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Pientalovaltaista, 1915-96-luvuilla rakennettua asuinaluetta

Pienkerrostalovaltaista, 1915-87-luvuilla rakennettua palvelu- ja asuinaluetta

Tiivis palvelukeskittymä

Avoin, satamatoimien alue

Suojaisat kirkon ja hautausmaan ympäristöt

Väjästi rakennetut teollisuuden ja yritystoiminnan alueet

Puutarhamainen miljöö

Vanha maatalousmiljöö

Avoimet niityt, maisemaniityt ja peltoalueet

Vesi

Tiheät, havumetsäiset alueet

Soistumat

Helppokulkuiset, metsää kasvavat suoalueet

Metsittyneet kivikko- ja avokallioalueet

Uimaranta

Paljaat rantakalliot

MILJÖÖTYYPITYS

Varastointitiloille tarkoitetut alueet

Historiallisesti merkittävä kylämiljöö

Tiet ja kulkureitit

Asuintaajaman avokallioalueet

Harvapuustoiset alueet

Tiheät, sekametsäiset alueet

Uudempaa, 2000-luvun omakotitalovaltaista asuinaluetta

Virtavesi

Rakennukset

´0 0,5 10,25 km
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II maailmansodan aikainen 
puolustusvarustus,
Salpalinja

omakotitalovaltaista 
asuinaluetta

uimaranta

PERIAATELEIKKAUS C
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KONSEPTI

HISTORIA ESILLE!

Paikan  omaleimainen  henki  syntyy  kulttuurin 
kerrostumista  ja  maiseman  historiasta.  Näin  ollen 
haluamme  Puumalan  kehittämissuunnitelmassa 
korostaa  alueen  arvokkaita  kulttuurihistoriallisia 
kohteita, ja tuoda näitä paremmin esiin myös matkailua 
lisäävinä  vetovoimatekijöinä.  Maiseman  historialla  on 
suuri  merkitys  kulttuurin  välittäjänä,  minkä  vuoksi 
pidämme  tätä  antoisana  lähtökohtana  turismia 
houkuttelevan alueen kehittämissuunnitelmalle.

NÄKYMÄT SAIMAALTA JA SAIMAALLE

Koska  Puumalan  keskusta-alue  sijaitsee  veden  äärellä, 
sekä  myös  ympäristöään  korkeammalla,  sen  silhuettia 
olisi  mahdollista  tuoda  vaikuttavammin  esille. 
Esimerkiksi  Puumalan  kirkon  tornia  voisi  tuoda 
paremmin  näkyviin,  avaamalla  kasvillisuuden  peittämiä 
näkymälinjoja.  Veden  läheisyys  lisää  alueen 
monimuotoisuutta  ja  tarjoaa  myös  runsaasti  
kehitettäviä toimintamahdollisuuksia.

REITIT JA YHTEYDET

Keskusta-alueen  ja  kulttuurillisten  vetovoimatekijöiden  
saavutettavuus  on  suunnitelman  kannalta  olennaista. 
Liikenneverkon  kehittämistarpeet  otetaan  huomioon 
suunnittelussa.

KEHITETTÄVÄT ALUEET

Kehittämissuunnitelmassa  on  esitetty  Puumalan 
taajama-alueen  mahdollisia  kehityskohteita  alueen 
historian,  virkistysmahdollisuuksien  ja  matkailun 
tehostamiseen  liittyen.  Suunnitelmassa  keskitytään 
erityisesti  taajamaympäristön  ja  rannan  läheisyydessä 
sijaitsevien,  julkista  ulkotilaa  olevien  alueiden,  kuten 
viheralueiden,  -kaistaleiden  sekä  erityyppisten  reittien 
ja aukioiden kehittämiseen.
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KOHDESUUNITELMAN RAJAUS

1:3000



13

KOHDESUUNITELMAN RAJAUS
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Teemareitti 1: Alueen sotahistoria

Teemareitti 2: Alueen arkkitehtuuria ja kylän 
kehityshistoria - KIERROS 1

Maisemien avaus

KOHDESUUNNITELMA

Uudet puistoalueet

Vesiskoottereiden rantautumisalue 

Siirrettävä laiturirakenne (kausiluonteisia 
toimintoja, kahvilapalveluita)

Uimaranta

Rantabulevardi

Salpalinjan kohde

Kulttuuriperinnöllisesti, rakennushistoriallis-
esti ja kyläkuvallisesti merkittävä kohde

Teemareitti 2 - KIERROS 2

Tapahtuma-aukiot

Lisärakentaminen (majoitus / matkailupalvelu)

Parkki-alueet

Uusi kevyenliikenteenväylä

Liikenneympyrä

Kaupan palvelut ja huoltoasema

100 m
1 : 4000 N



15200 m
N1 : 5000

KOHDESUUNNITELMA (luontopolku, Kitulanniemi / Kotiniemi)

Matkailupalveluiden alue

I maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset

Luontopolku

Salpalinja, suojakomero



16

Kohdesuunnitelman selostus

Rajaus ja reitit
Kohdesuunnitelma on rajattu mittakaavaan 1:4000. Rajaus 
sisältää Puumalan keskustaajaman ja satama-alueen tu-
rismin kannalta keskeisimmät alueet, sekä suunnitelman 
konseptille oleelliset kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet. Kohdesuunnitelman lähtökohtana ja painopisteenä 
toimivat eri teemaiset kävelyreitit, joiden varrella pääsee 
tutustumaan omintakeiseen ja elämykselliseen kylämiljöö-
seen. Tavoitteena on parantaa taajaman kävelymiljöötä ja 
kulttuurillisten nähtävyyksien saavutettavuutta, jotka pal-
velevat niin paikallisia asukkaita kuin turistejakin. Suunni-
telmassa on tämän pääasiallisen rajauksen lisäksi esitetty 
yksi luonnonmukaisempi ulkoilureitti myös Kotiniemen puo-
lelta, jonka varrelta löytyy I Maailmansodan aikaisia puolus-
tusvarustuksia.

Kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien kohentaminen ranta-
bulevardilla
Pitkänomaista ranta-alueen reittiä kohennetaan yhtenäis-
memäksi ja viihtyisämmäksi, ottaen huomioon etenkin ke-
vyen liikenteen ja kävelyreittien käyttäjien tarpeet, sekä 
vesiteitse saapuvat vierailijat. Satamatorilta Nesteen ran-
taan ulottuva alue muutetaan kevyen liikenteen bulevardik-
si, jonka ympäristöä täydennetään vehreillä ja viihtyisillä 
puisto- ja oleskelualueilla.

Maisemien ja näkymälinjojen avaus
Suunnitelmaan on osoitettu sektoreilla alueet, joiden kas-
villisuutta muokataan siten, että saadaan aikaan vaikuttavia 

ja pitkiä näkymälinjoja. Kyseisistä kohdista voidaan poistaa 
harkitusti näkymää oleellisesti peittävät puuyksilöt, jotka ei-
vät ole arvokkaita näkymäpuita. Tärkeimmät avattavat näky-
mälinjat kulkevat Puumalan kirkolta Saimaan rantaan asti.

Pysäköintipaikat ja täydennysrakentaminen
Pysäköinnin ratkaiseminen Puumalan tiiviissä ranta-mai-
semarakenteessa on pyritty ratkaisemaan siirtämällä pa-
kolliset autopaikat kauemmaksi rantabulevardista ja ta-
pahtumien keskuksesta. Suurin uusi pysäköinnille varattu 
alue sijoittuu koulun yhteyteen. Uutta rakentamista on koh-
desuunnitelmassa ajateltu sovitettavan nykyiseen rakenta-
miseen sopivalla tavalla, ja niin että kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät rakennukset eivät jäisi enempää arkkitehtuurin 
uusien kerrostumien peittoon.

Julkisten- ja piha-alueiden miljöötyypin vahvistaminen
Lämminhenkistä ja nautittavaa kävelymiljöötä parannetaan 
vahvistamalla erityyppisille alueille ominaisia maiseman 
piirteitä. Miljöötyyppejä vahvistetaan käyttämällä maise-
manhoito-ohjeeseen merkittyjä tietyntyyppisiä toistuvia 
materiaali-, kasvillisuus- sekä värivalintoja. 

Uusien toimintojen sijoittuminen maisemaan
Alueelle tuodaan uusia toimintoja, jotka sijoittuvat keskus-
tataajaman ja sataman läheisyyteen. Yhteiskäyttöalueet, 
kuten uimarannat, nuotio- tai grillipaikat, pelikentät, koira-
puisto, sauna, ravintolat ja laiturirkenteet sijoitetaan hel-
posti saavutettavissa oleviin kohtiin, kuten esiemerkiksi 
uusien aukioiden ja kävelybulevardin yhteyteen.

5

10

20 m
N1 : 500

TARKENNOS - Sataman kävelybulevardin  
pohjois-osa, venekuuri ja Salpalinjan kohde

Sataman kävelybulevardin pohjois-osan kehitysratkaisut 
perustuvat kevyen liikenteen yhtenäistämiseen sekä 
kyläkuvallisesti ja kulttuuriperinnöllisesti merkittävien alueiden 
korostamiseen.

Länsirannan kasvillisuutta muokataan siten,  että 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rannan venekuuri nousee 
esille maisemassa myös mantereelta päin. Lisäksi vahvistetaan 
alueen identiteetille merkityksellisen järviluonnon näkyvyyttä.

Myös rannan vastapäistä, Keskustatielle johtavaa 
kevyenliikenteen reittiä  ja reitin ympäristöä muokataan. Väylän 
eteläpuolella sijaitsevalle, kultturiperinnöllisesti merkittävälle 
Salaplinjan kohteelle ohjataan uusi reitti, joka jatkuu kohteen 
etelänpuoleisella, uudella puistoalueella. Reitin ympäristöä 
muokataan kasvillisuutta harventamalla, uusilla istutuksilla ja 
rakenteilla, jotka soveltuvat nykyiseen miljööseen.

Rantabulevardi yhtenäistää sataman aluetta ja tarjoaa 
esteettömän kulun keskustan ranta-vyöhykkeellä. 
Rantabulevardi palvelee kiinnityslaiturina vesiteitse saapuvia 
vierailijoita. Bulevardin pohjoisosan rannassa sijaitsee 
vesiskoottereiden rantautumisalue. Bulevardilla on myös 
erityyppisiä aukioita, jotka toimivat tapahtumien ja toimintojen, 
kuten esimerkiksi torimyynnin, infopisteiden tai avogallerioiden 
paikkoina.

Rantatiellä säilyy ajoyhteys Satamatietä pitkin keskustaan. 
Ajotien yhteyteen on rajattu kevyenliikenteenväylä, joka 
yhtenäistää alueen kevyen liikenteen verkostoa ydintaajaman 
alueella.

KiinteistönrajatBulevardi

Tapahtuma-
aukio

Huoltoasema

Huoltorakennus

Istutsallas

Istutsallas

Istutsallas

Aukio

Kevyenliikenteen 
reitti

Venekuuri

Uusi puistoalue

Salpalinjan 
kohteen 
ympäristö

Veneiden 
kiinnitys

Vesiskoottereiden 
rantautumisalue

Ajotie

Teemareitti 1: Alueen sotahistoria

Teemareitti 2: Alueen arkkitehtuuria ja kylän 
kehityshistoria



17

5

10

20 m
N1 : 500

TARKENNOS - Sataman kävelybulevardin  
pohjois-osa, venekuuri ja Salpalinjan kohde

Sataman kävelybulevardin pohjois-osan kehitysratkaisut 
perustuvat kevyen liikenteen yhtenäistämiseen sekä 
kyläkuvallisesti ja kulttuuriperinnöllisesti merkittävien alueiden 
korostamiseen.

Länsirannan kasvillisuutta muokataan siten,  että 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rannan venekuuri nousee 
esille maisemassa myös mantereelta päin. Lisäksi vahvistetaan 
alueen identiteetille merkityksellisen järviluonnon näkyvyyttä.

Myös rannan vastapäistä, Keskustatielle johtavaa 
kevyenliikenteen reittiä  ja reitin ympäristöä muokataan. Väylän 
eteläpuolella sijaitsevalle, kultturiperinnöllisesti merkittävälle 
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etelänpuoleisella, uudella puistoalueella. Reitin ympäristöä 
muokataan kasvillisuutta harventamalla, uusilla istutuksilla ja 
rakenteilla, jotka soveltuvat nykyiseen miljööseen.

Rantabulevardi yhtenäistää sataman aluetta ja tarjoaa 
esteettömän kulun keskustan ranta-vyöhykkeellä. 
Rantabulevardi palvelee kiinnityslaiturina vesiteitse saapuvia 
vierailijoita. Bulevardin pohjoisosan rannassa sijaitsee 
vesiskoottereiden rantautumisalue. Bulevardilla on myös 
erityyppisiä aukioita, jotka toimivat tapahtumien ja toimintojen, 
kuten esimerkiksi torimyynnin, infopisteiden tai avogallerioiden 
paikkoina.

Rantatiellä säilyy ajoyhteys Satamatietä pitkin keskustaan. 
Ajotien yhteyteen on rajattu kevyenliikenteenväylä, joka 
yhtenäistää alueen kevyen liikenteen verkostoa ydintaajaman 
alueella.
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5

20 m
N1 : 500

TARKENNOS - Vierasvenesatama, aallonmurtaja 
ja lähipalvelut

Satama-alueen kaakkoisosassa kehitysratkaisut keskittyvät 
palvelujen (majoitus, matkailu) kehittämiseen, 
virkistyspalveluiden lisäämiseen sekä kulttuurihistoriaa 
korostavien palvelujen kehittämiseen.

Vierasveneilijöille ja turisteille tatkoitetun huolto- / 
pesutilarakennuksena toimivan rakennuksen yhteyteyteen on 
mahdollista laajentaa esimerkiksi matkailupalveluiden toimintoja  
lisärakentamalla olemassa olevan rakennuksen yhteyteen. 
Rakennuksen luoteispuolelle jäävä alue toimii parkkipaikkana.

Rakennusta vastapäiselle puolelle luoteeseen, on suunniteltu 
paikka uudelle palvelutoiminnolle, vesistön historiaan ja 
vesiliikenteen kulta-aikaan keskittyvälle palvelulle, joka ohjaa 
opastettuja kierroksia, risteilyjä, vesitoimintoja ja aktiviteetteja. 
Palvelutoiminto on yksi teemareitti 2:en kohteista.

Aallonmurtajan  lähiympäristöä on kehitetty tuomalla 
aallonmurtajan yhteyteen siirrettävä laiturirakenne, joka tarjoaa 
kesäaikana lisätilaa erilaisille toiminnoille, esimerkiksi 
tapahtumille tai kahvilatoiminnoille.

Uimapaikan aluetta kunnostetaan. Nykyinen alueen länsipuolelle 
jäävä puistoalue ja pohjoispuolen rantalentopallokenttä 
säilytetään. Lentopallokentän itäpuolella kohennetaan kevyen 
liikenteen reittiä muun muassa rajaavan kasvillisuuden avulla.

Kiinteistönrajat

Siirrettävä laiturirakenne

Lisärakentamista majoitus- ja 
matkailupalveluille

Uusi palvelutoiminto

Parkkialue

Uimapaikka

Rantalentopallo-
kenttäPuistoalue
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MAISEMAN HOITO- JA RAKENTAMISTAPAOHJE 

Maisemaa hoidetaan Puumalan olemassa olevia miljöötyyppejä säilyttäen, 
vahvistaen ja kohentaen. Erityisesti huomioidaan alueen historia, 
kulttuurihistorialliset rakentamisen kerrostumat, Saimaan järvimaisema, satama-
alueen toiminnallisuus ja kävelyreitit. Hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on 
palauttaa, elvyttää ja säilyttää Puumalan ympäristön erityispiirteet.


Reittien tunnistus/havaitseminen maastossa 

Eri reitit erottuvat toisistaan erityylisillä pintamateriaaleilla. Reiteille osoitetaan lisäksi oma 
teemaväri, jota käytetään sen varrella olevien kylttien, roskakorikatosten yms. ulkoasuissa. 
Huomiota kiinnitetään pimeän ajan valaistukseen, varsinkin reittien sivutessa luonnon avokalliota.


Kulttuurireittien opastus 

Kulttuurihistoriaa esittelevien reittien kohteille pystytetään maisemaan sopivia opastekylttejä, joissa 
kuvataan kattavasti kunkin kohteen tai lähialueen historiaa ja sen merkitystä Puumalan identiteetille. 
Jokaisesta opastetaulusta löytyy myös reittikartta, josta voi tarkistaa kohteiden ja olinpaikan 
sijainnin. Halutessaan reitillä kulkija saa mobiililaitteen avulla kirjallista, kuvallista tai äänitettyä tietoa 
kohteesta QR-koodin kautta. Lisäksi voidaan järjestää elävöitettyjä kierroksia oppaan kanssa. 

Keskustie (Kirkonkylän raitti) 

Kirkonkylän alkuperäinen raitti satamaan asti on säilynyt hyvin, ja maisemassa on havaittavissa 
mielenkiintoisia aikakausien kerrostumia. Keskustien rakentamisessa tulee jatkossakin käyttää 
tiivistä rakennustapaa ja pyrkiä säilyttämään mielenkiintoisen raitin tilarakenne samankaltaisena. 
Tällä hetkellä avautuvat järvinäkymät on säilytettävä. Sivuyhteyksiä ja polkuja Keskustieltä 

parannetaan ja avataan houkutteleviksi, vaihtoehtoisiksi kävelyreiteiksi rantaan. Keskustielle 
luodaan yhtenäinen ilme penkeillä, roska-astioilla, viitoituksilla ja istutuksilla.


Kierrätyspisteet ja -astiat  

Julkisten reittien kierrätysastioille rakennetaan lähimpien rakennusten tyyliin ja reitin teemaan 
sopivat suojarakenteet. Pienempiä roska-astioita sijoitetaan eri puolille taajamaa ja ranta-aluetta. 
Näitä voidaan maisemoida myös kasvillisuuden avulla. Yksityisissä pihoissa rakennetaan 
rakennuksen tyyliin sopiva, samaa sävyä oleva suojarakenne kierrätysastioille.

REITTIEN PINTAMATERIAALEJA


Eri teemaisilla reiteillä käytetään eri pintamateriaaleja, ladontakuvioita ja 
reunuskiviä.

Kulttuurireittien opastusta monin tavoin.
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Porrasrakenteet, tukimuurit ja reunukset 

Uusille osoitetuille reiteille rakennetaan jyrkkiin maastonkohtiin mahdollisuuksien mukaan portaita, 
tukimuureja ja reunuksia. Rakenteet helpottavat esteettömyyttä ja reiteillä liikkumista etenkin 
talvella. Rakenteiden materiaalit valitaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi. Käytetään 
saman kaltaisia materiaaleja kuin samalla miljöötyypillä olevissa muissa rakenteissa. 

Pysähtymispaikat, penkit ja aidat 

Rantaan muodostuvan bulevardimaisen kohdan yhteyteen suunnitellaan sopivin välimatkoin 
mukavia pysähtymis- ja oleskelupaikkoja, joista voi samalla ihastella nähtävyyksiä. Eri toiminnot 
rajataan alueen lähimiljöölle tyypillisellä tavalla, aitarakenteella tai kasvillisuudella. Maisemaa 
voidaan elävöittää esimerkiksi porteilla ja penkeillä, joissa suositaan alueelle tyypillisiä malleja. 
Näin täydennetään ja rajataan maisemakuvaa sekä lisätään alueen mielenkiintoisuutta. 
Rakenteista pidetään huolta asianmukaisesti ja säännöllisesti.


Taide 

Uusille aukioille, puistoviheralueille ja kevyenliikenteen pysähtymispaikoille sijoitetaan aiheeltaan 
esimerkiksi paikallishistoriaan ja -kulttuuriin liittyviä taideteoksia. Taide kertoo samaan aikaan 
tarinaa ja tuo kulttuurihistoriallisia aiheita näkyville. 

Näkymien avaus 

Näkymiä etenkin järvelle ja kirkolle avataan strategisista paikoista, jotta saadaan aikaan 
mahdollisimman pitkiä näkymälinjoja. Puustoa poistetaan harkitusti ja vain suunnitelmassa 
esitetyistä kohdista. Satamatien kevyenliikenteen väylän välittömään yhteyteen (järven puolelle) ei 
istuteta suurikokoisia puita tai pensaita, jotka estävät suoran näköyhteyden järvelle. Maisemaa 
voidaan avata taajaman ranta-alueen pusikkoisimmilta alueilta myös raivaamalla sektoreita, 
säilyttäen kuitenkin erikoisimmat ja arvokkaimmat puuyksilöt. Säilytetään luonnon 
monimuotoisuus. 

Bunkkerien ympäristö 

Salpalinjan kohteiden lähiympäristön kunnostamisella ja ylläpidolla pyritään kehittämään 

kulttuuriympäristöjen asemaa ja näkyvyyttä maisemassa. Kohteiden saavutettavuutta 

parannetaan päivitetyin reitityksin ja kyltityksin sekä mahdollisten muiden opasteiden avulla. 

Kasvillisuutta harvennetaan tarvittaessa. Kohteiden lähiympäristöä muokattaessa huomioidaan, 

että kohteelle ominaiset, maisemallisesti ja historiallisesti merkittävät arvot säilyvät.

Kasvillisuus 
Istutusalueet pyritään rajaamaan rikkakasvien torjumiseksi. Uusissa 
istutuksissa vältetään vieraslajien käyttöä, ja suositaan alueelle ominaisia ja 
siellä jo valmiiksi viihtyviä lajeja.


Kohdesuunnitelman ranta-alueille tuodaan nopeakasvuisia, 
luonnonmukaisia istutuksia. Rantojen viherrakentamisen yhteydessä 
pyritään välttämään tarpeetonta luonnollisen rantaviivan oikomista ja 
täyttöjä.

KASVIMATERIAALEJA
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Porrasrakenteet, tukimuurit ja reunukset 

Uusille osoitetuille reiteille rakennetaan jyrkkiin maastonkohtiin mahdollisuuksien mukaan portaita, 
tukimuureja ja reunuksia. Rakenteet helpottavat esteettömyyttä ja reiteillä liikkumista etenkin 
talvella. Rakenteiden materiaalit valitaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi. Käytetään 
saman kaltaisia materiaaleja kuin samalla miljöötyypillä olevissa muissa rakenteissa. 

Pysähtymispaikat, penkit ja aidat 

Rantaan muodostuvan bulevardimaisen kohdan yhteyteen suunnitellaan sopivin välimatkoin 
mukavia pysähtymis- ja oleskelupaikkoja, joista voi samalla ihastella nähtävyyksiä. Eri toiminnot 
rajataan alueen lähimiljöölle tyypillisellä tavalla, aitarakenteella tai kasvillisuudella. Maisemaa 
voidaan elävöittää esimerkiksi porteilla ja penkeillä, joissa suositaan alueelle tyypillisiä malleja. 
Näin täydennetään ja rajataan maisemakuvaa sekä lisätään alueen mielenkiintoisuutta. 
Rakenteista pidetään huolta asianmukaisesti ja säännöllisesti.


Taide 

Uusille aukioille, puistoviheralueille ja kevyenliikenteen pysähtymispaikoille sijoitetaan aiheeltaan 
esimerkiksi paikallishistoriaan ja -kulttuuriin liittyviä taideteoksia. Taide kertoo samaan aikaan 
tarinaa ja tuo kulttuurihistoriallisia aiheita näkyville. 

Näkymien avaus 

Näkymiä etenkin järvelle ja kirkolle avataan strategisista paikoista, jotta saadaan aikaan 
mahdollisimman pitkiä näkymälinjoja. Puustoa poistetaan harkitusti ja vain suunnitelmassa 
esitetyistä kohdista. Satamatien kevyenliikenteen väylän välittömään yhteyteen (järven puolelle) ei 
istuteta suurikokoisia puita tai pensaita, jotka estävät suoran näköyhteyden järvelle. Maisemaa 
voidaan avata taajaman ranta-alueen pusikkoisimmilta alueilta myös raivaamalla sektoreita, 
säilyttäen kuitenkin erikoisimmat ja arvokkaimmat puuyksilöt. Säilytetään luonnon 
monimuotoisuus. 

Bunkkerien ympäristö 

Salpalinjan kohteiden lähiympäristön kunnostamisella ja ylläpidolla pyritään kehittämään 

kulttuuriympäristöjen asemaa ja näkyvyyttä maisemassa. Kohteiden saavutettavuutta 

parannetaan päivitetyin reitityksin ja kyltityksin sekä mahdollisten muiden opasteiden avulla. 

Kasvillisuutta harvennetaan tarvittaessa. Kohteiden lähiympäristöä muokattaessa huomioidaan, 

että kohteelle ominaiset, maisemallisesti ja historiallisesti merkittävät arvot säilyvät.

Kasvillisuus 
Istutusalueet pyritään rajaamaan rikkakasvien torjumiseksi. Uusissa 
istutuksissa vältetään vieraslajien käyttöä, ja suositaan alueelle ominaisia ja 
siellä jo valmiiksi viihtyviä lajeja.


Kohdesuunnitelman ranta-alueille tuodaan nopeakasvuisia, 
luonnonmukaisia istutuksia. Rantojen viherrakentamisen yhteydessä 
pyritään välttämään tarpeetonta luonnollisen rantaviivan oikomista ja 
täyttöjä.

KASVIMATERIAALEJA
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Näkymäkuva 1 - Reitti rantaan, järvimaisemaa ja venekuuri
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Näkymäkuva 2 - Talvinen aukio ja toiminnot
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LISTAUS KULTTUURIPERINNÖLLISESTI JA HISTORIALLISESTI MERKITTÄVISTÄ 
KOHTEISTA
1. Salpalinja, Veteraanipuisto

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka 
rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Puumalansalmen 
itärannalla, Veteraanipuistossa. Kohteen ympärillä olleet 
kenttälinnoitteet ovat tuhoutuneet suurimmaksi osaksi teiden ja 
tonttialueiden alle. Kohde on teräsbetoninen konekiväärikorsu nro 4, 
jonka sisäänkäynti on varustettu panssaritorjuntatykin suojatilalla. 
Korsussa on vuoden 1940 mallinen, teräksinen tähystyskupu, joka on 
naamioimaton. Majoitustila on tarkoitettu 20 hengelle. Korsu on 
varustettu kaivolla ja varauloskäynnillä. Majoitustilan sisäkaton 
puuverhoilu on purettu. Ampumakammion sisäkatossa on 
metallilevyt. Aseseinä on naamioimaton. Ampumasektorin 
keskisuunta on 165°. Korsu on Puumalan kunnan museokäytössä. 
Majoitustiloihin on myöhemmin rakennettu makuulavitsat sekä 
seiniin puupaneloinnit.
Kohde on valtakunnallisesti arvokasta rakennettu 
kulttuuriympäristöä.
Kohde sisältyy Salpalinjan merkittävimmät kohteet luetteloon.
lähde: www.esku.�
kuva: Iida Pirinen

2. Salpalinja: Puumalansalmen linnoiteet 2: puolustusvarustukset, 
taistelukaivannot

Betoninen konekiväärikorsu 3 sijaitsee Puumalansalmen itärannalla, 
Pappilantie 1:n kohdalla omakotitalotonttien pihapiirien välisessä 
koivikossa ja lepikossa. Kohteen ympärillä olleet kenttälinnoitteet ovat 
tuhoutuneet teiden ja tonttialueiden alle. Korsun katolla on 
naamioimaton, vuoden 1940 mallinen, teräksinen tähystyskupu. 
Majoitustila on tarkoitettu 20 hengelle. Varkautelainen yhtymä, jonka 
perustivat Reino Sopanen, Väinö Heino ja Väinö Lindroth urakoi 
Puolustuslaitokselle betonikorsuja Puumalan kirkonkylässä lokakuusta 
1940 kevääseen/kesään 1941. Rakennushistoriallinen ja historiallinen 
kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. Pihapiireihin rajoittuva kohde ei ole avoinna 
yleisölle.
lähde: www.esku.�
kuva: www.puumala.�

3. Puumalan seurakuntatalo

Seurakuntakoti sijaitsee kirkon pohjoispuolella, Puumalan 
kirkkomaan ja koulukeskuksen välissä. Rakennuksessa on 
kirkkoherran virasto sekä kaikki muut seurakunnan toimistotilat. 
Rakennus on valmistunut 1956, laajennusosa n. 1970-luvulla 
samaan tyyliin. Rakennus on valkoiseksi rapattu ja harjakattoinen, 
ikkunoiden puukehykset ovat ruskeat. Seurakuntakoti edustaa 
selkeäpiirteistä, yksityiskohdiltaan harkittua 1950-luvun 
arkkitehtuuria. Seurakuntatalolla on rakennushistoriallisia, 
historiallisia ja maisemallisia arvoja.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

4. Kaipainen

Kaipaisen talona tunnettu kookas taitekattoinen puutalo sijaitsee 
liikennehistoriallisia arvoja omaavan vanhan Savonlinna - Viipuri 
maantien varrella, kirkolle kääntyvässä tienmutkassa, jota 
luonnehtivat kuusivaltaiset viheralueet. Kaipainen on entinen 
kirkkoherranpappilan torppa, sittemmin itsenäiseksi lunastettu talo 
toimi majatalona, vanginkuljettajan asuntona ja käräjien 
istuntopaikkana. Rakennus on oletettavasti rakennettu 1800-luvun 
puolella, mutta 1920-30-luvulla rakennusta korotettiin ja se sai 
nykyisen kattomuodon. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi 
aittojen osalta hirsirunkoinen ulkorakennus sekä hirsirunkoinen 
sauna. Kookas, taitekattoinen puunavetta sijaitsee pihan itäpuolella. 
Maakunnallisesti merkittävä Kaipaisen vanha rakennusryhmä omaa 
maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja. Kohde on kaavalla 
suojeltu. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

5. Puumalan kirkko

Puumalan kirkko taidokkaasti rakennettuine avarine sisätiloineen 
on viimeisiä kansanomaisen kirkkoarkkitehtuurin omaperäisiä 
toteutuksia 1800-luvun alusta. Kirkon alkuperäiset suunnitelmat 
laati Intendentinkonttorin arkkitehti Charles Bassi vuonna 1823, 
mutta rakennusvaiheessa 1830 - 1832 kirkko rakennettiin Gustav 
Wilhelm Vikstenin suunnitelman mukaisesti 
kansanomaisemmaksi. Kirkko sijaitsee keskeisenä maamerkkinä 
mäellä Kirkkotien ja Keskustien risteyksessä kyläasutuksen 
jäädessä sen alapuoliseen rinteeseen. Nykyinen kirkko on 
järjestyksessään seurakunnan kolmas. Erillinen itäsuomalaista 
tyyppiä edustava, hyvin säilynyt ja kaunis kahdeksankulmainen 
kellotapuli on vuodelta 1806. Se on rakennettu rakennusmestari 
Salosen johdolla. Kirkkoon kuuluu hautausmaa, jota rajaa 
luonnonkivistä tehty aita. Alueella on kulttuurihistoriallisia, 
historiallisia ja maisemallisia arvoja ja se on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
lähde: www.rky.�
kuva: www.rky.�, MV/RHO 8726 Sirkka Valanto 1973

6. Puumalan kunnan virastotalo ja entinen henkilökunnan rivitalo

Joulukuussa 1970 valmistunut arkkitehti Veikko Voutilaisen 
suunnittelema Puumalan kunnan virastalotalon rakennuskokonai-
suus sijaitsee keskeisellä paikalla Puumalan kyläraitin, Keskustien 
varressa. Keltatiilinen, rationalistista modernismia edustava kunnan 
virastotalo on vaikuttanut pääraitin rakennuskannan yleisilmee-
seen. Keskustien lähikortteleiden rakennuskanta muodostuu 
pääosin 1900-luvun jälkipuolella rakennetuista keltatiilisistä 
rakennuksista. Kohde on julkisivujen osalta säilynyt alkuperäisasus-
saan. Kohde ilmentää edustavalla tavalla suomalaista 1970-luvun 
taitteen hallintoarkkitehtuuria sekä Puumalan kunnan hallintohisto-
riaa. Rakennuskokonaisuuteen kuuluu alunperin henkilökunnan 
asuinkäyttöön rakennettu kolmen asunnon rivitalo, joka on 
nykyään yksityisomistuksessa. Kunnan virastotalon raken-
nuskokonaisuudella on rakennushistoriallisia, historiallisia ja 
maisemallisia arvoja
lähde: www.esku.�

7. Salpalinja, Puumalansalmi 3,
puolustusvarustukset, taistelukaivannot

Betoninen kone- ja pst-kiväärikorsu 6–7 sijaitsee 
Puumalansalmen itärannalla, Satamatien ja Keskustien välisellä 
avokalliolla. Kohteen ympärillä olleet kenttälinnoitteet ovat 
tuhoutuneet teiden ja tonttialueiden alle. Pohjoisosa (6) korsusta 
on kaksikerroksinen. Sen ylemmässä kerroksessa on 20 mm:n 
panssaritorjuntakiväärille asekammio ja alemmassa konekiväärin 
asekammio. Eteläosassa (7) aseena on konekivääri, ja korsun 
majoitustilat on tarkoitettu yhteensä 40 hengelle. Varkautelainen 
yhtymä, jonka perustivat Reino Sopanen, Väinö Heino ja Väinö 
Lindroth urakoi Puolustuslaitokselle betonikorsuja Puumalan 
kirkonkylässä lokakuusta 1940 kevääseen/kesään 1941. 
Rakennushistoriallinen ja historiallinen kohde kuuluu 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. Pihapiireihin rajoittuva kohde ei ole 
avoinna yleisölle.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

8. Hylky (puinen)

Hylky on Puumalan keskustan lähellä, noin 40 metriä 
kirkonkylän rannasta, Puumalansalmen itärannalla noin 4 
metrin syvyydessä.
Limisaumaisen puualuksen pahoin hajonnut hylky, jonka 
pituus noin 15 m ja leveys noin 4 m. Hylky on 
hiekkapohjalla ylösalaisin, ympärillä on hylystä irronneita 
rakenneosia.
lähde: www.museovirasto.�

9. Hylky

Puumalansalmessa
Limisaumaisen puuveneen hylky, pituus noin 8 m, 
kaarien väli noin 34 cm, hylyn päällä ilmeisesti 
ruoppauksesta johtuen karkeaa maa-ainesta.
lähde: www.museovirasto.�

10. Venevaja, kirkonkylä

Isohko punaiseksi maalattu venekuuri sijaitsee 
Puumalan satamassa, historiallisen laivaväylän 
kulttuurimaisemassa. Vedessä oleva venevaja lienee 
1900-luvun alkupuolelta, toki moneen kertaan 
korjattuna. Rakennuksessa on rimalaudoitetut seinät, 
järven puoleinen sivu on avoin. Puumalanniemessä 
rantavyöhykkeellä säilyneet venevajat ja muut 
rantamakasiinit sekä saunat ovat kirkonkylän 
rakennetun ympäristön ja rantamaisemien 
historiallisen ominaisluonteen kannalta tärkeitä 
rakennuksia. Satamatorin vieressä sijaitsevalla 
punaisella venekuurilla on maisemallisia arvoja.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

11. Säästöpankki

Entinen säästöpankin talo sijaitsee kylän pääkadun 
varrella. Toimitalo valmistui 1955. Kokonaisuus 
muodostuu katuun rajautuvasta kaksikerroksisesta 
liikerakennuksesta ja takana olevasta yksikerroksisesta 
asuntosiivestä. Kadunpuoleisen osan erityispiirteenä on 
sisäänvedetty pohjakerros ja klinkkeriverhouksen käyttö 
tukipilareissa ja seinäverhouksena. Rakennuksen 
yksityiskohdissa on käytetty punatiiltä, ovet ovat 
lasiaukollisia puuovia. Liiketalo edustaa selkeäpiirteistä, 
yksityiskohdiltaan harkittua 1950-luvun arkkitehtuuria. 
Kohteella on rakennushistoriallisia ja maisemallisia 
arvoja.
lähde: www.esku.�
kuva: ww.esku.�

12. Vienola

Vienolan pitkä, harjakattoinen ja lautavuorattu hirsitalo 
rakennettiin tiettävästi 1900-luvun alkuvuosina. 
Aikakauden henki on säilynyt peruskorjatussa talossa. 
Rakennus on toiminut välillä seurakuntatalona ja 
koulutiloina. Vuonna 1956 siinä aloitti toimintansa K. 
Sihvosen valokuvausliike. Pihapiirissä on vanha sauna ja 
liiterirakennus. Vienola edustaa kyläkeskustassa 
harvinaistunutta käsityövaltaista puurakennusperinnettä. 
Rakennus täydentää viereisessä korttelissa sijaitsevaa 
puutaloryhmää. Kohteella on kyläkuvallisia ja 
rakennushistoriallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lahde: www.esku.�
kuva: ww.esku.�

13. Keskustie 3, Ilkkala

Keskustietä reunustavat kortteli 2:n puutalot ovat 
säilyneet alkuperäisessä asuin- ja liiketilakäytössä. Ne 
ovat kirkonkylällä jo harvinaisia vanhoja hirsirunkoisia 
liiketaloja. Tonteilla on säilynyt myös vanhoja 
ulkorakennuksia ja sivurakennuksia. Ilkkalan 
hirsirunkoinen talo saneerattiin nykyiseen tyyliinsä 
1950-luvulla. Talossa on toiminut mm. Ilkan Puku- ja 
sekatavarakauppa. Kookas puutalo liittyy 
satama-alueeseen ja muodostaa kyläkuvaa myös 
vesistön suuntaan. Koko kortteli on osa historiallisen 
laivaväylän kulttuurimaisemaa. Puutalolla on 
maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�
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14. Meijeri

Puumalan satamassa toimi osuusmeijeri 1931-1981. 
Meijeriosuuskunta oli perustettu 1929. Laitteet osuuskunta osti 
Hankkijalta, ja mahdollisesti myös meijerin vanhin osa on Hankkijan 
insinöörien suunnittelema. Meijerin vanhan osan muoto ja tyyli on 
muuttunut myöhemmissä korjauksissa. Konehuone tiilipiippuineen 
on säilynyt suuremmilta ulkoisilta uudistuksilta, samoin 1950-luvun 
lopulla rakennettu laajennusosa, jonka julkisivuihin tehdyt 
muutokset ovat pintapuolisia eivätkä ole merkittävästi heikentäneet 
rakennuksen ajallista tunnistettavuutta. Meijeri lukeutuu nykyään 
sataman vanhimpiin rakennuksiin. Tehdaspuoli on liike- ja lasipajan 
tiloina, lisärakennus on peruskorjattu motellin käyttöön. 
Meijerirakennuksella on paikallishistoriallisia ja maisemallisia arvoja.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

15. Vesistö ympärillämme - historiaa vesiliikenten kulta-ajoilta

Infopalvelu, joka selventää Saimaan historiaa. Pisteeltä saa tietoa 
vesiliikenteen historiasta, vesireitteihin merkittävissä määrin sidoksissa 
olleista elinkeinoista, tukkien uitosta, sahojen toiminnasta, rahtitoimin-
nasta, hylyistä ja sataman kehityksestä.

16. Salpalinja, Puumalansalmi 4

Kallion laen avolouhokseen valettu betoninen tulenjohtopaikka, 
jossa betonin kattoon on upotettu kallionlohkareita sekä 
kestävyyden, että naamioinnin vuoksi. Tähystyspaikka/siirrettävän 
optisen tähystysvälineen neliömäinen aukko on peitetty 
puuluukulla, ja katossa on myös pieni neliömäinen aukko ilmeisesti 
lämmityksen savunjohtoa varten. Linnoitusrakennuspataljoona 232 
louhi ja valoi tulenjohtopaikan kesä–syyskuussa 1944. Jo välirauhan 
aikana paikalle oli suunniteltu – ja mahdollisesti osin louhittukin – 
Linnoituspatteristo 3:n tulenjohtopaikka numero 26. 
Rakennushistoriallinen ja historiallinen kohde kuuluu 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin. Pihapiiriin rajoittuva kohde ei ole avoinna 
yleisölle.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

17. Kirkonkylän vanha koulu

Niementien alkupäässä sijaitseva pitkä, harjakattoinen ja 
lautavuorattu hirsirakennus on kirkonkylän ensimmäinen 
kansakoulutalo, joka on koulutoiminnan päätyttyä kunnostettu 
muuhun kokoontumis- ja koulutuskäyttöön. Kirkonkylän 
kansakoulu oli aloittanut toiminnan vuonna 1875, oma koulutalo 
valmistui syksyksi 1883. Rakennuksen eteläpäätyyn rakennettiin 
1920-luvulla pieni laajennussiipi, samalla päätykuisti uudistettiin. 
Koulutalo on maakunnan vanhimpia säilyneitä 
maalaiskansakouluja; Etelä-Savossa on nykyisten tietojen mukaan 
vajaa kymmenen ennen vuotta 1890 rakennettua kansakoulua. 
Kirkonkylän vanha koulutalo on rakennettu ennen valtion 
teettämiä koulujen mallipiirustuksia ja edustaa paikallista 
rakennussuunnittelua. Koulutalo sekä tiiviisti asuttu niemenkärki 
on historiallisen laivaväylän rakennettua kulttuurimaisemaa. 
Maakunnallisesti merkittävällä kohteella on rakennushistoriallisia ja 
maisemallisia arvoja ja se on kaavalla suojeltu.
lähde: www.esku.�
kuva: www.esku.�

18. Salpalinja, konekiväärikorsu nro 9.

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se 
sijaitsee Puumalansalmen itärannalla, Niementien ja rannan välissä, yksityisalueen pihamaalla. 
Kohteen ympärillä olleet kenttälinnoitteet ovat tuhoutuneet suurimmaksi osaksi teiden ja 
tonttialueiden alle. Kohde on teräsbetoninen konekiväärikorsu nro 9. Korsussa on vuoden 1940 
mallinen, teräksinen tähystyskupu, joka on naamioimaton. Kirjallisten lähteiden perusteella 
majoitustila on tarkoitettu 8 hengelle, sisäkattojen puuverhoilu on purettu ja korsu on varustettu 
kaivolla. Aseseinä on naamioimaton. Ampumasektorin keskisuunta on 300°. Käytössä varastona. 
Korsua ei tutkittu sisältä.
Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kohde 
sisältyy Salpalinjan merkittävimmät kohteet luetteloon.
lähde: museovirasto.�

19. Kurenniemen venekuuri

Kurenniemen lautaseinäinen venevaja sijaitsee Puumalanniemen kärjessä, 
Puumalansalmen kautta kulkevan historiallisen laivaväylän kulttuurimaisemassa. 
Venekuurin lähellä on Salpalinjan bunkkeri. Niemenkärjen rantavyöhykkeellä 
säilyneet venekuurit ja muut ranta-makasiinit sekä saunat ovat kirkonkylän 
rakennetun ympäristön ja rantamaisemien historiallisen ominaisluonteen kannalta 
tärkeitä rakennuksia. Kohteella on maisemallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

20. Hirsimäki

irsimäen talo sijaitsee Puumalanniemen kärjessä, kirkonkylätaajaman vanhalla 
tiiviin kyläasutuksen alueella. Talo nousee ympäristössään hyvin esille ja näkyy 
niemeä kiertävälle kokoojakadulle. Kookas hirsitalo on rakennettu 1860-70-luvulla, 
ja siinä on toiminut aikoinaan yksityinen apteekki. Harjakattoisen, vaakalaudoitetun 
ja kiviperustaisen asuinrakennuksen ulkoasu ilmentää käsityövaltaisen puurakenta-
misen perinteitä. Maakunnallisesti merkittävällä kohteella on maisemallisia ja 
rakennushistoriallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

21. Venekuuri, Kirkonkylä

Kookas laiturin päähän rakennettu venevaja eli venekuuri sijaitsee Puumalannie-
men kärjessä, Puumalansalmen kautta kulkevan historiallisen laivaväylän kulttuuri-
maisemassa. Niemenkärjen rantavyöhykkeellä säilyneet venekuurit ja muut 
rantamakasiinit sekä saunat ovat kirkonkylän rakennetun ympäristön ja rantam-
aisemien historiallisen ominaisluonteen kannalta tärkeitä rakennuksia. Venekuurilla 
on maisemallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

22. Kaukaantie 5, Hiekkaranta

Entinen Kaukaan tehtaan metsäpuolen tukikohta sijaitsee Puumalanniemen 
kärjessä, kirkonkylätaajaman vanhalla tiiviin kyläasutuksen alueella. Puuraken-
nusten tyyli ja etenkin asuin- ja piharakennuksia yhdistävät tyylipiirteet tekevät 
rakennusryhmästä yksilöllisen ja ympäristöstään erottuvan kokonaisuuden. 
Kaukaantien alapuolinen ranta-alue muodostaa vanhojen perinteisten rantaraken-
nusten osalta kirkonkylän eheimmän aluekokonaisuuden. Kohde omaa maisemalli-
sia ja rakennushistoriallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

23. Puumalan sairaala

Puumalan terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ovat sijainneet nykyisellä paikalla, 
niemen kärjessä, jo yli vuosisadan ajan. Tontti sairaalaa varten saatiin seurakunnal-
ta. Vuonna 1906 valmistunut hirsirunkoinen, lautavuorattu sairaalarakennus 
sijaitsee tontin jyrkässä Patalahden suuntaan viettävässä rinteessä. Se on inventoin-
titietojen mukaan maakunnan vanhin säilynyt maalaiskunnan rakennuttama 
puusairaalarakennus. Puumalaan rakennettiin 1937 uusi sairaalarakennus vanhan 
viereen rakennusmestari Martti Vihosen laatimilla piirustuksilla. Vanha rakennus oli 
jonkin aikaa käytössä alasairaalana eli kulkutautisairaalana, mutta jäi sitten 
asuntokäyttöön. Niemestä on hävinnyt 1900-luvun alun kunnanlääkärintalo ja 
viime sotien jälkeen rakennettu terveystalo-neuvola. Rantamaisemassa sijaitsevalla 
puusairaalalla on rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yksityiskäytössä.
lähde: www.esku.�

24. Salpalinja, konekiväärikorsu nro 13.

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen 
aloitettiin 1940. Se sijaitsee Patalahdentien ja Ankkuritien välisellä kalliolla. 
Kohde on teräsbetoninen korsu nro 13. Ympäristön kenttälinnoitteet on 
inventoitu 2007 Savonlinnan maakuntamuseon toimesta.
Korsu nro 13 on teräsbetoninen konekiväärikorsu. Sisäänkäynti on 4 m syvän, 
kallioon louhitun pystykuilun pohjalla. Korsussa on vuoden 1940 mallinen, 
teräksinen tähystyskupu, joka on naamioimaton. Kirjallisten lähteiden perusteel-
la majoitustila on tarkoitettu 20 hengelle, sisäkattojen puuverhoilu on purettu ja 
ampumakammion sisäkatossa on metallilevyt. Aseseinä on naamioimaton. 
Ampumasektorin keskisuunta on 185°. Korsua ei tutkittu sisältä. Sisäänkäynnin 
pystykuilun yläpuolella on huonokuntoinen puuaita. Korsu 13 kuuluu valtakun-
nallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kohde sisältyy 
Salpalinjan merkittävimmät kohteet luetteloon. 
lähde: museovirasto.�

25. Urheilukentän katsomo

Urheilukentän laidalla oleva pieni puurakenteinen katsomorakennus on 1900-luvun keskivai-
heilta. Katetun katsomon alapuolella on kioski- ja varastotilat. Kohteella on rakennushistorial-
lisia arvoja.
lähde: esku.�

26. Härkösen talo, Rinne

Edellisten omistajien mukaan Härkösen talona tunnettu hirsitalo on rakennettu pappilan 
torpparin asuinrakennukseksi. Pohjaltaan paritupapohjainen, korjauksissa perinteisen 
ilmeensä säilyttänyt talo edustaa kansanomaista hirsirakennusperinnettä 1700- ja 1800-lu-
vuilta. Kesäisin näyttelytiloina toimivaa taloa on kunnostettu yhdistyksen toimesta vuodesta 
1989 lähtien. Talosta on korjattu hirsirunko ja lattiat, uusittu ulkovuoraus, kunnostettu ikkunat 
ja muurattu leivinuuni uudelleen alkuperäisen mallin mukaan. Pitkä harjakattoinen puutalo 
sijaitsee keskustasta asuntoalueille vievän kokoojatien varrella. Maakunnallisesti merkittävällä 
kohteella on rakennushistoriallisia ja maisemallisia arvoja.
lähde: esku.�

27. Salpalinja, Kitulanniemi

Kitulanniemessä, korttelissa 208, Kotiniementien ja Keskikaaren välissä mäen 
kaakkoisrinteeseen on kaivettu noin kymmenen metrin pituinen ja metrin 
levyinen suojakomero, johon sisäänkäynti on ollut pohjoisesta. Suojassa on 
ilmeisesti maalattia. Seinät ovat 14-19 cm paksuiset, betonista valetut. Suojan 
korkeus on oviaukon luona noin 1,4 m ja takanurkassa noin 1,8 m.
lähde: www.museovirasto.�

28. Huutovuori

Huutovuoren Puumalan puoleisella koillisella laella on ensinnäkin koilliseen pistävällä 
kallionkielekkeellä viisikulmainen, takasivulta avoin maavalli, jossa on neljä kanuunan paikkaa. Vallin 
pituus ulkoreunalta on yli 50 m, leveys noin 4 m ja korkeus sisäpuolelta 0,5-1 m ja ulkopuolelta 1,5-2,5 
m. Varustuksen takana oleva 3 m x 2 m kokoinen ja syvyydeltään noin 1 m:n kuoppa on mahdollisesti 
ammusten suoja. Tästä 70 m lounaaseen jyrkän rinteen päällä on edelleen nelikulmainen, maasta 
lapioitu redutti, kahdelta seinämältään 14 m ja kahdelta 15 m pitkä. Seinämän leveys on 2,5-3 m ja 
korkeus 0,5-1,5 m, ja lounaisseinämässä on kaksi metriä leveä kulkuaukko. Kahdesta vallin painaumasta 
on voitu ampua tykeillä koilliseen ja kaakkoon. Tästä on vielä noin 50 m pohjoiseen kolmantena 
kohteena neliskulmainen, itäpuolelta avoin redutti, jonka koillispäästä lähtee noin 30 m pitkä matala 
valli. Redutin valli on kaksi metriä leveä ja sisäpuolelta 0,5 m korkea.
lähde: www.museovirasto.�

29. I maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia

Hiekkamaahan kaivettuja varustuksia niemen pohjoiskärjestä aina 
Luukkolaan vievän tien eteläpuolelle asti. Pohjoiskärjen pienellä 
kumpareella 40 m kaivettua taisteluhautaa jota edelleen kumpareella 
tästä 30 m kaakkoon noin 45 m matkalla. Edelleen tästä 40 m etelään 
on taisteluhautaa 50 m matkalla ja etelämpänä lisää 25 m. 
Kotiniementien ja Pohjoiskaaren risteyksestä noin 30 m itään on 50 m 
parin metrin syvyistä taisteluhautaa. Pohjoiskaaren pohjoispuolella 
ollut kaivanto on jäänyt paikalle rakennetun talon alle. Risteyksestä 
noin 60 m itään on mäenharjanteen itäpuolella korsun paikka. Tien ja 
kosteikon välissä on noin 50 m kaivettua taisteluhautaa, samoin kuin 
kosteikon itäpuolella kumpareen päällä. Huoltotien molemmin puolin 
useita kymmeniä metrejä taistelu- ja yhdyshautaa sekä pesäkkeitä ja 
korsu. Harjanteen länsipuolellla myös kaksi vierekkäistä korsun paikkaa. 
Kotiniementien pohjoispuolella rannan suuntaisesti 340 m 
hiekkakankaaseen kaivettua, syvää taisteluhautaa, joka jatkuu tien 
eteläpuolella. Mm. tienrakentaminen tuhonnut kuitenkin osan 
kaivannosta. Tien pohjoispuolen haudasta lounaaseen n. 100 m päässä 
on kaksi korsun paikkaa, kooltaan noin 4 m x 4 m ja syvyydeltään noin 
2 m. Läntisempään korsuun johtaa luoteesta 15 m pituinen yhdyshauta. 
Salmelan ja Huutovuoren välissä mäntykankaalla noin 600 m kaivettua 
taistelu- ja yhdyshautaa. Vuoren pohjoisrinteessä neljä kaivettua korsun 
paikkaa, kooltaan noin 5 m x 5 m ja syvyydeltään noin 3 m. Osa 
varustuksista tuhoutunut pellonraivauksessa. Huutovuoren koillis- ja 
itärinteillä pieniä pätkiä osin keskeneräistä louhittua taisteluhautaa. 
Vuoren itärinteellä mäntytaimikossa noin 1,5-2 m syvää taisteluhautaa 
noin 120 m sekä eteläpäässä ainakin 35 m täytettyä kaivantoa. 
(Historiallisen ajan puolustusvarustuksia Etelä-Savossa, 1993, s. 78)
lähde: www.museovirasto.�
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