapahtumien aikaan tarjota 
lisätilaa tapahtumapysäköinnille. Monipuoliset toiminnot saattavat 
paikalliset yrittäjät sekä kaikenikäiset palveluiden käyttäjät yhteen. 
Näin Puumala palvelee niin paikallisia asukkaita, mökkeilijöitä, että 
turisteja vuoden jokaisena aikana.

20



P

P

P

P

P

Aktiviteetit ja palvelut
1:3000

N

100 m
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PALVELUT

talvi

kevät

kesä

syksy

kevät, kesä, syksy

ympärivuotinen

AKTIVITEETIT JA PALVELUT

Keskustaajaman 
ulkopuolella

LIIKUNTA, LUONTO JA VIRKISTYS

KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

PUUMALAPASSI - näe ja koe neljä 
vuodenaikaa
Paikallisia, mökkeilijöitä ja turisteja voidaan houkutella hyödyntämään 
Puumalan monipuolisia palveluita Puumalapassilla, johon kerätään 
kokoelmia suoritetuista asktiviteeteista ja hyödynnetyistä palveluista. 
Tietyn kokoelman kerättyään passin haltija ansaitsee jonkin edun, 
mikä edelleen edistää paikallisten palveluiden toimimista. Passi 
rohkaisee myös paikallisia yrittäjiä yhteistyöhön ja uusien palvelu-
kokonaisuuksien kehittämiseen.

P

PALVELUT

talvi

kevät

kesä

syksy

kevät, kesä, syksy

ympärivuotinen

AKTIVITEETIT JA PALVELUT

Keskustaajaman 
ulkopuolella

LIIKUNTA, LUONTO JA VIRKISTYS

KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

PUUMALAPASSI - näe ja koe neljä 
vuodenaikaa
Paikallisia, mökkeilijöitä ja turisteja voidaan houkutella hyödyntämään 
Puumalan monipuolisia palveluita Puumalapassilla, johon kerätään 
kokoelmia suoritetuista asktiviteeteista ja hyödynnetyistä palveluista. 
Tietyn kokoelman kerättyään passin haltija ansaitsee jonkin edun, 
mikä edelleen edistää paikallisten palveluiden toimimista. Passi 
rohkaisee myös paikallisia yrittäjiä yhteistyöhön ja uusien palvelu-
kokonaisuuksien kehittämiseen.
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PALVELUT

talvi

kevät

kesä

syksy

kevät, kesä, syksy

ympärivuotinen

AKTIVITEETIT JA PALVELUT

Keskustaajaman 
ulkopuolella

LIIKUNTA, LUONTO JA VIRKISTYS

KULTTUURI JA TAPAHTUMAT

PUUMALAPASSI - näe ja koe neljä 
vuodenaikaa
Paikallisia, mökkeilijöitä ja turisteja voidaan houkutella hyödyntämään 
Puumalan monipuolisia palveluita Puumalapassilla, johon kerätään 
kokoelmia suoritetuista asktiviteeteista ja hyödynnetyistä palveluista. 
Tietyn kokoelman kerättyään passin haltija ansaitsee jonkin edun, 
mikä edelleen edistää paikallisten palveluiden toimimista. Passi 
rohkaisee myös paikallisia yrittäjiä yhteistyöhön ja uusien palvelu-
kokonaisuuksien kehittämiseen.
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Kohdesuunnitelman tarkennus: Satamanranta
1:1 000
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N
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kivetty 
toriaukio

syreenipiha

kahvilapöydät

kuljeskelureitit

pysäköinti

liiketila

liiketila

liiketila

näyttelypiha

kurssitilat Kantatie

Keskustie
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-istutukset

+79.0

+80.0

+81.0

+82.0

+83.0

+84.0

+85.0

Kohdesuunnitelman tarkennus: keskustan puutalokortteli
1:750

30 m

N

Referenssikuvia 
puutalokorttelin ratkaisuista

Puutalokorttelin kokonaisuus muodostuu pienistä pihapiireistä, joiden sydämmessä 
sijaitsee kotoisa, puutalojen rajaama kivetty toriaukio. Toriaukiolla sijaitsevat kahvila- 
ja majoitustilojen terassit ja alueella voidaan järjestää tunnelmallisia toritapahtumia 
ympäri vuoden. Korttelin rakennuksia, liiketiloja ja pihapiiriä voidaan hyödyntää myös 
kurssien ja käsityöpajojen järjestämiseen. Kasvillisuus alueella on monipuolista ja 
kerroksellista puutarhakasvillisuutta sisältäen hyöty- ja koristekasveja.
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Kohdesuunnitelman tarkennus: vanhan pankin tontin uudisrakennus
1:500

20 m

N

Referenssikuvia vanhan 
pankin tontin ratkaisuista

Kylpylähotelli

Keskustien varressa sijaitsevalle vanhan pankin tontille ehdotetaan suunnitelmassa 
täysimittaista uudistusta. Tyhjilleen jäänyt ja purkua odottava vanha rakennus 
puretaan paikalta, jolloin sen tilalle vapautuu Puumalan parhaalla paikalla oleva tontti. 
Tontille ehdotetaan Puumalan taajaman mittakaavaan sopivaa, melko pienikokoista 
kylpylähotellia, joka lisää uuden puolen alueen matkailutarjontaan. Hotellin huoneet 
ja laajat terassialueet avautuvat kohti ilta-aurinkoa, tehden terasseista käyttökelpoisia 
ulkoalueita vuoden läpi.

Tontille sijoitetaan myös uusi, julkinen kävelyreitti, joka yhdistää Keskustien ja rinteen 
alapuolella kulkevan Satamatien sekä rantaraitin.

© Diane Dorrans Saeks © Vivienne Tang

© JSPA Design
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jalkakäytävä 3 m jalkakäytävä 3 m

istutus/
pysäköinti

2 m

istutus/
pysäköinti

2 m

autokaista 3 m autokaista 3 m

pyörätie
1 m

pyörätie
1 m

Leikkaukset: Keskustie
1:100

kesä

kevät
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kävelytie 4 m autotie 3 mpyörätie
1,5 m

istutus/
 istuskelu

1,5 m

Leikkaukset: Rantaraitti
1:100

kesä

syksy
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kävelytie 3 m

Leikkaukset: Puutalokortteli
1:100

kesä

talvi
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A1

A2

A3

B

C

D

täyd. rak. 
alue

viitteellinen 
pysäköintialueen 
sijainti

huomioitava näky-
mälinja

aviomena pidettävä 
näkymä

A1

A2

A3

B

C

D

täyd. rak. 
alue

viitteellinen 
pysäköintialueen 
sijainti

huomioitava näky-
mälinja

aviomena pidettävä 
näkymä

2.
3.

1.

Maisemanhoitosuunnitelma ja
rakentamistapaohje
1:3000

N

100 m

Viheralueluokka A1: edustusviheralue

Viheralueluokka A2: käyttöviheralue

Viheralueluokka A3: katuvihreä ja aukiot

Viheralueluokka B: puutarhat ja pihapiirit

Vihealueluokka C: maisemaniityt

Viheralueluokka D: taajamametsät

Ehdotettu täydennysrakentamisen alue
1. Linja-autoaseman ympäristö
2. Vanhan pankin tontti
3. Vanha satamaravintola

Ehdotettu viitteellinen pysäköintialueen sijainti

Huomioitava näkymälinja

Avoimena säilytettävä näkymä
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Maisemanhoitosuunnitelman ja
rakentamistapaohjeen selitteet

A1

A2

A3

B

C

D

täyd. rak. 
alue

viitteellinen 
pysäköintialueen 
sijainti

huomioitava näky-
mälinja

aviomena pidettävä 
näkymä

A1

A2

A3

B

C

D

täyd. rak. 
alue

viitteellinen 
pysäköintialueen 
sijainti

huomioitava näky-
mälinja

aviomena pidettävä 
näkymä

Viheralueluokka A1: edustusviheralue 
Piirteet:
• kasvillisuus sisältää mm. puita, koristeistutuksia, yksittäispensaita, pensasryhmiä, 

massaistutuksia, leikattuja pensasaitoja, perennoja, ryhmäruusuja, kesäkukkia, 
köynnöksiä, muotoon leikatut puut mahdollisia

• luonnonkivi- ja betonipinnoitteet, historiallisissa kohteissa sorapinnoitteet tyypillisiä
• kattava yleis- ja kohdevalaistus
Hoito:
• hoito on intensiivistä, kunto tarkistetaan päivittäin, alueet pidetään jatkuvasti erittäin 

hyvässä kunnossa
• huolehditaan, että puusto ei peitä liikaa Puumalan kirkon näkyvyyttä ympäröivään 

taajamaan

Piirteet:
• maisemaniitty on kesäisin kukkiva, avoin, ja lähes puuton
• alue toimii kukinta-aikana poimintapeltona
Hoito:
• puuntaimet poistetaan säännöllisesti, jotta maiseman avoimuus säilyy
• alueelle kylvetään vaihtelevaa niittysiemensekoitusta 
• maisemaniitty niitetään kerran vuodessa ja niittojäte kerätään pois, jotta alueelle ei 

synny liian ravinteikasta maata
• haitallisia vieraslajeja pyritään torjumaan

Piirteet:
• luonnonmukaisia, monilajisia, mutta lehtipuupainotteisia pieniä metsäalueita
• muodostavat Kantatien laidalle vihreän ja viihtyisän reunan
• alueella myös pienimuotoista taajamaviljelyä
• reitit valaistuja ja pääosin soralla päällystettyjä 
Hoito:
• metsien luonnontilainen ilme säilytetään, vaativat vain vähän hoitoa
• vaaralliset huonokuntoiset puut kaadetaan, mutta lahoava puuaines jätetään 

metsään, kulkureitit pidetään turvallisina ja siisteinä 
• haitallisia vieraslajeja pyritään torjumaan

1. Asumista ja liiketoimintaa mahdollistavaa suhteellisen pienipiirteistä, Keskustietä 
reunustavaa rakentamista. Voi sisältää sekä pientaloja, että matalia, noin 
3–4-kerroksisia kerrostaloja. Rakennusmassat eivät saa peittää näkymiä Puumalan 
kirkolle. Keskustien varren puukujanteet ja vihreä yleisilme säilytetään. 

2. Huonokuntoinen vanhan pankin rakennus puretaan ja tilalle kehitetään uutta 
majoitus- ja liiketilarakentamista. Rakennus sijoitetaan Keskustien varteen ja 
sovitetaan arkkitehtuuriltaan sopimaan muuhun Keskustietä reunustavaan 
arkkitehtuuriin. Uusi rakennus aukeaa alarinteeseen kohti lounaista, jonne sijoitetaan 
myös oleskelualueet.

3. Tyhjillään oleva, huonokuntoinen liike/asuinrakennus puretaan ja tilalle kehitetään 
uutta liike- ja asuinrakentamista. Uuden rakentamisen suositellaan olevan 
pienimittakaavaista ja kylämiljööympäristöön sopivaa. Rakennukset avautuvat kohti 
rantaraittia ja tarjoavat palveluja sen varrelle.

• Pysäköintialueet sovitetaan olemassa olevaan maastoon ja kasvillisuuteen 
mahdollisimman huomaamattomasti. Yleisilmeeltään niiden tulisi olla vehreitä ja 
paikoituksen pintamateriaalina suositaan nurmikiveystä. Pysäköintialueet eivät 
saa aiheuttaa maisemallista haittaa olemassa oleville asuin- ja liiketoiminnan 
alueilla. Pysäköintiä voidaan maisemoida ympäristöönsä esimerkiksi reunustavalla 
puurivistöllä tai muilla vastaavilla ratkaisuilla.

Piirteet:
• toimintoja jäsentäviä istutuksia, puita, yksittäispensaita, pensasryhmiä, 

massaistutuksia, leikattuja pensasaitoja, köynnöksiä, perennoja, kesäkukkia, 
ryhmäruusuja (vain keskeisillä paikoilla)

• viheralueet sisältävät vuodenaikoja ilmentäviä istutuksia, kuten sipulikasveja, kukkivia 
puita, ruskan värejä yms.

• betonikivi-, asfaltti ja sorapinnat tyypillisiä, erityiskohteissa, kuten rantaraitilla ja 
satamatorilla, myös luonnonkivipinnat

• hulevesien käsittelyyn liittyviä vesiaiheita, keskeisissä kohteissa rakennettuja 
vesiaiheita

• kattava yleisvalaistus
Hoito:
• alueen turvallisuutta ja siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti, turvallisuutta vaarantavat 

vauriot korjataan välittömästi, muut puutteet mahdollisimman nopeasti
• myös istutusten kunnosta ja siisteydestä huolehditaan ja rikkakasvit poistetaan 

säännöllisesti

Piirteet:
• katutilaa ja aukioita jäsentävää kasvillisuutta, suojaistutuksia, pensaiden 

massaistutuksia, katupuita, sekä perennoja
• istutukset sisältävät vuodenaikoja ilmentävää kasvillisuutta, kuten sipulikasveja, 

kukkivia puita, ruskan värejä yms.
• ajoväylät pääosin asfalttia, kevyen liikenteen reitit ja aukiot betonikiveystä ja 

erityiskohteissa kuten, kunnantalon edustan ja ylätorin alueilla luonnonkiveystä
Hoito:
• alueen turvallisuutta ja siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti, turvallisuutta ja sujuvaa 

liikkumista vaarantavat vauriot korjataan välittömästi, muut puutteet mahdollisimman 
nopeasti

• istutusten kunnosta ja siisteydestä huolehditaan, istutukset eivät saa haittaa liikkujien 
näkyvyyttä ja näkemistä, katualueiden kasvillisuuden korkeus enimmillään 1 metri

Piirteet:
• istutukset monipuolisia, monilajisia ja pienipiirteisiä, sisältävät nurmialueita, 

perennoja, koriste- ja hyötypensaita sekä puita ja hedelmäpuita. 
• pihatiet pääosin asfalttia ja alueen sisäiset polut soralla/kivituhkalla päällystettyjä, 

pienet aukiot luonnonkivin kivettyjä
• piha-alueita rajataan puuaidoin
• vaihtelevaa ja monipuolista valaistusta, talviaikaan panostetaan tunnelma- ja 

koristevalaistukseen
Hoito:
• alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti
• istutusten pieni rönsyäminen sallitaan, mutta ne eivät saa häiritä alueella liikkumista 

ja toimimista

Viheralueluokka A2: käyttöviheralue

Viheralueluokka A3: katuvihreä ja aukiot

Viheralueluokka B: puutarhat ja pihapiirit

Vihealueluokka C: maisemaniityt

Viheralueluokka D: taajamametsät

Ehdotettu täydennysrakentamisen alue

Ehdotettu viitteellinen pysäköintialueen sijainti
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