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Muikea Puumala
Jos voisit heittäytyä ilmavirtojen kuljetettavaksi ja suuntaisit Etelä-Savon 
Puumalaan, levittäytyisi alapuolellasi laaja, vihreänä kumpuileva metsä, 
pitkänomaiset harjumuodostelmat, pirstaloitunut rantaviiva ja syvänsini-
senä polveilevat Saimaan selänteet, kivisen saariston laikuttamana. Tätä 
harvaanasuttua luonnonmaisemaa kutsumme työssämme ”Suurmaise-
maksi”.

Ensimmäisessä tarkasteluvaiheessa suurmaisema tiivistyy kahdeksaan 
eri miljöötyyppiin. Sen keskellä sijaitsee Puumalan taajama-alueen asu-
tus- ja palvelukeskittymä. Huomiomme kohdistuu tästä alueesta rajattuun 
keskustaan: ”Kirkonkylään”, jonka maisematekijöiden ja yhdyskuntaraken-
teen erityispiirteistä muodostuu yhdeksän kuvailevaa miljöötyyppiä. 

Työn toisessa osiossa luomme miljöötyypityksen pohjalta kirkonkylälle 
perusteellisen kehittämissuunnitelman, joka pureutuu liikenteen, pysäköin-
nin, viheralueiden ja yleisen viihtyisyyden kehittämiseen sekä kulttuurihis-
torian vaalimiseen ja maankäytöllisiin suosituksiin. 

Kolmannessa osiossa paneudumme kirkonkylän kesäiseen ydinalu-
eeseen, eli Puumalan satamaan. Tarkennamme kehitysajatuksiamme 
satama-alueesta yhtenäisenä tilasarjana, jonne ihmiset, perustarpeiden 
tyydytyksen lisäksi, jäävät viihtymään myös joutilaan ajanvieton merkeis-
sä. Suunnittelutyömme tarjoaa suuntaviivat laajamittaisesta Satamapro-
menadista ja tarkennetun kohdesuunnitelman rannan torialuetta täydentä-
västä Satamapuistosta.

Työmme kärkiajatus on kirkastaa Puumalan keskustan vetovoimaisuutta, 
viehättävyyttä ja toimivuutta niin vierailijoita kuin paikallisväestöä ajatellen. 
Pyrimme huomioimaan sekä paikallisluonnon, kulttuuriperinnön, kylän ja 
sen sijainnin erityispiirteet että myös teknisen toimivuuden, paikallisvä-
estön osallistamispalautteet ja tulevaisuuden näkymät etenkin matkailun 
suhteen. Tuloksena on kattava ja suorasukainen paketti: Muikea Puumala.

Erica Nyholm ja Henriikka Salonen, 09–12.2020



Puumalan miljöötyypitys s. 4
Tarkastelun kohteet s. 5

Suurmaiseman miljöötyypit s. 6–10

Kirkonkylän miljöötyypit s. 11–15
 Leikkauksia kirkonkylän alueelta s. 16

Puumalan kirkonkylän kehittämissuunnitelma 
– Matkailun kehittämisen ja yleisen viihtyvyyden parantamisen näkökulma s.17

Tulevaisuuden matkailijan pohdintoja: ”Miksi minä lähtisin Puumalaan?”  s. 18

Konsepti: Muikea Puumala s. 19

Kehittävä aluetarkastelu s. 20–21
 Satama s. 22
 Kylänraitti s. 23
 Kylän etupiha ja Kylän takapiha s. 24
 Autoilu, paikoitus ja saapu minen Kantatieltä s. 25
 Kylän juuret, Sillan jaloissa ja Asuinalue s. 26

Kehitettävät teemat s. 27–28

Puumalan kirkonkylän kohdesuunnitelma
– Satamapromenadi ja Satamapuisto s. 29

Kirkonkylän ranta s. 30

Rakennustapaohje: Satamapromenadin tekijät s. 31
 Paikallistekijät s. 32
 Rannan kalusteet s. 33
 Rannan kasvillisuus s. 34
 Rannan puut s. 35
 Vältettävät kasvilajit s. 36

Tarkennettu kohdesuunnitelma: Satamapuisto s. 37–38
 Satamapuiston muutoskaavio s. 39
 Leikkaus Satamapuistosta kaakkoon s. 40

Kuvalähteet s. 41

Sisällysluettelo



Aalto-yliopisto  
MAR-C1017 - (G00), Maisema ja alueiden käyttö

Puumalan miljöötyypitys
Erica Nyholm, Henriikka Salonen, 2020

4



Tarkastelun kohteet
Miljöötyypityksen tarkastelualue rajautuu pohjoises-
sa taajaman laidalle, idässä Osmonaskeleen saariin, 
etelässä Huutokallion eteläpuolelle ja lännessä Kitu-
lanniemen (ts. Kotiniemen) harjuun. Aluevalinnassa 
on otettu huomioon Saimaalle tunnusomaiset piirteet, 
jotka määrittävät myös Puumaalaa. Tätä aluetta kut-
summe Puumalan suurmaisemaksi ja tarkastelem-
me sitä suurpiirteisesti. Suurmaiseman kautta huo-
miomme tarkentuu Puumalan keskustataajamaan. 
Aluerajaus kulkee kirkolta kylänraittia alas kohti sata-
maa ja sataman rantaviivaa pitkin, joka avautuu Puu-
malan salmelle. Tätä aluetta kutsumme Puumalan 
kirkonkyläksi ja tarkastelemme sitä astetta pienipiir-
teisemmin. 

Tarkastelualueet ja mittakaava ovat valikoituneet pal-
velemaan erityisesti tulevia jatkosuunnitelmiamme, 
jotka keskittyvä keskustan ja sataman analysoitiin ja 
näiden kehittämiseen. Miljöötyypityksen tavoitteena 
on ollut erottaa ne ominaispiirteet, joista Puumalan 
alue koostuu ja jotka luovat sen nykymaisemaa. 
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Suurmaisema
Suurmaisemaa hallitsee sekä äkkinäisen kumpuilevat kallioselänteet ja solakat hiek-
kaharjut, että Saimaan polveileva vesistö, jonka avoimia selkävesiä rikkovat pirstaloi-
tuneet saaret ja luodot. Maastoa peittää pilarimainen mäntykangas, kivikkoinen seka-
metsä ja vehmas koivikko, joista suurin osa on talousmetsää, taikka monipuoliseen 
virkistyskäyttöön tarkoitettua mökkeily- ja kansallismaisemaa. Monin paikoin rannoil-
ta pilkistää saunalaitureita, huvivenesatamia ja vanhasta kulttuurista muistuttavia 
höyrylaivoja. Muun muassa näistä elementeistä koostuu Saimaan omintakeinen saa-
ristomaisema, jossa Saimaan norppa on viihtynyt 8000 vuoden ajan. Puumalan salmi 
satamineen ja kirkonkylineen on yksi Saimaan tärkeistä liikenteen solmukohdista.
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Suurmaiseman miljöötyypit

1

2

3

4

5
6

7

9
10

11

12

8

1

2

3

4

5
6

7

Vesistö 
Puumalan vesialueet ovat osa Suomen suurinta järveä, Saimaata. 
Euroopan mittakaavassa Saimaa on neljänneksi suurin makeavetinen 
luonnonjärvi, joka levittäytyy Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Kar-
jalan maakuntien alueelle. Talouslehti Wall Street Journal listasi vuonna 
2014 Saimaan maailman viiden vaikuttavimman järven joukkoon.

Puumalan  Syväväylän ansiosta Puumala on Saimaan laiva- ja vene-
liikenteen solmukohta, jota on kutsuttu ”Saimaan Kipralttariksi”. Väylä 
on edelleen aktiivisessa rahtiliikenteen käytössä. Syväväylän ja muiden 
vesireittien ulkopuolella löytyy myös hiljaisempia vesialueita. Liiken-
neyhteyksien lisäksi vesistöllä on ekologista ja kulttuurimaisemallista 
arvoa. Vesistö on puhdasta ja tarjoaa elinympäristön suojellulle saiman-
norpalle.

Tarkastelualueen pohjoispuolelta löytyy pienialainen Vehkolampi.
Lähteet: https://www.jarviwiki.fi/wiki/Puumala. Lainattu 10.9.2020 
https://puumala.fi/matkailu-ja-satama/satama/. Lainattu 14.10.

Metsäiset alueet
Suurmaiseman laajimmat metsäiset alueet sijoittuvat Kitulannimeen. 
Hiekkamoreenista maaperää peittää sammal ja jäkäläkerros. Kasvu-
paikkatyyppi on pääsääntöisesti kuivahkoa taikka kuivaa kangasta, 
jossa on hyvin harva pensaskerros. Tyypillisin puulaji on kapea ja 
vähäoksainen mänty.  Hoidettu mäntypilarikko muodostaa sulkeutunutta 
maisemakuvaa, jonka topografia on vaihtelevaa. Jääkauden muovaa-
malle maisemalle on tyypillistä hajanaiset siirtolohkareet, joiden koko 
vaihtelee. 

Taajaman itä- ja pohjoispuolen metsäalueet ovat pienipiirteisempiä 
sekametsiä, jotka ovat vehmaita ja lehteviä. Taajaman läheisyys on vai-
kuttanut siihen, että alueen metsät ovat pirstoutuneempia kuin Kitulan-
niemessä. Maaperä on sekä hiekkamoreenia että kalliomaata. Etenkin 
kalliomaalla puuston tiheys on harvempaa.  

Kaikille metsäisille alueille on tyypillistä vähäinen asutus.

Avoimet alueet
Tarkastelualueella sijaitsee melko vähän täysin avoimia alueita.  
Tieverkostot kulkevat pienipiirteisten aukioiden kuten peltojen, vilje-
lysmaiden, niittyjen ja kesantojen halki. Aukiot rajautuvat metsään. 
Miljöötyyppi sisältää myös puoliavointa maisemaa, joka poikkeaa 
metsävaltaisuudesta. 

250 500 1000 m
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Kumpuilu
Voimakkaat maanpinnan korkeuserojen vaihtelut luovat moninaista 
kumpuilua Puumalan maisemassa. Jääkauden paljastamat kalliose-
länteet ja niistä muokkautuneet jyrkänteet, lohkareet ja kiviset röykkiöt 
luovat paikoin jopa äkkinäisiä muutoksia maisemassa. Voimakaspiirtei-
siä maastonmuotoja ovat harjut, rinteet, mäet ja nyppylät. Voimakkaim-
millaan kumpuilu ilmenee Kitulanniemellä, missä topografia nousee 
50metriä vedenpinnasta 40metrin matkalla Huutovuoren huipulle saak-
ka. Huipun korkeus on noin 130metriä.
Kalliolakia peittää runsas jäkäläkasvusto, joka piirtää vaaleita laikkuja 
tumman metsän lomaan. Kumpuilu on vahvasti osa Puumalan luonnol-
lista, maisemallista identiteettiä.

Pirstaleet
Kivisyys määrittää paljolti myös järvimaisemaa. Kalliokumpuja, suippoja 
niemenkärkiä tai äkkinäisesti leikkaantuvia seinämiä sekä näitä usein 
seuraavia suuria, vedestä törröttäviä kivenlohkareita pilkistää esiin ve-
sistöstä. Runsas jäkälikkö ja kitulias männikkö sinnittelevät uhmakkaasti 
näillä kivisillä luodoilla ja pikkusaarilla, mutta monesti ne saavat myös 
vehmaampaa, koivuvaltaista sekapuustoa peitokseen. Näillä Saimaalle 
tyypillisillä pirstaloituneilla kivimuodostelmilla kelpaa norpan köllötellä. 
Sen oma väritys maastoutuu tehokkaasti paikalliskiven tummaan sä-
vyyn ja sitä värittävien jäkälien joukkoon. 
 

Taajama 
Taajama käsittää asuinalueet, logistiika- ja pienteollisuusalueet ja kun-
nanpalvelut. Väljästi rakennettu asuinrakennusvoittoinen taajama on 
sijoittunut Puumalansalmen lounaaseen avautuville rantavyöhykkeen 
rinteille ja niitä seuraavalle ylängölle. Mutkittelevat tiet ja polveileva 
mäkiasutus käsittää moni-ikäisiä, 1–2-kerroksisia ja tyyliltään tavan-
omaisen hillittyjä omakoti- ja rivitalorakennuksia. Näitä rakennuksia 
reunustaa puutarhat ja rehevä luonnonvarainen kasvillisuus. Ylänköä 
voi kuvailla pannukakkumaisen tasaiseksi. Tasaisuutta korostaa pitkät, 
yksikerroksiset rivitalorivistöt ja näkymiä sulkeva puusto. Koko raken-
nuskanta on matalaa, enimmäkseen vaaleaa, puu- tai tiiliverhoiltua, 
jälleenrakennuskauden ja sitä myöhempää 60–90-lukujen tyypillistä 
pientaloasutusta.
Alueelle sijoittuvat kunnan palvelut: koulu, terveydenhuolto, päiväkoti, 
elokuvateatteri ja urheiluhalli. 
Alueen kasvillisuus luo enimmäkseen sulkeutunutta maisemaa peittäen 
suurimmalta osin näkymät järvelle ja jättäen alueesta jokseenkin pus-
kittuneen vaikutelman. Korkea ja pitkä Puumalansalmen silta on sekä 
maamerkki, että maisemaa muokkaava tekijä tälläkin alueella. 

Suurmaiseman miljöötyypit
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Suurmaiseman miljöötyypit

Virkistys 
Virkistyspalvelut sijaitsevat taajaman liepeillä metsäisessä ympäristös-
sä. Maasto vaihtelee tasaisesta jyrkkiin mäkiosuuksiin. 
Kirkonkylän koillispuolella sijaitsee suhteellisen tasaisella ylängöllä Puu-
malan urheilukenttä (1). Sen pohjoispuolen mäkiselle alueella sijoittuu 
hoidettu pururata, hiihtolatu ja Kukkeistenpolun retkeilyreitti laavuineen 
(2), sekö Sappulan uimaranta (3). Etelässä, Kitulannimellä sijaitsee ran-
toja pitkin kiertävä Norppapolku (4), joka on suosittu turistikohde. Sata-
man eteläpäädyssä, vierasvenesataman vieressä, sijaitsevat keskustan 
uimapaikka saunoineen (5) ja rantalentopallokentät (6). Kylänraitin 
pohjoispuolelta, koulun vierestä löytyvät urheiluhallit (7).

Vapaa-ajan asuminen 
Saimaa on suosittua mökkeilyaluetta ja Puumala on saanut tästä osan-
sa. Mökki, loma- ja vapaa-ajan asuminen ovat keskittyneet ranta-alueil-
le, mutta jäävät enimmäkseen puuston suojiin. Näkyvimpiä piirteitä ovat 
pilkottavat laiturit, pienvenesatamat ja saunojen piipuista nouseva savu. 
Nämä alueet ovat kuitenkin yksityisiä ja rajaavat siten rantojen käyttöä. 
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Kirkonkylän  
miljöötyypit
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Kirkonkylä
Kirkonkylä sijoittuu Puumalansalmelta nouseville, lounaaseen ja etelään avautuvil-
le rinteille, missä maaperä on hiekkamoreenia. Kylän korkeimmalla kohdalla koho-
aa 1830-luvulla rakennettu Johannes kastajan kirkko. Kirkon editse kulkee pääkatu, 
jonka varrelle on keskittynyt yksityisiä ja julkisia palveluita toreineen ja pysäköin-
tipaikkoineen. Tässä tarkastelussa nimitämme pääkatua kylänraitiksi. Se liittyy jär-
ven rannalla satama-alueeseen, joka on kesäisen lomasesongin aikaan vilkkaassa 
käytössä. Satamassa kohtaavat Puumalan paikallinen väestö, mökkeilijät, Saimaan 
vesistöstä nauttivat huviveneilijät, kalastajat ja muut pienyrittäjät, satamatyöntekijät 
kuten luotsit sekä suurempiin tapahtumiin saapuvat lähialueiden kylien ja kaupunkien 
asukkaat.  

Kirkonkylän rakennuskanta koostuu suurimmalta osin 1900-luvun jälkipuolella ra-
kennetuista keltatiilisistä rakennuksista. Myös istutukset ilmentävät vahvasti saman 
aikakauden trendejä. Näistä puuttuu visuaalinen taikka tarinallinen yhteys Saimaan 
suurmaisemaan. Korkea ja paikoin tiheä puusto kirkonkylän rinteillä sulkee näkymiä 
sekä kirkolta järven suuntaan, että päin vastoin. Näin ollen rakennuskanta ja puus-
to häivyttävät kohoavan topografian. Kirkonkylän yksi hallitsevimpia elementtejä on 
Puumalansalmen silta, joka etenkin satama-alueelle saavuttaessa saa jättiläisen hah-
mon ja mittakaavan. 
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Kirkonkylän miljöötyypit

Satama
Puumalan vilkas satama sijaitsee Syväväylän pohjoispuolella Puuma-
lanniemen kärjessä. Sen kulttuurihistoriasta ja aktiivisesta satamäkäy-
töstä kertovat kaksi säilynyttä venekuuria. Rantaviiva on pengerretty 
riittävän syväksi, jotta satama on helposti lähestyttävissä isommallakin 
veneelle. Satama palvelee pääsääntöisesti vapaa-ajan veneilijöitä, 
mutta maisemaa värittää aktiivinen Syvävylän rahtiliikenne. Satama 
tarjoaa pienveneilijöille vieras- ja kotivenelaituripaikkoja, erilaisia sa-
tamapalveluita sähköpisteineen, huoltoasemapalveluita, jätepisteen, 
matonpesupaikan, veneluiskan,  satamainfon, veneilijöiden huoltotilat 
saunoineen, uimarannan, ravintoloita ja kahvilan. Sataman silmäterä on 
vanha höyrylaiva Vento. Laajan satama-altaiden vuoksi sataman kasvil-
lisuus on määrällisesti niukkaa ruovikkoa. Alkuperäistä hiekkarantaa on 
jäljellä sataman huoltoaseman vasemmalla puolella ja sataman oikeas-
sa laidassa.

Kylänraitti
Kylänraitti muodostaa taajaman keltasävytteisen selkärangan, joka 
alkaa Puumalan Johannes Kastajan kirkolta ja päättyy Saimaan rantaan 
vanhan meijerin rakennukseen. Pääkadun, Keskustien varrella sijait-
see alueen merkittävimmät palvelut kuten kunnantalo, ylä- ja alatori, 
vähittäistavaraliikkeet, kahvilat ja ravintolat. Topografisesti keskustie on 
rakentunut kylänraitin korkeimmalle kohdalle laskien alaspäin järveä 
kohti. Tämä topografinen vaihtelu tosin häviää kylärakenteen vuoksi: 
 kylänraitin korkeimmat rakennukset sijoittuvat topografisesti matalim-
paan kohtaan. Muutoin rakennuskanta muodostuu pääsääntöisesti 
1900-luvun jälkipuolella rakennetuista keltatiilisistä rakennuksista lu-
kuun ottamatta pohjoispäädyn kirkkoa ja eteläpäädyn Kortteli 2:n raken-
nuksia. Rakennusten kattoja sävyttää puolestaan musta, vihreä, ruskea, 
punainen ja alumiinin sävy. Palveluita tarjoaville kiinteistötonteille on 
tyypillistä asfalttialueet, joita rajaa nurmikko taikka matala pensaskasvil-
lisuus. Keskustie haarautuu kohti Satamatietä ja idänpuoleista taajamaa 
ja sen varrella on runsaasti tienvarsipysäköintiä.

Paikoitusalue
Kylänraitin paikoitusalueet ovat puuttomia aukioita, jotka ovat asfalt-
ti- taikka sorapintaisia. Alueita rajaa nurmi taikka matala kasvillisuus. 
Paikoitusalueille on tyypillistä niiden sijainti rakennuksen ja pääkadun 
välissä. Sataman paikoitusalueita sijaitsevat joko sillan alla taikka veden 
äärelle, lähellä veneyhteyksiä. Näitä alueita reunustaa korkeampi kas-
villisuus.Yhteistä näille on paikoitusalueen vaihteleva koko ja sijainnin 
suhde palveluntarjoajaan. Paikoitusalueiden lisäksi Kirkonkylältä löytyy 
tienvarressa sijaitsevia pysäköintiruutuja, jotka täyttyvät kesälomien 
aikaan. Runsaan paikoitusalueiden vuoksi parkkipaikat luovat maisema-
kuvaa, jossa pysäköidyt autot ovat näkyvästi esillä.
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Kirkonkylän miljöötyypit

Etupiha
Etupiha on ensimmäinen näkymä saavuttaessa vesiteitse Puumalaan. 
Etupiha sijoittuu sataman ja kylänraitin taikka sataman ja taajaman 
väliin. Alueen korkeimmalle kohdalle on rakennettu Nuorisotalo. Pää-
sääntöisesti yksityisessä omistuksessa olevat tontit ovat suuntautuneet 
rantaviivan mukaisesti. Rakennuskanta vaihtelee punamultaisista man-
sardikattoisoista omakotitaloista kolmikerroksisiin kerrostaloihin järvinä-
kymin. Järvinäkymiin vaikuttaa kasvillisuuden määrä ja vuodenaika. 
Etupihoille on luonteenomaista runsas peittävä kasvillisuus ja puusto, 
etenkin tonttien reuna-alueilla. Satamatien laidalla kasvaa yhtenäinen 
vanha korkea puurivi, joka estää näkymiä järvelle, mutta toisaalta vai-
mentaa järveltä suuntautuvaa tuulta. Erityispiirteenä tälle alueelle ovat 
kylärakenteen sekaan kätkeytyvät teräsbetoniset bunkkerit ja niiden 
jäänteet sota-ajoilta. 

Takapiha
Takapiha on Puumalan ensimmäinen alue, jonka kohtaa autolla saavut-
taessa. Alue sijoittuu Keskustien tonttien itäpuolelle tasaiselle maastolle 
kylänraitin ja kantatien väliin. Alueella on ravintola, Puumalan kirjasto, 
vanha paloasema, huoltoasema, omakotitaloja ja koirapuisto. Raken-
nuskanta on yleisesti matalaa. Pohjoispuolella on 1900-luvun puolivälin 
jälkeen rakennettuja tiilirakennuksia, eteläpuolella, lähellä järveä on 
1900-luvun alkuajoilta säästyneitä hirsitaloja kuten Vienolan hirsitalo. 
Rakentamattomilla tonteilla kasvaa korkeaa puustoa, lähinnä lehtipuita, 
nämä muodostavat sulkeutunutta maisemakuvaa. 

Kylän juuret
Kylän juuret koostuvat valikoiduista yksittäisistä rakennuksista, kortte-
leista ja viheralueista, jotka kuvaavat Puumalan kylänraitin kulttuuria 
ja sen vaiheita 1800-luvulta nykypäivään saakka. Kulttuurin säilymisen 
vuoksi kaikki kohteet ovat suojeltuja, lukuun ottamatta yksityisessä 
omistuksessa olevaa sinistä venekuuria. Mäen päälle sijoittuva Jo-
hannes Kastajan kirkko (1) ja sen kellotapuli edustavat kylän vanhinta 
rakennusta (rakennettu1830-1832). Kirkon julkisivukuva on muuttu-
nut siniharmaasta(1858) empiren keltaiseksi (1970-luvulla). Sataman 
itäpuolelle sijoittuva sininen koulutalo (11) on maakunnan vanhimpia 
säilyneitä maalaiskansakouluja (rakennettu 1890). Sataman liepeillä si-
jaitsevan tyhjän kirkkovenekatoksen (3) historiasta ja rakennusvuodesta 
ei ole tietoa. Sitä vastoin kalastukseen liittyvien venekuurien (4,5,12) 
rakennusaika ajoittuu 1900-luvun alkupuolelle. Siniset ja punamullan 
väriset veden päälle rakennetut venekuurit kertovat Puumalan rikkaasta 
saaristoelämästä. Samaan aikaan rakennetut hirsitalot sijoittuvat rannan 
tuntumaan. Näitä ovat keltaisen kortteli 2:n puutalot (7), jotka edustavat 
harvinaisia säilyneitä hirsirunkoisia liiketaloja. Kortteli 2:n liepeillä sijait-
sevan Vienolan (6) pitkää, harjakattoista ja lautavuoratun hirsitalon tark-
kaa rakennusvuotta ei tunneta. Mäen päällä sijaitsevan Nuorisotalon 
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(10) rakennusvuodesta ei myöskään ole tietoa. Satamassa sijaitsevan 
valkoisen Osuusmeijerin (9) vanha osa rakennettiin 1929. Rakennusta 
on laajennettu eri vaiheissa aina 1981vuoteen saakka. Keskustien var-
ressa sijaitseva Puumalan kunnan virastotalo (2) valmistui 1970. Arkki-
tehtina toimi Veikko Voutilainen. Tiilirakennuksessa toistuu Puumalalle 
ominainen keltainen sävy.

Norppapuisto (8) ja kirkon puisto (1) edustavat Puumalan hoidettuja 
viheralueita. Kirkon puistoalueella on vanha hoidettu hautausmaa, jossa 
kasvaa runsaslajinen puusto. Sen aluetta reunustaa vanha kiviaitaus. 
Runsas puusto peittää näkymiä järvelle. Norppapuisto sijaitsee veden 
äärellä sillan itäpuolella. Puistossa on suora näköyhteys järvelle. Norp-
papuisto käsittää vesiaiheen, jonkin verran puustoa, hoidetun nurmikko-
alueen, istutusruukkuja, puistonpenkin, veistoksen, lastenleikkipuiston 
ja kuntoilulaitteet. 
Lähteet: RKY, Museovirtasto. Lainattu 15.10.2020. Saatavilla:http://www.rky.fi/read/asp/r_
mkl_kohde_list.aspx?MAAKUNTA_ID=10

Viljo, E-M. Puumalan seurakunta ja nykyistä edeltäneet kirkkorakennukset

Lähteet: Lainattu 15.10.2020. Saatavilla: https://www.puumalanseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat

Asuinalue
Asuinalue sijoittuu joko rinteelle taikka tasaiselle ylängölle. Rinteelle 
sijoittuva asuinalue nousee korkeintaan 20metrin korkeuteen veden-
pinnasta. Maisema on luonteeltaan suljettua runsaasta kasvillisuudesta 
johtuen. Tonttien pihat ovat vehreitä ja laaja-alaisia. Asutus on sijoittunut 
hyvien katuyhteyksien varteen. Rakennuskanta on vaihtelevaa. 

Liikennemaisema
Liikennemaisema sisältää vilkkaan veneilykulttuurin sataman edustalla 
ja Saimaan rahtiliikenteen. Veneilyn lisäksi liikennemaisema sisältää 
Puumalan kirkonkylälle johtavan autoliikenteen kantatiellä 62 sisältäen 
Puumalansalmen sillan käytön.

Silta
781metriä pitkä Puumalansilta rakennettiin 1995 keskelle Puumalan kir-
konkylää paikkaamaan Suomen päätieverkoston viimeistä lossia. Jykevä 
teräspalkkikantinen silta yhdistää Puumalansalmen ja Kitulanniemen ko-
hoamalla jättiläismäisesti 31 metrin korkeuteen Saimaan pinnasta. Silta on 
hallitseva maisemallinen elementti, jonka vankat rakenteet näkyvät kirkon-
kylän katunäkymässä sekä päivä että yöaikaan. Näkymän lisäksi silta luo 
korkeaa tilallista tuntua, joka korostuu erityisesti sillan alla kulkiessa. Ruuh-
kaisina aikoina sillan ylitys resonoi alatorille saakka. Tämä äänimaisema 
vaimenee viimeistään ensilumien jälkeen kun sillan kansi peittyy lumesta.

Lähteet: Otalahti, J. 1993.Puumalan silta poistaa päätieverkon viimeisen lossin Lähes 40 
metriä nouseva hissi korvaa lossiromantiikan. Lainattu 15.10.2020. Saatavilla:https://www.
hs.fi/kotimaa/art-2000003268416.html

Kirkonkylän miljöötyypit
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+ 90m mpy

LEIKKAUS B-B

SatamatieOjakujaKantatie62

Takapiha Kylänraitti Etupiha Satama

Keskustie

Keskustie

SatamatieOjakuja

Takapiha Kylänraitti Etupiha Satama

Aallonmurtaja ja  
vierasvenesatama

Puumalansalmen silta

Kantatie 62

A–A’
1:750

B–B’  
1:750

Leikkauksia kirkonkylän alueelta

+75 (+– 2) m mpy

+90 m mpy

+90 m mpy

+106 (+–2) m mpy
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Aalto-yliopisto  
MAR-C1017 - (G00), Maisema ja alueiden käyttö

E. Nyholm, H. Salonen, 2020

Puumalan kirkonkylän  
kehittämissuunnitelma
Matkailun kehittämisen ja yleisen viihtyvyyden  
parantamisen näkökulma
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Olen kyllä lukenut Wall Street Journalista ja milloin 
mistäkin, että Saimaata pidetään yhtenä maailman 
kauneimpana sisävesisaaristona. Savonlinnan ooppera-
juhlat tulisi tietysti kokea edes kerran elämässä ja Saimi 
Hoyer on kuulemma tehnyt ihmeitä Punkaharjulla. 
Toisaalta en välttämättä välittäisi trendikkyyksistä lomal-
lani, sillä saan niistä tarpeekseni kotikaupungissanikin. 
Valitsisin mielelläni vaihteeksi jonkun luonnonkauniin ja 
autenttisen pikkupaikan, missä pääsisin irti kaupungis-
ta, mutta saisin silti hyvää palvelua. 

Olen kuullut monta tarinaa norpista, lahjoittanut rahaa 
niiden suojeluun. Haluaisin nähdä norppien maisemat, 
kokea savusaunan löylyt ja pulahtaa uimaan Saimaan 
vesiin. Entäpä ne postikorteista tutut höyrylaivat  
– olisipa ihanaa päästä seilaamaan sellaisella, ihaile-
maan järvimaisemia tai jopa yöpyä laivahostellissa!

Haluaisin maistella paikallisia herkkuja, aitoa lähiruo-
kaa: muikkuja, kalakukkoa, karjalanpiirakoita, maatilo-
jen ja metsien antia ja pienpanimotuotteita. Minulla on 
toki omat ruokavalioni ja haluan syödä terveellisesti, 
mutta ehkä voin tehdä muutaman poikkeuksen, jos 
joku tarjoaa jotain ainutlaatuista – jotain, mitä kerta 
kaikkiaan ei voi ohittaa. Matkustamisessahan on ennen 
kaikkea kyse elämyksistä.

Haluaisin ehdottomasti kokea paikallista kulttuuria, 
taidetta ja käsityöosaamista. Mieleeni tulevat tukinuitto, 
hirsirakentaminen, paanukatot ja muu puutyöosaami-
nen, ryijyt, pellavakankaat ja kirjonta, himmelit, sekä 
tietenkin Kalevala Koru. Olisi hauskaa eksyä pieniin 
kauniisiin gallerioihin, putiikkeihin ja verstaille, ihailla 
lähiseudun korkealaatuisia tuotteita, aihekirjallisuutta 
ja tuliaisiksi kelpaavia herkkuja. Saisinpa kuulla aitoa 
savon murretta! Perinnekäsitöiden kurssit ja työpajat 
olisivat mielenkiintoista vaihtelua ja voisin varmasti 
ammentaa niistä inspiraatiota muuhunkin.

Entä löytyisikö mahdollisuuksia hypätä järjestetylle 
sightseeing-retkelle – nähdä saaristomaisemia, kirkkoja 
ja kalliomaalauksia, kokeilla karjalanpiirakoiden rypy-
tystä, osallistua melontavaellukselle tai nauttia paikallis-
kulttuurin sävyttämästä musiikista ja tanssista?  

Nämä toiveeni huomioiden, voisiko Puumala tarjota 
minulle majoitusvaihtoehtoja, vuokrausvarusteita ja tar-
vittavaa informaatiota sekä palvelua? Voisiko Puumala 
esitellä minulle saimaalaisuutta pienessä ja suurem-
massakin mittakaavassa, valmistella eväskorin savolai-
sittain ja toimia oppaanani? 

En omista autoa kuten eivät useimmat ystävistänikään. 
Haluaisin myös lomailla ilmastoystävällisesti. Jos 
vuokraisin lomamökin, miten pääsen sinne bussilta? 
Lumikelkkakyyti ja vesitaksi olisi huikea kokemus heti 
loman alkuun. Pyörän tai suksien vuokraus olisi kä-
tevää ja hauskaa! Sopiiko, että tulen yksin tai koirani 
kanssa, yhden lapsen tai suuren uusioperheeni kera? 
Jos vuokraan veneen etukäteen, niin mistä saisin sen 
käyttööni? Retkeily laajemmalla alueella olisi kiehtovaa, 
mutta kaipaisin silti yhtä hyvää tukipistettä, mistä aloit-
taa ja mihin palata. 

Lomailen tietysti silloin, kun Suomen kesä on kauneim-
millaan, mutta tulisin mielelläni myös pienelle syys- ja 
pikkujouluretkelle tai jopa viikon talvilomalle, jos tarjonta 
on houkuttelevaa ja vakuuttavaa. Mikäli oikein ihastun 
paikkaan, etätöiden tekeminen luonnonkauniilla ja rau-
hallisella seudulla olisi ihanaa vaihtelua. Kakkoskodin 
vuokraus tai jopa osto on myös ollut mielessä, mutta 
kodin vaihto voisi olla joustavin järjestely ensi alkuun. 

Mistä löytyisi paikallisten yrittäjien ja palveluntarjoajien 
yhteystiedot? Mitenköhän hyvin paikalliset tele- ja netti-
yhteydet toimivat? Löytyisikö paikan päältä tarvittaessa 
tukea työskentelyyn kuten tulostusmahdollisuutta sekä li-
sänäytöillä ja sähköpöydällä varustettua työskentelytilaa? 
Tai olisiko varattavaa ryhmätyötilaa, josta löytyisi suuri 
diginäyttö tai videotykki, ehkä jopa vr-tekniikkaa? Entä 
kirjasto ja harrastelainaamo esimerkiksi järjestelmäkame-
ran jalustalle ja ompelukoneelle? Ehkä voisin jopa tuoda 
opiskelijani tutustumaan hirsirakentamisen historiaan ja 
perinteisiin tekstiilikuitu- sekä kasvivärjäysmenetelmiin. 
Olisikohan tässä yhteistyömahdollisuuksia kunnan, pai-
kallisyrittäjien ja useammankin yliopiston kesken?

Ystävällisin terveisin,
Toini Kobra 31 v. 
Metropolialue 2030-luku

Tulevaisuuden matkailijan pohdintoja

”Miksi minä lähtisin Puumalaan?  
Missä se ylipäätään sijaitsee ja mitä sillä on tarjota minulle,  
mitä muualla ei ole?”
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”Puumala o muailman kaanein  
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Satama
Alue Veeran rannan uimarannalta aina kotivenesatamalle 
saakka tarjoaa puitteet Puumalan vilkkaalle kesäkaudelle. 
Siksi sen viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta tulisi 
kehittää kokonaisvaltaisesti kausiluontoisuus ja muu kylä 
huomioiden. Satama palvelee sekä huviveneilijöitä että 
alueen palveluita käyttäviä asukkaita ja turisteja, joista 
moni tulee ensisijaisesti nauttimaan Saimaan järvimai-
semasta ja luonnosta, mutta myös satama-alueen tun-
nelma, tapahtumat ja palvelut houkuttelevat viihtymään 
alueella pidempään. Kesäaikana ruuhkautuvaa autoilua 
tulisi rauhoittaa, jotta aluetta voidaan kehittää jalankulkija-
ystävällisemmäksi. Autoilun houkuttelevuutta ja tarpeel-
lisuutta sataman keskeisimmillä alueille tulisi purkaa. 
Pysäköinti tulee ohjata suunnitelmallisesti sivummalle tai 
keskitetysti toisaalle. Puumala ansaitsee kauniin satama-
promenadin.

Suosituksemme satamaan:

 ○ Yhtenäinen, vehreä ja hitaaseen oleiluun 
houkutteleva, puistomainen ilme, joka 
suunnitellaan ensisijaisesti jalankulun, pyö-
räilyn ja veneilyn ehdoilla. Veeran rannasta 
kotivenesatamaan saakka toteutetaan 
yhtenäinen satamapromenadi.

 ○ Sataman ei tulisi koostua pienistä, toisis-
taan irrallisista palasista, vaan yhtenäisestä 
tilasarjasta. Kokonaisuus luodaan yhden-
mukaisilla pintamateriaaleilla, kasvillisuudel-
la, kalusteilla, valaistuksella ja kyltityksellä.

 ○ Kesäaikana hillitään ja rajoitetaan autoilua. 
Ehdotamme, että liikenne satamassa toimisi 
normaalisti talvikaudella, mutta kesäkaudella 
Satamatie olisi kokonaan suljettu liikenteeltä 
torin kohdalla, eli Keskuskadun päädystä 
Nesteen huoltoasemalle saakka. Sulku toteu-
tettaisiin siirrettävillä kesäkukkaistutuksilla. 1

 ○ Paikoitus poistetaan satama-alueen arvok-
kaimmilta alueilta: Salen asiakaspaikoitus 
siirretään kaupan takapuolelle lukuun otta-
matta invalidi-parkkiruutuja. Kaupan taka-
puolen psyköintialue varataan logistiikan 
lisäksi ainoastaan kaupan asiakkaille esim. 
40 min yms. käyttörajoitteilla. Kadunvarsi-
pysäköinti kielletään koko sataman alueella. 
Sen sijaan sataman kumpaankin päätyyn 
varataan parkkitilaa kenttäratkaisulla. Suu-
ri liikennevolyymi ohjataan heti Kantatien 
suunnasta saavuttaessa kylän takapihan 
alueelle suunniteltavalle uudelle pysäköinti-
alueelle ja tarvittaessa myös koulun kentälle 
tilapäisratkaisuna. (Kts. ”Autoilu”) 1

 ○ Satamatien kummallekin sivulle toteutetaan 
jalkakäytävä mieluiten koko tien pituudelta, 
mutta vähintäänkin Keskustien risteyksestä 
Tapulitielle saakka ja siitä eteenpäin yhdel-
lä puolen tietä. 1

 ○ Pyöräkaista toteutetaan koko satamatien 
pituudelta maalattuna ajoväylälle, ylärinteen 
puoleiselle sivulle. Pyöräkaista kääntyy 
ehjänä Keskustieltä tultaessa, jatkuu sata-
matien loppuun saakka ja jatkaa Kirkkotietä 
ylös takaisin Keskustielle. Tämän lisäksi 
pyöräkaista tuodaan myös Tapulitietä ylös 
Keskustielle. Sataman toisessa päässä, 
Keskustietä pitkin järven puolta laskeva pyö-
räkaista jatkuu sillan ali Veeran rantaan. 1

 ○ Pyöräparkit osoitetaan keskitetysti sataman 
strategisiin pisteisiin.
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1 ○ Salen edustalta siirtyvä pysäköintialue muu-
tetaan puistoksi ja liitetään olemassa olevaan 
oleskelualueeseen. Puisto yhdistää Norppa-
puiston ja Satamatien kevyenliikenteen väylät 
ja tarjoaa pikniknurmikon torin laitaan. 2

 ○ Suosittelemme tutkimaan, miten rannan 
huoltoasema Neste voisi muuntua Suomen 
kauneimmaksi bensa-asemaksi, joka istuu 
visuaalisen tyylikkäästi järvirantamaise-
maan. Voisivatko Puumala ja Neste olla 
edelläkävijöitä ns. trendin käynnistämises-
sä? Toinen tutkittava vaihtoehto olisi yh-
distää Nesteen ja Salen toiminta yhteiseen 
palvelupisteeseen sataman pohjoispäätyyn. 
(Ks. ”Autoilu...”) 3

 ○ Asfaltointia tulee välttää sataman alueella ja 
panostaa laadukkaisiin, kävelijän viihtyvyyttä 
tukeviin materiaaleihin kuten puu- ja kivituh-
kapintoihin, kiveyksiin sekä laatoituksiin. 3

 ○ Kaikenlaista puskittumista tulee poistaa ja 
heinikot niittää, jotta järvinäköala olisi mah-
dollisimman esteetön. Tarvittaessa puiden 
alaoksistoa karsitaan. Myös yksityisiltä 
tontin omistajilta tulee edellyttää siisteyttä 
yhteisen viihtyvyyden eduksi. 4

 ○ Sillan mittakaavaa ja rannan avoimuutta 
voidaan pehmentää suurten puiden istutta-
misella tarvittaessa kuten Norppapuistossa. 5 

 ○ Kuurien ja kirkkovennekatoksen suojelua 
jatketaan ja ne säilytetään osana satamaa.  
Näistä rakennuksista tulee ottaa mallia, mi-
käli sataman rakennuskantaa täydennetään.

 ○ Veeran rannan hiekkakenttä säilytetään 
päällystämättömänä. Kesäkäyttö tarjotaan 
karavaanareille ja talvikäyttöä jatketaan ve-
neiden säilytyspaikkana. Kenttä maisemoi-
daan pensasistutuksilla järven suunnalta. 5

 ○ Kivituhkapäällysteinen kävelypolku jatketaan 
aallonmurtajaa pitkin, sen päätyyn saakka. 5

 ○ Veeran rantaan toteutetaan grillipaikka. 5 

 ○ Lentopallokenttä yhdistetään selkeämmin 
osaksi Veeran rannan oleskelualuetta. 
Kentän aitaus toteuttaan tyylikkäästi, ilman 
peittävyyttä järven suuntaan. 5

 ○ Veeran rannan uimaranta kunnostetaan sekä 
kesä- että talvikäyttöön. Uintikokemusta täy-
dennetään tukinuittoperinteestä ammentavilla 
obstaakkeleilla (tukilla kävely, uintiponttooni, 
vesikeinu), jotka sopivat maisemaan.5
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Kylänraitti
Kylän keskuskatu on koko kylän sydän. Sen polttopiste 
yltää kirkolta sillalle ja tätä osuutta kutsumme kylän-
raitiksi.  Suositelemme kylänraitin kehittämistä viehät-
tävämmäksi ja tilallisempaan suuntaan, jotta paikal-
lisasukkaiden lisäksi myös vierailijat viihtyisivät siellä 
pidempään. Kylänraitilla nautitaan kylämäisestä tunnel-
masta, tutustutaan kirkonkylän palveluihin, tutukitaan 
näyteikkunoita, ihastellaan kirkkoa ja salmelle avutuvaa 
järvinäkymää.

Suosituksemme kylänraitille: 
 ○ Näkymiä avataan järven, sillan ja kirkon 

suuntaan harventamalla ja muotoilemalla 
puustoa ammattimaisesti. 

 ○ Pysäköinnille varattua pinta-alaa karsi-
taan kadun varressa yleisen viihtyvyyden 
kehittämiseksi. Julkisivujen eteen py-
säköidyistä autoista ei tulisi muodostua 
yhtenäistä muuria rakennuksen ja kadun 
väliin, eikä myöskään peittoja tai reunus-
tuksia sisäänkäynneille. Suosittelemme, 
että keskuskadulla rakennusten eteen 
sijoittuvista pistopaikoituksista luovu-
taan. Kadun myötäiset kadunvarsipaikat 
säilytetään, mikäli autopaikkoja on vain 
2–3 kerrallaan ja näitä ketjuja tauotetaan 
katupuilla tai istutuksilla. Kadunvarsi-
pysäköintiä tulee olla vain kantatien 
puoleisella sivulla. Pysäköinti voi säilyä 
ennallaan rakennusten välitiloissa ja nii-
den takana – alueilla, jotka eivät peitä tai 
muutoin häiritse Puumalan valttikorttia eli 
järvinäkymää. 1

 ○ Pyöräkaista lisätään koko kylänraitille 
kulkemaan järven ja kirkon puoleista si-
vua. Pyöräkaista toteutetaan ajokaistalle 
maalatuilla merkinnöillä. Tarpeen mu-
kaan keskuskadun ajonopeuksia pudote-
taan kesäkaudella niin, että pyöräilylle ja 
jalankululle on turvalliset edellytykset. 1

 ○ Katupuustoa tulisi lisätä, jotta se muo-
dostaisi yhtenevän rivistön keskustien 
kantatien puoleiselle sivulle. Keskustien 
järven puoleisella sivulla puustoa voi-
daan lisätä siten, että se tukee keskuska-
dun tilallisuuden muodostumista, mutta 
ei peitä parhaita järvinäkymiä. 1

 ○ Kunnantalon etualalla olevan Puoluk-
katorin pysäköinnistä luovutaan. Toria 
kehitetään ja elävöitetään kansalaistorik-
si. Torialuetta voidaan jäsentää siirrettä-
villä kalusteilla ja kausi-istutuksilla, sekä 
mahdollisilla juhlavalaistuksilla ja -viireillä 
yms. koristeilla. 1

 ○ Talvikauden suuremmissa tapahtumissa 
kannattaa hyödyntää Puolukkatorin, ky-
länraitin ja Ylätorin yhdistämisen mahdol-
lisuuksia.
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1 ○ Kirkon lähiympäristöä, eli sen naapurustoa 
tulee suunnitella ja kehittää niin, että ympä-
ristö tukee kirkon arvokkuutta ja estetiikkaa 
sekä parhaassa tapauksessa ammentaa 
siitä hyötyjä omaankin toimintaansa. 2

 ○ Puumalaan toivottua hotellia suosittelemme 
sijoitettavaksi Keskuskatu 10 tontille. Tontille 
avattaisiin myös puistomainen jalankulkuyh-
teys Keskustieltä alas Satamatielle. Hotelli 
hyödyntäisi nopeaa tienvarsipaikoitusta, vas-
tapäistä pysäköintialuetta ja uutta pysäköinti-
kenttää kylän takapihan alueella. Toinen tut-
kittava tonttimahdollisuus olisi Sinisen koulun 
muuttaminen talon historiaa ja uimarantaa 
hyödyntäväksi hotelliksi tai nykyisen Nuori-
sotalon muuttaminen näköalahotelliksi. 3 

 ○ Koko kylänraitin alueelle tulisi sijoittaa 
muutamia penkkejä ja roska-astioita sekä 
täydentää kadun viihtyisyyttä siirrettävillä ja 
kadun mittakaavaan soveltuvilla kausi-istu-
tuksilla. Lisäksi pimeiden iltojen tunnelma-
valaistukseen tulisi panostaa. Visuallisen 
kokonaisuuden tulisi olla tyylillsesti yhtene-
vä, ajaton ja ympäristöään kunnioittava.

 ○ Keskuskadun varren rakennusten julki-
sivuihin ja niiden edustoihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, panostaa siisteyteen 
ja viehättävyyteen. Kyltityksiin liittyvistä 
toimintatavoista ja tyyleistä olisi hyvä sopia 
ainakin suuntaa antavasti yhdessä.

 ○ Teemakortteleiden tai -alueiden mahdol-
lisuutta kannattaa tutkia ja kehittää esim. 
Puolukkatori = kansalaistori, Ylätorin = 
työn, informaation, harrastamisen ja mat-
kailun keskittymä ja Kortteli 2:ssa käsityö-
perinteen ja taiteen pihapiiri. Yleisesti otta-
en kortteleiden, aukioiden ja naapureiden 
keskinäistä yhteistyötä kannattaa kehittää 
houkuttelevuuden vahvistamiseksi. 4

 ○ Linja-autoaseman viihtyisyyttä tulee pa-
rantaa. Asfalttikentän paljautta ja laajaa 
mittakaavaa voidaan rikkoa siirrettävillä 
kausi-istutuksilla ja käyttötarkoitukseen 
suunnitellulla oleskelualueella. Puuma-
lan kartta infotauluineen olisi syytä tuoda 
palvelemaan joukkoliikenteellä saapuvia 
turisteja. Linja-autoasemalla suositellaan 
riittävää pyöräparkkia. Liikekeskuksen 
logistiikkalaiturialue tulisi siistiä tai sen 
rajausta tulisi tutkia, jotta se ei hallitsisi 
alueen yleisilmettä.
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Kylän etupiha
Keskuskadun ja sataman väliin jäävä rinne muodostaa ky-
län kasvot järven suuntaan. Jos etupiha on hoidettu mallik-
kaasti, näyttäytyy se edukseen niin sillalta kuin vesiltäkin 
nähtynä. Etupiha on arvorakentamisen, hoidetun viherym-
päristön ja mielenkiintoisten näkymien aluetta. Tätä nykyä 
sen arvokas potentiaali on vielä lunastamatta. 

Kylän takapiha
Kylänraitin ja Kantatien väliin jäävää aluetta nimitämme 
kylän takapihaksi. Se koostuun keskustan palvelupistei-
den lastauslaitureista, asutuksesta ja Kantatien vehreästä 
puskurialueesta. Syrjäisemmästä sijainnistaan huolimatta, 
takapiha tulee ottaa vahvemmin osaksi kylänraitin raken-
netta. Kylän takapihalla on sijaintinsa vuoksi potentiaalia 
tarjota viihtyisää ympäristöä ja toimitilaa Kylänraitin asik-
kaille. Tällöin takapiha täydentäisi Kylänraitin palvelutar-
jontaa. Hyvin hoidetut korttelit ja viehättävät kujat ovat 
ensisijainen tavoite, josta kannattaa aloittaa.

2

Suosituksemme etupihalle:

 ○ Puuston ja pensaikkojen harventamista, 
muotoilua ja yleistä siistimistä. Säilytettävien 
lehtipuiden rungot saavat näkyä, eli alaok-
sistoa kannattaa karsia, jotta puiden ympä-
rille tulee ilmavuutta ja näkymät avautuvat. 1 

 ○ Kirkko kellotapuleineen on koko kylän 
arvokkain rakennuskokonaisuus ja paik-
kakunnan valtias. Sen tulisi vähintäänkin 
pilkahdella järven suuntaan. Kirkkopuisto 
on arvokas ja koko kylän mittakaavassa 
poikkeuksellisen tunnelmallisena säilynyt 
kokonaisuus. Sen säilymistä tulee vaalia.

 ○ Suosittelemme Puumalaan toivottua hotel-
lia sijoitettavaksi Keskuskatu 10 tontille, jol-
loin olemassa oleva rakennus purettaisiin. 
Uuden hotellirakennuksen tulisi huomioida 
sekä keskuskatu että järvi. Rakennusmas-
sa avautuisi järven suuntaan ja terassoi-
tuisi rinteeseen. Tontille tulisi muodostaa 
puistomainen viher- ja jalankulkuyhteys 
keskuskadulta satamaan, mikä palvelisi 
hotellivieraiden lisäksi myös muuta julkista 
käyttöä. Arkkitehtoonisen kokonaisuuden 
tulisi ilmentää Saimaan kulttuuria ja luonto-
arvoja laadukkaasti ja ajattomasti. 3

 ○ Kunnantalon viereen valmistuneet rantaan 
vievät portaat tarvitsevat selkeämmät liitok-
set Keskustiehen ja Satamatiehen. 2

Suosituksemme takapihalle:

 ○ Paikoitusalueiden sijoittamista keskitetysti 
tälle vyöhykkeelle kenttäratkaisulla Rinne-
tien tai Ojakujan yhteyteen. 1

 ○ Riittävän vihersuojavyöhykkeen säilyttämistä 
ja hoitamista Kantatie 62:sen ja kylän välillä. 1

 ○ Alueen sitomista vahvemmin kylänraitin 
vetovoimaan ja viihtyisyyteen. 2

 ○ Lisärakentamisen tutkimista, jotta tiivis 
kylämäisyys säilyy ja kylänraitin rooli sen 
keskuksena vahvistuu entisestään. 2

 ○ Pensasaitojen ylikasvun hillitsemistä ja 
siistimistä. Aitojen suosituskorkeus on  
1-2 metriä.

 ○ Kirkkoa ja muita kiinnostavia kylä- sekä 
järvinäkymiä peittävän puuston tai niiden 
oksiston karsintaa. 2

 ○ Koirapuiston tarkoituksenmukainen ylläpito. 3

1

1

2

3 3

1

21



25

100                   200                           300m

100 200 500 m

Autoilu, paikoitus ja  
saapu minen Kantatieltä
Autoilu on näkyvä osa Puumalan kylää, mutta se ei saisi 
vallata arvokkainta tonttimaata tai asettua palvelukehityk-
sen esteeksi. Kylän keskeisimpien arvoalueiden kohenta-
minen edellyttää, että autoilua suunnittellaan koko kylän 
alueella nykyistä strategisemmin. Suunnittelulla tähdätään 
siihen, että järjestelmä palvelee autoilijoita niin hyvin, ettei 
väärinkäytöksille jää tilaa silloin, kun kylä toivottaa kesävi-
eraansa tervetulleiksi. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää 
uusia järjestelyjä ja kompromisseja, jotta Puumalan paikal-
lisista palveluista, näkymistä ja tunnelmista pääsee nautti-
maan sekä kävellen, pyöräillen että autoillen.

Suosituksemme autoilulle:

 ○ Suosittelemme Teboilin uudelleensijoittamista 
Puumalan Kantatie 62-Kenttätie-Keskustie-
risteykseen. Siirrolla saavutettaan suurem-
mat huoltoaseman asiakasvirrat sekä kan-
tatieltä että kirkonkylältä  ja mahdollistetaan 
Satamarannan kehitysohjelmat palvelujen 
osalta. Huoltoaseman sijainti Kantatien ris-
teysalueella on myös tehokas tapa kiinnittää 
ohikulkijoiden huomio Puumalaan. 1

 ○ Kiertoliittymän toteuttaminen Kantatie 62:n 
risteykseen tukisi huoltoaseman uudelleen 
sijoitusta, ohikulkijoiden hidastamista ja 
huomion kiinnittämistä Puumalan risteyk-
seen sekä parantaisi yleistä turvallisuutta. 1

 ○ Kantatien laidassa tulee säilyttää puus-
toinen suojavyöhyke, mutta risteysalueen 
näkyvyydestä tulisi huolehtia tehostamalla 
puiden ja pensaiden leikkuuta. 2

 ○ Kantatie 62 risteysalueelta käännyttäessä 
Puumalaan: Purjeaiheinen palvelukuvakkei-
den torni tulisi irroittaa infotauluista ja siirtää 
näkyvämmälle paikalle kohti risteysalueen 
kulmaa. Infotaulut voidaan säilyttää ennal-
laan. Auringonkukkapeltoa kannattaa jatko-
kehittää ja täydentää perinneviljelymaiseman 
elementeillä esimerkiksi siirrättämällä puretta-
via kohteita toisaalta. (aitta, haka, kuhilaat) 2

 ○ Uuden keskitetyn paikoituskentän sijoit-
tamista kylän takapihavyöhykkeelle, Rin-
netien tai Ojakujan yhteyteen, Kantatien 
puoleiselle laidalle. Samalla tutkitaan 
uuden kulkuyhteyden avaamista pysäköin-
tialueelta Keskustielle. Uusi paikoituskenttä 
maisemoidaan kasvillisuudella. 

 ○ Koulun kentän hyödyntämistä tarvittaessa 
lisäpaikoitusalueena.

 ○ Keskustiellä autoilua hillitään liittämällä 
pyörätie osaksi järvenpuoleista ajoväylää. 
Lisäksi suosittelemme pysäköinnin muuri-
maisten muodostumien, eli pistoparkkien ja 
julkisivuja peittävien parkkiruutujen poista-
mista Keskustien varsilta. Järven puoleisel-
la sivulla paikoitus ei saa häiritä mahdollisia 
järvinäköaloja. (Kts. ”Kylänraitti”)

 ○ Puolukkatori tulisi rauhoittaa kokonaan au-
toilta keskittämällä kunnantalon pysäköinti 
Tapulitien puoleiselle sivulle ja rakennuk-
sen taakse.

1

2

3

4

 ○ Ylätorin paikoitus tulee voida tyhjentää 
tarvittaessa, jotta talvikauden tapahtumille 
saataisiin vetovoimaiset puitteet Puolukkato-
rin, kylänraitin ja Ylätorin yhdistämisestä.

 ○ Autoilun tarpeellisuuden purkamista sata-
man alueella. Suosittelemme kevyenliiken-
teen kehittämistä osaksi Satamatietä, joka 
osaltaan hillitsee autoilua. Lisäksi suositte-
lemme autoilun kausiluonteista rajoittamista 
torin kohdalla kesän parhaana turistiaikana. 
(Kts. ”Satama”) 

 ○ Sataman paikoituksen osalta suosittelemme 
keskitettyjen parkkikenttien tehostamista 
sataman kummassakin päädyssä. Suosit-
telemme tutkimaan kotivenesataman park-
kipaikan tehostamista ja laajentamista sekä 
Teboilin tontin ja sillan alusen valjastamista 
paikoitukselle. Satamatien varren pysäköin-
nistä tulisi luopua kokonaan. 3

 ○ Salen etupuolelle jätetään vain muutama in-
validipaikka julkisivun eteen. (Kts.”Satama”) .4  

Muu asiakaspysäköinti uudelleenjärjestetään 
kaupan takapuolelle, logistiikka-alueen yhtey-
teen. 

 ○ Teboilin uudelleen sijoitus Kantatien risteyk-
seen, saattaa viedä autoilevat asiakkaat ran-
nan Nesteeltä. Tällöin Nesteen kannattaisi 
keskittyä pelkästään veneiden palveluun ja 
sovittaa toimintansa esimerkiksi Salen palve-
luiden kanssa yhteiseen palvelupisteeseen. 
Tällaisen monipuolisemman palvelupisteen 
sijoituspaikka voisi löytyä nykyisen kotive-
nesataman ja luotsirannan paikkeilta, sillä 
ruokakaupan ja veneiden tankkauspisteen ei 
tarvitse sijaita keskellä sataman arvokkainta 
avanviettopaikkaa ja maisemaa.

 ○ Veeran rannan sorakentän kesäkäyttö suun-
nataan karavaanareille. Kenttää ei asfaltoida.

 ○ Kaikki sellaiset torit, aukiot, korttelipihat, 
kujat ja tiet, joille toivotaan turisteja viihty-
mään ja kuluttamaan palveluja, kannattaa 
pitää mahdollisimman vapaana autoista. 
Paikoitus tulisi järjestää sivummalle, raken-
nusten peittoon, pois näköpiiristä, ja heti 
kylään saavuttaessa selkeällä ohjaukselle 
keskitetyille pysäköintikentille. Esimerkkinä 
voi pitää viehättävyydestää ja suosiostaan 
tunnettuja pikkukyliä eri puolilla Eurooppaa, 
jotka järjestävät paikoituksen yksiselitteisesti 
alueensa ulkopuolelle, eivätkä päästä autoja 
kylään laisinkaan.

3
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Kylän juuret
Kylän juuret koostuu yksittäisistä rakennuksista ja vi-
herympäristöistä, jotka ilmentävät kylän eri vaiheita 
1800-luvulta nykypäivään. Kohteet tulee säilyttää ja suojel-
la tuleville sukupolville, jotta kylän historia säilyy mahdolli-
simman runsaana, vaihtelevana ja autenttisena.

Sillan jaloissa
Sillan jaloissa kuvaa sillan alapuolelle jäävää urbaanimais-
ta tilaa, joka poikkeaa kirkonkylän muusta matalasta ja 
pienipiirteisestä rakennetusta ympäristöstä. Sillan jaloissa 
olevaa tilaa tulisi hyödyntää pysäköintiin ja mahdollisiin 
väliaikaisiin tapahtumiin kuten Kemmakoihin.

Asuinalue
Asuinalueen rakennuskanta on vaihtelevan ikäistä. Useim-
mat rakennukset ovat omakotitaloja tai matalia rivi- tai ker-
rostaloja. Tonttien pihat ovat vehreitä ja laaja-alaisia. Asu-
tus on sijoittunut hyvien katuyhteyksien varteen. Jotta alue 
säilyy viehättävänä suosittelemme pihojen ja rakennusten 
ylläpitoa, puskittumisen välttämistä ja etenkin järvinäkymi-
en avartamista mahdollisuuksien mukaan.

1

1. Johannes Kastajan kirkko, 
kellotapuli ja kirkkopuisto

2. Puumalan kunnantalo

3. Kirkkovenekatos 

4, 5 ja 12. venekuurit

6. Vienola 

7. Kortteli 2

8. Norppapuisto

9. Osuusmeijeri 

10. Nuorisotalo 

11. Sininen koulutalo 

Suosituksemme kylän juurille:
 ○ Arvoperinnön vaalimista ja ylläpitoa, eli 

huoltoa ja kunnostusta. Kohteiden esiin 
tuomista ja korostamista ympäristöstään. 
Ympäristön sovittamista kohteeseen sen 
arvoa kunnioittavasti. 

 ○ Tarinoiden esittelyä ja hyödyntämistä kylän 
vientituotteena, eli paikallisnimistössä, 
markkinoinnissa ja tuotteistamisissa. Tari-
noiden totuuspohja, vaikka hieman väritet-
tynäkin, on arvokas.

 ○ Arvokkaiden ja mielenkiintoisten kohteiden 
esittely houkuttelevasti. Kohteiden elävöit-
täminen niiden arvoon ja omintakeiseen 
tunnelmaan sopivilla keinoilla, avarasti 
ajatellen. Myös kontrastin luominen taiteen 
ja tapahtumien keinoin, voi nostaa kohteen 
ns. uuteen valoon.

 ○ Kirkkovenekatoksen siirtoa voi harkita kes-
keisemmälle paikalle. Sen ja venekuurien 
käyttötarkoitusta voidaan muuttaa yleisen 
viihtyvyyden ja Puumalan tarinallisuuden 
tueksi. Tässä mielessä näitä rakennuksia 
voisi jopa lisätä täydentämään satamaa.

Suosituksemme sillan jalkoihin:
 ○ Puiden lisäistutusta suositellaan koko 

ranta-alueelle pehmentämään sillan jätti-
läisvaikutelmaa ja suojaamaan pienimitta-
kaavaisen kylämiljöön sekä satamaprome-
nadin viihtyvyyttä. 11

 ○ Sillan lähituntumassa mahdolliset uudet 
rakennukset ja rakennelmat sijoitetaan niin, 
että silta jää niiden selkäpuolelle.

 ○ Autopaikoitus kannattaa keskittää mahdolli-
simman tehokkaasti sillan jalkojen alueelle.

 ○ Sillan alusmaisemaa kannattaa hyödyntää 
luovasti esim. Kemmakoiden yhteydessä. 12

Suosituksemme asuinalueelle:
 ○ Pensasaitojen ylikasvun hillitsemistä ja 

siistimistä. Aitojen suositeltu korkeus 1-2 m. 
Ylikasvaneet kuusiaidat tulisi uudistaa.

 ○ Näkymiä järvelle, muiden kiintoisien koh-
teiden ja poikkeavien korkeusvaihteluiden 
suuntiin tulisi avata karsimalla puustoa.13

 ○ Vanhat rakennukset, etenkin ryhmät, kan-
nattaa kunnostaa, sillä ne ovat katoava ja 
tässä mielessä arvoa nostattava sektori. 14
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Kirkonkylän ranta
Suunnitelmamme tarkentuu Puumalan keskustan 
ranta-alueeseen. Visiomme on toteuttaa kirkonkylälle 
entistä yhtenäisempi, houkuttelevampi ja viihtyisämpi 
Satamapromenadi. Satama palvelee veneilijöitä ku-
ten ennenkin, mutta lisäksi se tarjoaa uusia viehättä-
viä ajanviettopaikkoja ja miellyttävät puitteet kävelylle 
sekä pyöräilylle pitkin keskustan rantaviivaa. Satama-
promenadi yhdistyy kirkonkylän Keskustiehen katta-
valla kevyenliikenteen verkostolla. Rannan paikoitus 
järjestellään uudelleen ja vilkkaina kesäkuukausina 
torin alue rauhoitetaan autoliikenteeltä yleisen turvalli-
suuden ja viihtyisyyden vuoksi.

Yksi suunnitelmamme keskeisimmistä kohteista on 
viheralue nimeltä Satamapuisto, josta olemme laati-
neet havainnollistavat kohdesuunnitelmat. Vehreä Sa-
tamapuisto sijoittuu torin koillispuolelle, siirtyvän pysä-
köintialueen paikalle. Puisto yhdistää Norppapuiston, 
torin ja Satamatien vahvemmin toisiinsa kohottaen 
torialueen ilmettä järven suuntaan. Näin ollen rannan 
arvokkaimmasta alueesta muodostuu yhtenäisempi ja 
houkuttelevampi oleskelualue kesänviettäjille.

Satamapuiston lisäksi huomionarvoista on, että esi-
tämme punaisen venekuurin käyttötavan muutosta. 
Suunnitelmassamme veneiden säilytyksestä luovu-
taan tässä kuurissa ja se saa uuden elämän laitu-
ribaarin merkeissä. Aiheesta lisää kohdesuunnitel-
massa. Pidämme tärkeänä, että venekuurien kulttuuri 
jatkuu, joten tarvittaessa uusi tai uusia kuurirakennuk-
sia, veneiden säilytystä varten, voitaisiin rakentaa si-
vummalla sijaitsevien kahden muun kuurin yhteyteen.

100                   200                           300m
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Paikallistekijät 
Tällä sivulla on esitelty arvioivasti satama-alueen olemassa 
olevia, huomiotavia tekijöitä. Seuraavilla sivuilla on puoles-
taan esitetty olemassa olevasta kumpuavaa kehityssuuntaa.

1.–2. Betonisuutta (silta) ja asfalttisuutta ei pidä lisätä, vaan päin 
vastoin vähentää, sillä ne eivät tue tai edistä rannan viehättävyyttä. 
2. Torin laatoitustyyliä voidaan jatkaa suuren mittakaavan alueil-
la, mutta se ei ole välttämätöntä. Uusi rosoisempi tyyli soveltuisi 
etenkin pieniin korostettaviin kohteisiin torin tyylin rinnalla.
3.–4. Luonnon kivi eri muodoissaan kuuluu järvenrantamaise-
maan, joten sitä kannattaa hyödyntää eri muodoissaan. 
5. Puuteollisuudella on alueella erityinen perin ne. Vaikka ajat 
muuttuvat, kannattaa tarinaa yhä hyödyntää monipuolisesti.
6. Vanha kirkkovenekatos on arvokas esimerkki niin kirkkovene- 
kuin puutyöperinteestä. Se kannattaa valjastaa uusiokäyttöön 
joko museokohteena tai vaikkapa grillipaikan retkikatoksena.
7. Harmaantunut kalanruotolaituri on esteettinen, tunnelmallinen 
ja ajaton. Tällaista laatujälkeä tulisi lisätä satamassa. 
8.–10 Vanhojen kuurien värityksestä ja arkkitehtuurista, kuten ri-
moitustyylistä kannattaa ammentaa myös uudiskohteisiin, kuten 
vaaleansinisien apurakennuksien yksityiskohtiin.
11.–13 Höyrylaivojen, purjeveneiden ja suurmaiseman paikallis-
luonnon estetiikkaa kannattaa hyödyntää luovasti ja monipuoli-
sesti. Seuraavilta sivuilta löytyy esimerkkejä.
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Rannan kalusteet
Tällä sivulla esitellään koko Satamapromenadin ideaalia 
kehityssuuntaa keskittyen ulkokalusteisiin. Kalusteiden 
estetiikka ja materiaalit juontuvat edellisellä sivulla esi-
teltyihin, olemassa olevien paikallistekijöiden parhaisiin 
puoliin. Tavoitteena on rakentaa rannasta suurmaisemaan 
luontevasti istuva ja viehättävä kokonaisuus, joka houkut-
telee luokseen ja taivuttelee jämään. Luonnollisuuden ja 
paikallisuuden lisäksi rannan kalusteilla tavoitellaan aja-
tonta laadukkuutta ja paikallista kulttuuritaustaa kunnioit-
tavaa juurevuutta. 

Oheiset esimerkit ovat tarkoitettu ajatuksia herättäväksi in-
spiraation lähteeksi. Suosittelemme yhteistyötä paikallisien 
käsityöläisten kanssa aina kun mahdollista, mutta niin, että 
koko Satamapromenadin linja on selkeästi yhtenäinen.

Katso tarkennetut kuvalähdetiedot sivulta 41.

Keinut ja riippumatot harmaantuvasta puusta.Kalusteissa laiturityyli ja harmaantuva puu esim. Marshalls: Tramet Table

Wennon mattamustaa myös avotulipaikalle: Lappset, Mika grilliRosoinen noppakiveys. Roska-astiat: Lappset; Jakob, Nestor, Runar Pyörätelineet ja kaiteet Wennon mattamustaa: Lappset, Ströget

Laituripenkit, harmaantuva puu esim. Schwebebank Millennium: Union

Rannan sirot, harmaantuneet puupenkit sopivat puistoalueille, puiden katveeseen.

Valkoiset purjekankaat ja päivänvarjot ilman mainoslogoja Satamaan tyylitellyt istutusaltaat. Tämä esimerkki: LappsetRantakivipenkit: Barrell Sculpture, Pico Pebble Seats tai vastaava

Rannan valaisu eism. Timberlab: Eye Solar ja Eye Puiston valaisu esim. Timberlab: Punto ja Strato Puiden kohdevalaisu: Lichtkunde 
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Rannan kasvillisus
Tälle sivulle on koottu suositeltavaa kasvillisuutta koko Sa-
tamapromenadin alueelle. Kasvillisuuspaletti linkittyy sekä 
ympäröivään Saimaan luontoon ja saaristolaisuuteen, ran-
taolosuhteisiin ja maalaispitäjän kulttuuriperintöön. Kas-
villisuutta täydentävät nurmikko ja puusto, jota esitellään 
seuraavalla sivulla. Myöhemmällä sivulla on vielä esitetty 
kasvillisuutta, jota ehdottomasti ei suositella Puumalan 
kirkonkylän ranta-alueelle.

Vaihtuvissa kausikukkaistutuksissa kannattaa hyödyn-
tää rannan rakennuksien, kuten venekuurien värejä sekä 
järven rantaan teemallisesti hyvin sopivia sara- ja kaisla-
kasveja tai kevyempiä, tuulessa aaltoilevia heiniä. Tyyli 
kannattaa pitää mieluummin ”maalaisromanttisena” kuin 
ulkomaisia trendejä imitoivana.

Istutus- ja hoitosuunnitelmat tulee teetättää ammattilaisella 
ja hoitosuunnitelmaa täytyy sitoutua noudattamaan. Tukah-
duttava puskittuminen ei ole eduksi Puumalan viihtyisyy-
delle tai imagolle.

Koristekastikka, Calamagrostis, 'Karl Foerster' ja muut koristeheinät

Ketomaiset niityt nurmikoiden taustavyöhykkeillä

Viiruhelpi, Phalaris arundinacea, ’Feesey’ ja ’Picta’: käyttö harkitenPilarikataja, Juniperus comm., ‘Sisu’ ja ‘Urho’ sekä laakakataja ’Green Carpet’, ’Repanda’

Maljakataja, Juniperus communis, 'Lotta Svärd'

Vahasara, Carex flacca: veden äärelle ja kosteille paikoille

Peittopaju, Salix aurora

Pimpinellaruusu, Rosa spinosissima: vain yksinkertaiset lajikkeet Punalehtiruusu, Rosa glauca: harkiten yksittäispensaaksiIsotyhtangervo, Aruncus dioicus: yksittäin tai vaihettumisalueeksi

Taikinanmarja, Ribes albinum: leikattuina pensasaitoina Valkopajuangervo, Spiraea salicifolia, ’Allikko’: harkiten aidanteiksi Jalosyreeni, Syringa vulgaris, ’Andenken an Ludvig Späth’



35

Rannan puut
Paletti rannan puista on muodostettu Norppapuiston ko-
meiden tammien, Satamatien kauniiden koivujen pohjalta. 
Omenapuuteema on saanut inspiraationsa yksityispihojen 
lisäksi Satamatien eteläpäädyssä sijaitsevalta vanhalta 
omenapuulta. Pihlajat viittaavat kirkonkylän keskustien ja 
kirkkopuiston istutuksiin. Sulkaharmaaleppä puolestaan 
on lähes paikallinen erikoisuun – onhan se alkujaan löyty-
nyt Mikkelistä. 

Tätä puupalettia voi hyvin hyödyntää Puumalan kirkon-
kylässä laajemminkin. Etenkin visakoivusta ja tammesta 
leikatut pensasaidat soveltuvat näyttävästi esimerkiksi 
parkkikentän maisemointiin, mikäli alueella ei tehdä suo-
lausta. Kyynelkoivu ja rautatieomenapuu olisivat tyylikkäitä 
yksittäisiä katseenvangitsijoita myös kylänraitilla. 

Moni puu tarvitsee säännöllistä leikkuuta tai epäsäännöllis-
tä siistimistä näyttääkseen parhaat puolensa puistomaisilla 
maisema-alueilla kuten Satamapromenadin ympäristöissä.

2

1

Pylväspihlaja, Sorbus aucuparia, 'Fastiagiata'Suomenpihlaja, Sorbus hybridaSulkaharmaaleppä, Alnus incana laciniata, ’Johanna’

Paratiisiomenapuu, Malus Prunifolia-ryhmä ’Erstaa’ Rautatieomenapuu, Malus ’Hyvingiensis’ Marjaomenapensas, Malus toringo var.sargentii

Marjaomenapuu, Malus baccata

Tammi, Quercus roburTammi, Quercus robur

Koivut, Betula pendula myös  f.bircalensis, f. rispa sekä B. pubescens Kyynelkoivu, Betula pendula, ’Youngii’ Visakoivu, Betula pendula var. carelica: leikattu pensaaksi ja aidaksi

Tammi, Quercus robur: leikattu pensasaidaksi
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Vältettävät kasvilajit
Tälle sivulle on koottu kasvillisuutta, jota ei suositella käy-
tettävän missään Satamapromenadin alueella. Osa lajeista 
leviää herkästi luontoon lintujen levittämien siementen 
avulla ja ovat siellä liian vahvoja kilpailijoita paikallisluon-
non kustannuksella. Moni laji on kärsinyt inflaation niiden 
laajan ylikäytön seurauksena ja ovat siksi jopa tyylittömiä 
valintoja, mikäli niiden käytölle ei löydy erityisen vahvoja 
perusteita. Osa kasveista yhdistyy kylläkin vahvasti esi-
merkiksi 70–80-luvun trendeihin, mitä myös kirkonkylän 
tuoreempi rakennustyyli edustaa. Mutta yhdellekään lajille 
tällä sivulla ei löydy vahvoja perusteita sen enempää Sai-
maalaisesta luonnosta, järvenrantaluonnosta kuin maaseu-
dun tai saaristolaisuuden kulttuuriperinnöstäkään.  
Sen sijaan näitä lajeja löytyy yllin kyllin suurten kaupun-
kien, kaupunkipihojen, moottoriteiden, automarkettien ja 
huoltoasemien istutuksista. Ja siksi Puumalan persoonalli-
suutta kannattaakin rakentaa puhtaammin paikallisuuteen 
sidotulla kasvillisuudella.

Vuorimänty, Mogo mughus, kaikki lajikkeetKanukat, Cornus, kaikki lajikkeet

Viitapihlaja-angervo, Sorbaria sorbifolia Tuomipihlajat, Amelanchier, kaikki lajikkeet Lumimarja, Symphoricarpos albus

Tuija, Thuja, kaikki lajikkeet

Hanhikki, Dasiphora frutigosa, kaikki lajikkeet

Marja-aronia, Aronia pronifolia, kaikki lajikkeet Orapihlajat, Crataegus, kaikki lajikkeet Happomarjat, Berberis, kaikki lajikkeet

Kurttulehtiruusu, Rosa rugosaRuusuangervo, Spiraea japonica, laajasti eri pensasangervolajikkeet
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Satamapuisto
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Satamapuiston  
kohdesuunnitelma

 ○ Satamapuiston kohdesuunnitelmassa laajennetaan ja yhtenäistetään 
viheralueita. Viheralueita pirstaloivat oikopolut poistetaan. Suurin 
muutosehdotus kohdistuu  ruokakaupan entiselle pysäköintialueelle, 
johon ehdotetaan noin 1100 m2 Satamapuistoa. Satamapuisto yh-
distyy satamapromenadiin laajennetuilla portailla, joiden leveydeksi 
ehdotetaan 10 metriä. Uudistettu vihertila penkkeineen tarjoaa uutta 
oleskelutilaa Sataman läheisyydessä. Puistoon on mahdollista sijoit-
taa satamapromenadin Norppapatsas.

 ○ Paikoitus järjestellään kahdelle alueelle. Ruokakaupan etupuolel-
le varataan invapaikat ja takapuolelle ruokakaupan asiakaspaikat. 
Muu pysäköinti järjestellään sillan alle. Pysäköintiä varten otetaan 
käyttöön poistuvan huoltoaseman tontti ja tie, joka johtaa Kalliotielle 
ja Liisankujalle. Tällä järjestelyllä kasvatetaan pysäköinnin määrää 
ruokakaupan pysäköintialueen pienennyksestä huolimatta.

 ○ Alueelle lisätään pyöräparkkeja yksi Kuurin nurkalle ja toinen sillan 
alle Keskustien varrelle. Ruokakaupan pyöräparkki säilytetään.

 ○ Jalkakäytäviä laajennetaan Satamakadulla siten, että koko alue on 
selkeästi tavoitettavissa jalan. Pyörätieverkosto luodaan kattavasti 
sekä Satamakadulle että Keskustielle. 

 ○ Satamakadun autoliikenne katkaistaan kesäkaudella näyttävin kuk-
kaistutuksin.

 ○ Ravintoloiden terassitoiminta suunnataan torin järvenpuoleiselle ran-
nalle ja Kuurin eteen rakennettavalle ponttonilaiturille. Ponttonilaituri 
on kooltaan noin 600 m2. Kuurin ponttoonilaituri yhdistyy torialuee-
seen levein portain, jotka tarjoavat lisää oleskelualuetta. Portaat ovat 
12 metriä leveät. Torin laidalta varataan 10 x 5 m kokoinen alue, jota 
voidaan hyödyntää ravintolakäyttöön kesäkautena.

 ○ Ruokakaupan lounaispuolelle lisätään kaksi kevytrakenteista kios-
kimökkiä olemassa olevan rinnalle. Mökkien tulisi olla keskenään 
samanlaisia. Mieluiten harjakattoisia, pystylaudoitettuja, punamultai-
sia taikka valkoisia.

 ○ Satamakadun kadunvarsipysäköinnin poistuessa toria laajennetaan 
jalkakäytävälle sakka. Torialuetta käytetään toritoimintaan ja talvisin 
esimerkiksi luistelukenttänä.

 ○ Esiintymislavaksi ehdotetaan joko ponttonilaituria taikka hyörylaivan 
kantta. Tällöin tavoitetaan sekä rannan yleisö että yksityisveneissä 
istuva yleisö. Ponttonilaitureita on mahdollista hyödyntää muuna 
aikana Veeran rannassa uimalaiturina.

 ○ Satmapromenadin alue katetaan viihtyisillä ja matalilla katuvaloilla. 
Pylväsvalaisimien etäisyys on noin 20m.
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Satamapuiston muutoskaavio

Kaavio esittää kohdesuunnitelman tärkeimmät muutokset bruttoneliöinä, metreinä ja prosentteina.  
Tarkennuksena mainittakoon: Satamapuisto sisältyy sekä Viheralueeseen että Muuhun vapaasen oleskelualueeseen, 
joka sisältää puiston lisäksi, Sataman portaat ja Siltakahvion edustan.

Viheralueet 
Pinta-ala 3310 m2 

Muutos + 59%

Pyöräparkit
Pinta-ala128 m2 

Muutos + 670%

Pyörätie 
Pituus 246 m 

Muutos + 256 m

Jalkakäytävä 
Pituus 494 m 

Muutos + 146 m

Satama-  
 promenadi

Pituus 240 m 
Muutos + 75 m

Muu vapaa  
oleskelualue
Pinta-ala 1980 m2

Muutos + 320%

Rakennukset 
Pinta-ala 1535 m2 

Muutos + 30%

Tori
Pinta-ala 1513 m2 

Muutos + 23%

Anniskelu-   
terassit 

Pinta-ala 922 m2 
Muutos + 288%

Paikoitus
Liikkumisesteinen 250 m2 

Muutos + 0%
Tavallinen 1 670 m2

Muutos – 5%
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Leikkaus Satamapuistosta kaakkoon

Satam
atie
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