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Kaikki kivenheiton päässä

Johdanto

Kurssin ”Maisema ja alueiden käyttö” tavoitteena oli tutustua maisema-arkkitehdin 
suunnittelutyön tärkeimpiin vaiheisiin maiseman ominaispiirteet huomioivassa 
aluekehittämissuunnittelun prosessissa. Näitä vaiheista ensimmäinen oli ryhmän 
yhteistyönä suoritettu maisemaselvitys, jossa tuotettiin erilaisia teemakarttoja. Näitä 
teemakarttoja oli mm. peruskallio, maaperä, topografia, kasvillisuus, kulttuurihistoria 
ja maiseman erityispiirteet. Maisemaselvityksen tarkoitus on toimia pohjana ja 
runkona seuraaville suunnitteluvaiheille, joita oli maastokäynti, miljöötyypitys, 
konsepti ja kehittämissuunnitelma sekä kohdesuunnitelma.

Suunnittelukohteena kurssilla oli Saimaan sydämessä sijaitseva Puumalan 
taajama ja sen satama-alue. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Puumalan kunnan 
kanssa ja yhteyshenkilönä toimi kunnanjohtaja Matias Hilden. Syksyllä 2020 
Puumalan kunta kutsui kurssille osallistujat vierailulle ja näin avautui tilaisuus 
tutustua suunnittelukohteeseen paikan päällä. Puumalan kunta oli määritellyt 
suunnittelukohteen kattavan sataman ja taajaman alueet. Vierailun aikana sai 
mahdollisuuden täydentää maisemaselvityksen tietoja ja paikalliset oppaat antoivat 
tärkeää paikallistietoa suunnittelualueesta. 

Tämän aluekehittämissuunnitelman kantavana ideana oli alkuvaiheista lähtien rohkea 
ja innovatiivinen lähestyminen alueen kehittämisalueisiin. Puumalansalmensilta 
koettiin tilaisuutena kehittää sen ympärille lisää toimintaa ja uudenlaisia 
kokemuselämyksiä. Puumalalta oli tullut toive kehittää alueelle majoitustoimintaa 
ja tähän haasteeseen tartuimme kehittämällä kylälle täysin omanlaisensa ja 
tunnusomaisen majoituskonseptin, Kuurimajoituksen. Näiden kehityskohteiden 
lisäksi pohdittiin vaihtoehtoja myös liikenteen uudelleenjärjestelyihin, kulkureitteihin, 
pysäköintiin ja satamapalveluiden kehittämiseen. Puumalan taajama ei ole suuri 
ja se on yksi sen vahvuuksista. Kävelymatkat eivät ole pitkiä ja kaikki tuntuu 
olevan lähellä, joten tästä kehittyi suunnitelmalle iskulause ”Kaikki kivenheiton 
päässä”.



500 m
1:10 000����������������������������������������

����������������

�������������������

������������������


�����	����

�������������������������������
����������������������������������������

�������������������������

�������������

�����������������������
������������������������

����������

������������������

����������������������
�������

����������������������
������������������������

���������������������

�������������

��������������

�������������������

������	����������������������������

��������������������������������
����������������������������������
�������������

�������������������������������

��������������

����������������������
�������������

Puumala miljöötyypit

Taajamamiljöötyypit
Historiallinen taajama 

>1915 rakennuskantaa, kulttuuriperintöalue, RKY-
kohteita ja Sotahistorian alueet sekä kohteet 

Vanha taajama
1915-1971 rakennuskanta, rinteeseen rakennettua, 
rakennuskanta hyvin sekalaista mutta matalaa, väljästi 

rakennettua

Moderni taajama
rakennuskanta ja tieverkkoa 1971-nykypäivä

Satama-alue
keskeinen kohtaamispaikka ja maiseman solmukohta, 

merkitys korostuu kesäsesongin aikana

Maaperä- ja kasvillisuusmiljöötyypit
Puuttomat avoimet alueet
• niityt, pellot, hakkuualueet jne

Kitulanniemen ja Pappilanlahden havupuuvaltainen 
harjumuodostelma, pohjavesialue

• lähes asuttamatonta aluetta, havupuuvaltaista 
kangasmetsää

Kumpuileva havupuuvyöhyke
• Kallioisia, sileämuotoisia kumpuja, kumpujen väleissä 

solia ja laaksoja. Lähes asuttamatonta aluetta. 
Kangasmetsää, havupuuvoittoista

Kumpuileva sekametsän vyöhyke
• Kallioisia, sileämuotoisia kumpuja, kumpujen väleissä 

solia ja laaksoja.
• Asutus harvaa puutarhahojen ympäröivää 

pientaloaluetta

Vesialueiden miljööt 
Saimaa

Vehkolampi
Pappilanlahti

• matala, ruovikkoinen, avoin sisäalueelta  
ja puuston kehystämä alue 



Tarkastelualueen maiseman ominaispiirteet 
 

Lea Hettula & Kuisma Kyyhkynen     14.10.2020 
MAR-C1017 Maisema ja alueiden käyttö 

 

 
 Rakennuskanta sekalaista, erikorkuista, monilta eri aikakausilta 

ja montaa eri tyylisuuntaa.  
Yhtenäisen ilmeen tai brändin rakentaminen voi olla hyvin 
haastavampaa. 

 Puumalansalmen silta ei ihan istu kylämiljööseen vaikka 
maisemaan se istuukin.  

 
 
 

 
 Valtaosa tarkastelualueesta on taajama-aluetta 
 Satama-alue 
 Puumalansalmi ja Saimaan läheisyys 
 Korkeuserot, kylästä hyvät näkymät ja rinteeseen rakennettu 

kylä näkyy hyvin järveltä 
 Kylä sijoittuu lämpimälle hiekkamoreenirinteelle, jonka 

ilmansuunta on etelä-länsi, jota suojaa Kitulanniemi 
vallitsevalta tuulensuojalta 

 Puumalansalmen silta 
 Puumalanniemen eteläreunan pittoreski rannikkokylämiljöö 
 Kumpuileva kalliomaa ja kangashavumetsät 

 
 

 
 Autoilu edellä muihin liikuntamuotoihin nähden 
 Sekava maanomistajuus taajamassa 
 Maanomistajat, joilla ei ole rahanpuutetta eikä halukkuutta 

kehittää kylää. 
 Tontteja omistavat grynderit, joiden tavoite on vain saada 

rahaa eikä kehittää toimivaa ja viihtyisää kylää. 
 vVielä jäljellä olevat vähäiset saaristolaiskylän ominaispiirteet 

tuhotaan 
 kylä rakennetaan liian täyteen ja vehreys katoaa 

 
 
 
 
 
 

 
 Sijainti ainutlaatuinen vesiliikenteen solmukohta, joka on liian 

kauan tuudittautunut sen varaan, että asiakkaita riittää vaikka 
sijoituksia ei tehdä. 

 Jos jokin lähisatama ryhtyy kilpailemaan Puumalan kanssa 
paremmilla palveluilla, viihtyisyydellä ja toiminnoilla, Puumala 
jää kakkoseksi. 

 Kaikki tarkastelualueen ”isot” vesialueet on suojeltu jollakin 
ohjelmalla, mahdollisesti voi vaikuttaa palveluiden 
kehittymiseen. 

 

Mahdollisuudet 

Uhat 

Vahvuudet Heikkoudet 

70

115

m

50
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Kirkonkylä,
Satamatie/Keskustie
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Kehityssuunnitelma

Säilytettävät alueet

Kehitettävät alueet

Maisemalliset ja luonnonsuojelulliset arvot huomioon ottaen, 
kehitetään vesiliikennereittejä ja vesi- ja ranta-
alueiden virkistysmahdollisuuksia 

Vesistöt

Puuttomat avoimet alueet

Metsäalueet

Säilytettävät pienteollisuusalueet

Hallinnollinen liiketoimintojen ja palvelujen 
keskusalue

Kitulanniemen pientaloalue

Säilytettävä kylänpuoleinen, 
pientalovaltainen taajama

Niityt ja Pellot. Alueet säilytetään avoimena ja puuttomana 
säännöllisin hoitotoimenpitein

Yhtenäistä metsäaluetta, alueella satunnaisesti pientaloja. Kehitetään alueen 
virkistysmahdollisuuksia. Kehitetään alueen virkistysmahdollisuuksia, 
hoidetaan metsien hoitosuunnitelmien mukaisesti välttäen suuria yhtenäisiä 
avohakkuualueita.

Lähinnä ranta-alueille sijoittuvaa puutarhojen ympäröimää 
omakotitaloasutusta, vanhimmat talot 80-luvulta

Rakennuskantaa1915 rakennuskantaa, kulttuuriperintöalue, 
RKY-kohteita ja Sotahistorian alueet sekä kohteet

Silta
Kehitetään sillan matkailijahoukuttelevuutta lisäämäällä virkistys- 
ja nähtävyystoimintoja

Uusien satama-palveluiden alue
Olemassa olevien ranta- ja satama-rakenteiden sekä palveluiden 
täydennys- ja muutosaluetta. 

Taajaman edustusviheralueet
Taajama-alueen puistot, puistikot ja muut yleiset viheralueet.
hoidetaan Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 
mukaan. Toiminta- tai käyttöviheralueina. Joidenkin viheralueiden 
kohdalla voidaan tarpeen mukaan muuttaa hoitoluokitusta

Mahdollisen täydennysrakentamisen alue
Lähinnä ranta-alueille sijoittuvaa puutarhojen 
ympäröimää omakotitaloasutusta, vanhimmat talot 
80-luvulta

Keskeinen kohtaamispaikka ja maiseman solmukohta, merkitys 
korostuu kesäsesongin aikana. Nykyisiä palveluita ja rakenteita 
täydennetään ja parannetaan toimivammaksi

Yhtenäisen rantaviivan satama-alue

N



Sillan näköalatasanne
Siltaseinäkiipeily
           Sillan näköalahiihtohissi
                    Muuttolintubongausta

Veneilykausi alkaa
 Pyöräily
    Vaellus
       Pääsiäisriehaa
         Hylkysukellusta
          Kalastus

Kevät

        Veneily
         Pyöräily
         Vaellus    
           Hylkysukellusta
      Toritapahtumia
Satamatorin Juhannustanssit
      Siltaseinäkiipeily
        Sillan näköalatasanne
    Sillan näköalahiihtohissi

Kesä

    Sillan näköalatasanne
               Siltaseinäkiipeily
     Sillan näköalahiihtohissi
               Veneilykausi hiipuu
                                      Pyöräily
                                             Vaellus
      Ruskavaellukset, luonnon väri-ilotulitus
     Muuttolintubongausta

Syksy Talvi
    Sillan näköalatasanne
    Saunomista ja avantouintia
   Joulutori
   Uudenvuoden siltavaloshow
  Kauppalankadun jouluvalojen sytytys
 Jätkänkynttilämeri jäällä
Kalastus/pilkkiminen
Hiljentymisen matkailua rauhasta nauttiville

Puumala kehittämissuunnitelma
“Kaikki kivenheiton päässä”

Säilytettävät alueet

Vesistöt
Saimaan, Vehkolammen ja Pappilanlahden alueet

Maisemalliset ja luonnonsuojelulliset arvot huomioon ottaen, kehitetään vesiliikennereittejä ja vesi- 
ja ranta-alueiden virkistysmahdollisuuksia 

Puuttomat avoimet alueet
niityt, pellot

 Alueet säilytetään avoimena ja puuttomana säännöllisin hoitotoimenpitein

Metsäalueet
Yhtenäistä metsäaluetta, alueella satunnaisesti pientaloja

Kehitetään alueen virkistysmahdollisuuksia. Kehitetään alueen virkistysmahdollisuuksia, hoidetaan 
metsien hoitosuunnitelmien mukaisesti välttäen suuria yhtenäisiä avohakkuualueita.

Säilytettävä kylänpuoleinen, pientalovaltainen taajama
Rakennuskantaa jopa ennen vuotta 1915 nykypäivään, kulttuuriperintöaluetta, RKY-kohteita ja 

Sotahistorian alueet

Kitulanniemen pientaloalue
Lähinnä ranta-alueille sijoittuvaa puutarhojen ympäröimää omakotitaloasutusta, vanhimmat talot 

80-luvulta

Hallinnollinen liiketoimintojen ja palvelujen keskusalue
Säilytettävät pienteollisuusalueet

Kehitettävät alueet

Silta
Kehitetään sillan matkailijahoukuttelevuutta lisäämäällä virkistys- ja nähtävyystoimintoja

Taajaman viheralueet
Taajama-alueen puistot, puistikot ja muut yleiset viheralueet.

Hoidetaan viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 mukaan 
toiminta- tai käyttöviheralueina. Joidenkin viheralueiden kohdalla voidaan tarpeen mukaan muuttaa 

hoitoluokitusta.

Mahdollisen täydennysrakentamisen alue
Alue, jolle voidaan suunnata täydennys- ja/tai korjausrakentamista

Uusien satama-palveluiden alue
Olemassa olevien ranta- ja satama-rakenteiden sekä palveluiden täydennys- ja muutosaluetta

Yhtenäisen rantaviivan satama-alue
Olemassa olevaa ranta-aluetta ja satamarakenteita. Keskeinen kohtaamispaikka ja maiseman  

solmukohta, jonka merkitys korostuu kesäsesongin aikana.
Nykyisiä palveluita ja rakenteita täydennetään ja parannetaan toimivammaksi.

Vuosikello



Kuljettu matka minuutissa

Kuljettu matka kahdessa minuutissa

Kuljettu matka kolmessa minuutissa
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Taajaman kokeminen jalan

Tällä hetkellä Puumalan taajama on autojen dominoimaa aluetta. Maiseman yksi keskeisimpiä 
elementtejä ovat parkkipaikat. Palvelut ovat saavutettavissa sisäänkäynnin eteen ajamalla ja 
siihen pysäköimällä. Tämän jälkeen autoon noustaan takaisin ja ajetaan pois. Taajama näkyy 
enää sivupeileissä. 

Tämän hetkisessä taajamassa jalankulkija jää autoilevan liikenteen pölyyn. Reitit taajamassa 
on mitoitettu moottoriajoneuvolla kuljettavaksi. Monin paikoin jalankulkija joutuu kävelemään 
autotiellä, sillä toimivia yhteyksiä ei ole olemassa. Sen lisäksi, että kulkeminen jalan voi 
tuntua monelle vaaralliselta, se on myös tehty vaikeaksi, koska yhtenäisiä verkostoja 
jalankululle taajamassa ei ole. Kehittämissuunnitelma kulminoituu tähän puutteeseen, mitä 
konseptissamme “kaikki kivenheiton päässä” haluamme nostaa esiin: taajamaa ei voi kokea 
autossa istumalla.

Kun ihminen kävelee keskinopeudella 1,4 m/s, hän kulkee 84 metriä minuutissa. Puumalan 
taajaman halki voi kävellä noin kuudessa minuutissa ja sen ympäri pääsee jalan noin 
kahdessakymmenessä minuutissa. Tässä ajassa kulkija kokee taajaman monipuolisen 
tarjonnan monien palveluiden ja liikkeiden, odottamattomien maisemien ja muiden sosiaalisten 
kohtaamisten myötä. Kokemuksellinen taajama jää vierailijalle mieleen ja saa hänet palaamaan 
Puumalaan aina uudestaan. Koska taajama on pieni ja kaikki tämä on koettavissa vain 
kivenheiton säteellä, haluamme kehittää taajamasta jalankulkuvoittoisen tämän hetkisen 
autoilupainotuksen sijaan.
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Leikkaus satamasta mäelle

Satamatie

Keskustie
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Puumala on pieni, hurmaava kylä kukkulan rinteessä, josta on upeat 
näkymälinjat Puumalansalmelle ja pidemmällekin. Pienen kokonsa vuoksi, 
siellä on kaikki palvelut lähellä. Kylä on parhaimmillaan kävelijän ja 
pyöräilijän unelmakylä, koska voit kulkea muutamassa minuutissa kylän 
laidalta toiselle. Kompaktin kokonsa vuoksi kylässä suunnistaminen 
on helppoa ja perille löytää nopeasti. Kylän sijainti veden äärellä 
ja vehreiden metsien virkistysreittien ympäröimänä tarjoaa monenlaista 
ajanvietettä matkailijoille ja asukkaille. 

Tunnelmaltaan leppoisa kylä, jossa voi aistia välähdyksiä menneistä ajoista 
tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokea nähtävyyksiä, aktiviteetteja, 
elämyksiä ja myös rauhaa ympäri vuoden.

Ryhmämme konseptisuunnitelma rakentuu kolmesta osasta: liikkuminen, 
majoitus ja silta. 

Mikä olisi sellainen majoitusmuoto, jota ei voisi kokea missään muualla 
paitsi Puumalassa? Kuinka paljon potentiaalia piilee Puumalansalmen 
sillassa? Entäpä maiseman avaaminen kävelijän ehdoilla kirkonkylän 
ja sataman välisellä alueella, miten tämä vaikuttaisi muun taajaman 
alueeseen sataman lisäksi? Näistä kysymyksistä lähdimme ottamaan 
selvää. 

Kohdesuunnitelma



Tontilta puretaan ja rakennetaan 
uusia reittejä, näkymiä avataan

Tonttia kehitetään ja yhteyksiä parannetaan 
kävelijän ehdoilla

Tontin nykyistä käyttötarkoitus 
muutetaan

Majoitusrakentamista 
veden päälle

LIIKE

Liikettä syntyy aina kahden pisteen välille. Minkälaista liikettä se on riippuu siitä, minkälaiset liikkumisen ja 
liikkeen mahdollisuudet on tarjottu. Onko liikkumiseen tarjottu mahdollisuus jalan, pyörällä, potkulaudalla, autolla tai 
vesiteitse?

Puumalan Keskuskatu johdattaa satamaa kohti pääasiallisesti autoiluun suunniteltua katua pitkin Sale-kaupan 
pysäköintialueelle. Jos kohde, mihin liikkuminen kohdistuu siirretään, niin liikkuminen vaihtaa suuntaa. Mikäli 
Keskuskadun autoilua halutaan vähentää, niin kohde mihin liikutaan tulee muuttaa ja syy miksi autolla liikutaan 
tulee myös muuttaa.

Kävely- ja pyöräily yhteyksiä parantamalla taajaman vierailijoita saadaan houkuteltua tutustumaan sataman alueen 
lisäksi myös muihin taajaman alueisiin ja palveluihin. Kiinnostavia reittejä rakentamalla, sekä nykyisiä parantamalla 
kävijä saa kokonaisvaltaisen katsauksen siitä, mitä kaikkea Puumalan taajama todellakin tarjoaa. Maisemaportaat 
Satama- ja Keskustien väliin yhdistää taajamaa, ja synnyttää mielenkiintoa alueelle. Avaamalla näkymälinjoja myös 
Puumalansalmi saadaan entistä paremmin osaksi maisemaa.

Taajaman ilmakuva kehitysehdotetuin 
kävelyreitein

Tonttikohtainen muutos kartalla



Tontilta puretaan ja rakennetaan 
uusia reittejä, näkymiä avataan

Tonttia kehitetään ja yhteyksiä parannetaan 
kävelijän ehdoilla

Tontin nykyistä käyttötarkoitus 
muutetaan

Majoitusrakentamista 
veden päälle

Kuurimajoitus

Rakennetaan veden päälle nykyisten kuurien kaltaisia majoitustiloja, joissa asiakas voi pysäköidä veneensä 
kuurin alle ja majoitustilat ovat kuurin yläkerrassa. Ainutlaatuinen, vedenpäälinen majoituskonsepti, jossa 
voit nauttia veden liplatuksesta ja upeista näkymistä suoraan Puumalansalmelle ja vastarannan vehreälle 
harjulle.

Kuurimajoitus toimii myös talvella. Vaikka veneitä ei silloin pysäköitäisikään kuurin alle, niin talvella 
voi ihailla lumen, jään ja kuuran verhoilemaa maisemaa majoituksen ikkunasta. Kuurin vesikerrosta voi 
käyttää veneiden talvisäilytykseen veneilykauden ulkopuolella, esim. nostamalla veneen vaijereilla kuurin 
kattoon.

Keskuskadun ja Satamakadun väliin jäävä tyhjillään oleva rakennus ja tontti tarjoavat myös tilaisuuden 
majoituspalveluiden kehittämiselle kyseiselle paikalle.



SILTA

Hyvin harvassa paikassa Suomessa on yhtä korkeaa siltaa. Siksi sitä tulisikin käyttää hyödyksi 
enemmän, kuin tähän mennessä. Sillan rakenteista ja jo paikalle rakennetusta hissistä voisi 
muokkaamalla saada paljon uusia käyttömahdollisuuksia.

Näköalatasanteet

Nykyinen hissi vie sillan kannelle, mutta näköaloja voi ihailla vain yhteen suuntaan Puumalansalmea, 
samalla kun selän takana on autoliikenteestä aiheutuvaa meteliä ja pakokaasuja. Toiselle puolelle 
siltaa pääsee vain ajoväylän läpi juoksemalla oman henkensä uhalla.

Kehitysehdotus:
Sillan kävelytasoa laajennettaisiin ulokkeilla, jolloin näköaloista voi nauttia ilman autojen aiheuttamaa 
melu- tai terveyshaittaa. Näin parannettaisiin sillan alueen viihtyvyyttä sekä turvallisuutta. 

Benjihyppyä

Sillan näköalapistotasanteilta voisi järjestää tapahtumia, missä voisi hypätä benjihypyn Puumalansalmeen 
niin, että vain päälaki kastuu. 
“Puumalansalmen kaste”

Seinäkiipeilyä

Puumalan alueella on huhujen mukaan vilkas kiipeilyharrastajien joukko.
Sillan jalkoja kylän puolella voisi hyödyntää seinäkiipeilyyn ja sen oheen luoda liiketoimintaa 
seinäkiipeilyopastuksen muodossa. Seinäkiipeilijöille olisi varmasti hieno kokemus kiivetä sillanjalkaa 
ylös veden ympäröimänä. Tällaisia paikkoja ei varmasti ole kovin montaa Suomessa.

Näköalakahvila

Nykyinen siltahissin ylin kerros laajennetaan. Sillan alaisen näköalapistotasanteiden ja näköalahissin 
houkuttelemien asiakkaiden vuoksi kahvila olisi yrittäjän näkökulmasta houkuttelevampi ja kynnys 
mennä näköalakokemuksien jälkeen vielä näköalakahville olisi nykyistä huomattavasti alhaisempi.
Varsinkin, jos näköalahissimatkan hintaan kuuluisi myös “näköalapulla ja kahvi”.
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Kuva 1. 
Kehitettävä alue Puumalan satamasta ja taajamasta

Lisätietoja
Tämä rakentamistapaohje on laadittu maisema-arkkitehtuurin kurssi harjoitustyönä, joten sillä ei 
ole lainvoimaa. Tätä ohjetta voidaan soveltuvilta osin käyttää jatkossa virallisen rakentamistapa-
ohjeen laatimisen lähdemateriaalina.  
Ohjeistuksen laatijat: Lea Hettula ja Kuisma Kyyhkynen.

Yleistä alueesta
Puumalan kirkonkylä sijaitsee Puumalansalmen rannalla, tärkeän vesiliikennereitin varrella. Kir-
konkylällä asuu noin tuhat asukasta ja kylän päätie on kirkolta satamaan viettävä Keskustie. Puu-
malansalmen ylitse on rakennettu korkea Puumalansalmen silta jota pitkin kulkee kantatie 62. 
Puumalansalmen vesistöt ovat suojeltuja Natura 2000- alueita.

Rakentamistapaohjetta koskeva alue on Puumalan kirkonkylän ydintaajama, joka sijoittuu Keskus-
tien ja Satamatien varteen, sekä kattaa koko sataman alueen. Alueeseen kuuluu myös Puumalan-
salmen silta, koska se on huomiota herättävä elementti kylän maisemassa.

Ohjeistuksen tarkoitus
Maiseman hoidon ohjeen ja rakentamistapaohjeen tarkoitus on ohjata Puumalan kirkonkylän 
alueen kehitystä, jotta alueen tunnusomainen kylämiljöö ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja 
alueesta tulee maisemallisesti yhtenäinen, viihtyisä ja korkeatasoinen. Ohjeistus toimii apuväli-
neenä rakentajille, suunnittelijoille, kunnossapidolle ja viranomaisille sekä muille toimijoille.

Maiseman hoidon ohjeissa käydään läpi lyhyesti alueen erityispiirteet ja hoitoon liittyvät merkit-
tävimmät asiat.

Rakentamistapaohjeistuksessa käydään läpi alueen rakentamisen periaatteet pääpiirteiden  
tasolla.
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Maiseman hoidon ohje

 
Kasvillisuuden käytön periaatteet
Asuinkorttelialueilla kasvillisuudella tavoitellaan väljästi rakennetun pientalotaajaman tyylin 
mukaisesti puutarhamaista ilmettä. Piha-alueilla suositaan perinteisiä, Puumalan alueella ylei-
sesti käytössä olevia perinnepuutarhakasveja, kuten pihasyreeniä ja omenapuita. Yleisillä alueilla 
suositaan suuriksi kasvavia lehtipuita, kuten tammea, vaahteraa, koivua ja lehmusta. Suurikokoi-
set puut tuovat kontrastia matalalle rakentamiselle ja näin korostavat pienipiirteistä satamakylän 
tunnelmaa. 
 
Kaikki kansallisesti haitalliset vieraslajikasvit tulee poistaa ensisijassa poikkeuksetta niin julkisilta 
alueilta kuin yksityisiltäkin maa-alueilta. Kansallisesti haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslaji-
portaalissa osoitteessa www.vieraslajit.fi.

Kuva 2. 
Puumalansillan itäpuolisella aallonmurtajalla kasvava kurtturuusu 

(Rosa rugosa) kuuluu kansallisesti haitallisiin vieraslajeihin. 
Lea Hettula/2020
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Näkymät
Kirkonkylän korkeimmalta paikalta, eli kirkon läheisyydestä on mahdollisuus nähdä pitkälle. Tällä hetkellä 
näkymälinjat ovat peittyneet tiheän kasvillisuuden vuoksi umpeen. Puumalansalmelta veneestä katsot-
tuna kirkonkylää on vaikeata havaita rehevän kasvillisuuden takaa. Kasvillisuutta harventamalla saadaan 
näkymälinjat avattua kylältä Puumalansalmelle. Tärkeää on avata kylä näkyviin myös veneilijöille.

Näkyvyyden parantamiseksi ei aina tarvitse kaataa koko puuta vaan alaoksien tai latvuksen harvennus voi 
myös tulla kysymykseen.

Kuva 3.  
Suuret koivut estävät näkymän Tapulitietä pitkin rantaa kohti. 
Lea Hettula/2020
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Kuva 4. 
Hautausmaan suurikokoinen puusto
estää kirkon näkymisen lähes kokonaan. 
Lea Hettula/2020

Kuva 5. 
Näkymä Tapulintien risteyksestä Satamatien 

suuntaisesti voisi hyötyä muutamien alaoksien 
harvennuksesta tai parin puun poistosta. 

              Lea Hettula/2020
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Kuva 6. 
Satamatie 7 ja 5 välissä oleva portaikko  
lähes katoaa tiheän vesaikon  
kasvillisuuden taakse.  
Lea Hettula/2020

Kuva 7. 
Näkymä bunkkerin yläreunalta on  

kasvanut täysin umpeen. 
              Lea Hettula/2020

Kuva 8.
Satamatien lehmuksien latvuksia harven-
tamalla näkymää saadaan avattua. 
Lea Hettula/2020
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Maisemapuut
Suurikokoisiksi kasvavat puut luovat kontrastia matalalle rakennuskannalle. Puumalan kirkonky-
lässä kasvaa useita näyttävänkokoisia puita. Puumalan sataman tuntumassa kasvaa useita erittäin 
vanhoja ja suurikokoisia jaloja lehtipuita, kuten lehmuksia ja tammia. Näitä suuria puita tulee 
vaalia, koska niillä on arvoa niin nähtävyytenä kuin maisemapuina. Ne toimivat maamerkkeinä ja 
niihin yhdistetään muistoja pitkäikäisyyden vuoksi. Erityisesti yksi satama-alueen tammi on saa-
nut suuren merkityksen paikallisten asukkaiden keskuudessa ja sen ympärille rakennettu penkki-
kehä tunnetaankin paremmin nimellä tammibaari. 
 
Luotsiaseman pysäköintialueen rajalla on muutaman koivun ryhmä, joista yksi vaikuttaisi olevan 
visakoivu. Se voitaisiin saada esille harventamalla viereisten koivujen alaoksia tai poistamalla 
viereiset koivut kokonaan.

Kuva 9. 
Norppapuiston leikkialuetta suojaava suuri tammi.

              Lea Hettula/2020



Puumalan kirkonkylän maiseman hoidon ohje ja rakentamistapaohje
Hettula & Kyyhkynen

25.11.2020

9

Kuva 10. 
Norppapuistossa kasvaa kolme valtavaa 
tammea. 
Lea Hettula/2020

Kuva 11.
Satamatien ja Keskustien risteyksessä kasvava 

suuri omenapuu on nähtävyys keväisin.              
Lea Hettula/2020

Kuva 12.
Luotsiaseman pysäköintialueen mahdollinen  
visakoivu.
Lea Hettula/2020
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Kuva 13. 
Tammibaari.  
Lea Hettula/2020

Kuva 14. 
Satamatien varrella kasvaa lyhyt lehmusrivi,  
jonka suuret puut tuovat ryhtiä tien varteen. 

              Lea Hettula/2020
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Rakentamistapaohje

 
Rakennusten sijoittelu tontille
Keskustien varrella rakennukset pyritään sijoittamaan samaan linjaan muiden rakennusten kanssa 
niin, että ajotien molemmin puolin jää tilaa jalankulkuväylille ja kujannepuille. Päärakennusten 
julkisivut luovat yhtenäisen linjan tien molemmille puolille luoden alueelle perinteistä nauha-
maista kylänraittia mukaileva kokonaisuus. Pysäköintialueet, auto- ja pyöräkatokset sekä muut 
huoltorakennukset sijoitetaan päärakennuksen taakse, tontin sisäpihalle.

Satamatien ja sataman alueella rakennukset voidaan sijoittaa jopa kiinni tiealueen reunaan, ku-
ten satamatorin reunassa olevat rakennukset. Keskustien ja Liisankujan risteyksestä Niementien 
alkuun saakka voidaan koko matkalta, vanhan korttelin alueella, rakentaa rakennukset kiinni jalka-
käytävän reunaan.

Kuva 15. 
Rakennus on jalkakäytävän reunassa. 
Lea Hettula/2020
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Rakennusten koko ja muoto
Kirkonkylän alueen tunnelman säilyttämiseksi on huomattava, että market- ja hallityyppinen 
rakentamistyyli ei sovellu vaan pyritään mittakaavaltaan ihmisläheisempään ja paikkaan soveltu-
vaan rakentamiseen.

 
Satamatien varrella ja satama-alueen lähiympäristössä suositaan korkeintaan kaksikerroksisia 
rakennuksia.  Rakentamiskorkeudet noudattavat kirkonkylän maastonmuotoja niin, että matala 
rakentaminen sijoittuu ranta-alueiden tuntumaan ja korkeampi rakentaminen mäen päälle. Kir-
konkylän alueelle ei suositella yli kolme kerroksisia rakennuksia, koska niiden korkeus kilpailisi 
Puumalan kirkon kanssa. Tärkeä yksityiskohta kylämiljöön säilymiselle on perinteinen rakenne, 
jossa kirkko on kylän korkein rakennus ja kaukaa havaittava maastomerkki. 
 
Rakennuksen koko suhteessa tonttiin tulee tavoitella kylille ominaista rakennustiheyttä. Kylissä 
tonttikoot ovat suurehkoja ja rakentaminen on väljää ja luonnonläheistä. 

Kuva 16. 
Keskuskadun kyläraittia. 

              Lea Hettula/2020
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Rakennusten katot
Kylän alueella kattomuodon tulee olla harjakatto symmetrisenä. Harjakaton sallittu kattokulman 
vaihteluväli on 1:1,5–1:2,5. Epäkeskeinen harjakatto ja auma- sekä mansardikatto ovat sallittu-
ja ydintaajaman reuna-alueilla niin, etteivät ne riko kylän harjakatto linjaa Puumalansalmelta ja 
sillalta aluetta tarkasteltuna. Pulpetti- ja tasakattoja ei sallita kylän alueella. 
Katemateriaalin värin tulee olla sataman läheisyydessä murrettu punainen, muualla katto voi olla 
tumman harmaa, ruskea tai musta. Katemateriaalina voi olla tiili tai pelti. Viherkatot ovat sallit-
tuja koko taajaman alueella. Katoille asennettavat aurinkopaneelit eivät ole sallittuja kirkonkylän 
alueella. 

Kun rakennuksen julkisivu on tien kanssa samassa linjassa, on luontevaa asettaa harjalinja tien-
suuntaisesti. Harjan suunta voi poiketa tästä, jos ratkaisu on perusteltu ja kattovesien poisto on 
turvattu.

Kuva 17. 
Keskustien ja satama-alueen harjakattolinjaa.  
Lea Hettula/2020
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Rakennusten julkisivut
Rakennuksissa tulee käyttää kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja rakennusratkaisu-
ja. Kirkonkylän keskusta-alueen peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa rakennuksen ulkoasu 
suunnitellaan noudattamaan kylän valtatyyliä, joka tukee yhtenäisen kylämiljöön säilymistä.  
Tien varteen sijoittuvien rakennuksien pohjakerroksessa sijaitsevien liiketilojen tulee käyttötarkoi-
tuksen erottua näyteikkunamaisin suurin ikkunoin.

Satamatie ja satama-alue

Rakennusten julkisivujen yleisilmeenä suositellaan pelkistettyä ja yksinkertaista ulkoasua. Julki-
sivut ovat suoria ja julkisivuissa voi olla parvekkeita. Muita ulokkeita ei suositella, koska ne rik-
koisivat katumiljöön yhtenäisen ilmeen ja edustavat arkkitehtonisesti ympäristöön sopimatonta, 
uudempaa tyyliä muuhun rakentamiseen verrattuna.  
Julkisivumateriaalina Satamatien varrella ja satama-alueella käytetään puuta, joko pysty tai vaa-
kalaudoituksena. Tiili, hirsipaneelit ja levytykset eivät ole sallittuja julkisivuverhouksessa tällä 
alueella. 

Räystäiden tulee olla avoräystäät. Ikkunanpuitteiden ja ovien tulee olla puuta ja ulko-ovissa on 
sallittua olla ikkuna. Alueella on suositeltavaa käyttää kierrätettyjä, vanhoja puuovia ja ikkunoita, 
jotka sopivat rakennuskannan tavoiteltuun ajan henkeen.

Keskustien ympäristö

Keskustien varrella puurakentamisen lisäksi sallitaan rappauspintaiset kivirakennukset sekä vaa-
leat, keltaisen sävyiset tiiliverhoukset. Ikkunanpuitteet voivat puumateriaalin lisäksi olla maalat-
tua alumiinia.

Kuva 18. 
Vaakalaudoitettu julkisivu.

Lea Hettula/2020
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Värisävyt
Puumalan kirkonkylän alueella rakennuksien julkisivuissa vallitsevat keltaisen lämpi-
mät sävyt. Vanha puukirkko, Johannes Kastajan kirkko, ja kellotapuli ovat molemmat 
pastellinkeltaisia. 

Puumalan sataman tuntumassa on erityispiirteenä puisissa julkisivuissa suklaanrus-
keat ikkunanpuitteet ja nurkkalaudat. Pehmeä keltainen ja suklaanruskea yhdessä 
luovat lämpimän ja kutsuvan vaikutelman. Kirkonkylän rakennuksien julkisivuissa 
noudatetaan yleistä värisävylinjaa ja sävyjen tulee olla alueen maisemaan soveltuvia. 

Kuva 19. 
Keltaisen sävyjä Keskustiellä ja 
satama-alueella. 
Lea Hettula/2020

Kuva 20. 
Johannes Kastajan kirkko. 

Lea Hettula/2020

Kuva 21. 
Keltainen julkisivu ruskeilla puitteilla. 

Lea Hettula/2020
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Alueella on keltaisen sävyjen lisäksi erityisesti satama-alueella viileitä sinisen sävyisiä ja 
punamullanpunaisia rakennuksia, joten erityisesti näillä alueilla myös sinisen sävyt ja puna-
mullanpunainen ovat sallittuja. 

Räystäiden tulee olla avoräystäät, joiden alasivut on maalattu samalla sävyllä kuin julkisivu. 
Räystäslaudat, ikkunan puitteet ja nurkkalaudat tulee olla samaa väriä.

Kuva 24 
Pastellinsinistä ruskeilla puitteilla

Lea Hettula/2020

Kuva 25 
Punainen kuuri

Lea Hettula/2020

Kuva 22
Sininen kuuri.
Lea Hettula/2020

Kuva 23 
Sataman sininen huoltorakennus.
Lea Hettula/2020
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Kulkuväylät ja torit
Puumalan kirkonkylän jalankulkuväylät ja ajoväylät ovat asfaltoituja. Satamatorin ja keskustorin 
pintamateriaalina on betonikiveys. Kivinä on käytetty suorakaiteen muotoisia kiviä sekä unikiveä 
betoninharmaan ja tiilenpunaisen sävyissä. Näiden lisäksi viimeisimmässä teiden peruskorjauk-
sessa on ajoväylän ja kevyenliikenteenväylän välisiin kaistaleisiin valettu betoni, johon on painet-
tu betonikivikuvio. 

Seuraavien peruskorjauksien yhteydessä torien ja kulkuväylien materiaali- ja väriyhtenäisyyteen 
kiinnitetään huomiota. Kylän vallitsevan värisävyn mukaisesti betonikiveykset noudattavat myös 
keltaista värisävyä. Kiveyksien värisävyksi soveltuu ns. ”Keravan keltainen”.

Satama-alueen laiturirakenteiden pinnoituksissa on käytetty pintakäsittelemätöntä puuta, joka 
on vuosien saatossa arvokkaasti harmaantunut. Laudat on asetettu kalanruotokuvioon, joka sopii 
erittäin hyvin kyseiselle paikalle. Kalanruotokuvioista laiturirakentamista tulee suosia muidenkin 
laitureiden pintana.

Kuva 26
Satama-alueen kulkuväylien pinnoituksia 
Lea Hettula/2020

Kuva 27
Aurinkomäen puisto, Kerava.  
Koiviston vihertyö/ 2009

Kuva 28
Kalanruotokuvioinen puulaituri 

Lea Hettula/2020
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Pysäköintialueet
Pysäköintialueet sijoitetaan pääväylien rakennuksien takapihoille. Keskustien kadunvarsipysä-
köintialueet poistetaan koko matkalta. Toripysäköintialue puolitetaan nykyisestään ja pysäköintiä 
ohjataan etäämmälle sataman ydinalueesta. Keskustietä ja sataman aluetta kehitetään kevyenlii-
kenteen ehdoilla painottaen kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia. 

Kaikki pysäköintialueet sijoitetaan muutaman kävelyminuutin etäisyydelle satamasta ja kirkon-
kylän puolella mm. matkakeskuksen taakse. Sataman alueelle muodostuvat pysäköintialueita ei 
enää suunnitella vain autojen pysäköintiä varten vaan ne tulee suunnitella niin, että talvisin ne 
voivat palvella veneiden talvisäilytyspaikkoina.

Kuva 30
Pysäköintialue Puumalansalmen sillan alla 

Lea Hettula/2020

Kuva 29
Niementien hiekkakenttä, joka toimii talvisin veneiden talvisäilytysalueena 
Lea Hettula/2020

Kuva 31
Satamatorin pysäköinti on  

suhteettoman suuri, josta vapautuu  
tilaa satama- ja toripalveluille 

Lea Hettula/2020
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Viheralueet
Valtaosa Puumalan kirkonkylän viheralueista koostuu pientalojen puutarhoista, asuintonttien pi-
ha-alueista, ajoväylien reunaviherkaistoista ja suojaviheralueista. Sataman läheisyydessä on usei-
ta suuria nurmialueita ja kirkonkylän keskustan ainoa rakennettu puisto, Norppapuisto. Sataman 
alueella viheralueiden korkeampi hoitotaso on perusteltua, koska se toimii Puumalan kirkonkylän 
käyntikorttina vesiliikenteen näkökulmasta.

Sellaisilla viheralueilla, joissa ei ole kulkua, voidaan nurmikon sijasta käyttää myös erilaisia niittyjä 
tai käyttää matalia maanpeittokasveja.

Puumalan maaseutumaisuutta voidaan korostaa sekoittamalla niittykasvillisuuden joukkoon pe-
rinteisiä puutarhakasvien maatiaislajikkeita. Tällaisesta kohteesta hyvänä esimerkkinä on Niemen-
tie 6 viereinen tieluista, jossa kasvaa myskimalvaa (Malva moschata).

Kuva 32
Niementien luiska, jossa kasvaa myskimalvaa 
Lea Hettula/2020

Kuva 33
Myskimalva (Malva moschata) 
Lea Hettula/2020
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