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Aalto-yliopisto. Maisema ja alueiden käyttö MAR-C1017
Riku Kuukka, Vesa NärhiMiljöötyypitys - Havainnekuvia ja selitteet

Puumalan keskustien varrella 
olevan tiiviin kaupunkirakenteen 
yleisilme on matalahkoa 1-3 kerrok-
sista. Salen rakennus sekä 
parkkipaikka hallitsevat näkymää 
tien sataman päädyssä, rannan 
välittömässä läheisyydessä.

Näkymä Puumalan kirkolle kirk-
kotieltä. Kuvassa erottuva puus-
toinen tila on tyypillistä muuallakin 
Puumalan taajamassa. Puustot 
luovat sulkeutunutta tilaa ja peittävät 
näkymiä, kuten kirkonkin kohdalla.

Huutovuoren virkistysalueen 
metsä on tiivistä männikköä joka 
on talouskäytössä. Ampumaradan 
äänet tekevät 
retkeilykokemuksesta epämiel-
lyttävän. Alueen reitti on paikoitellen 
vaikeakulkuisen jyrkkä.

Huutovuoren virkistysalueen metsä 
alarinteessä on tiivistä koivikkoa 
joka on talouskäytössä. Miljöö 
on hyvin erilainen mäntymetsään 
verrattuna, ja metsän vaihtumisen 
toiseksi havaitsee selkeästi.

Sataman venevajat tuovat omanlaisensa ilmeen 
miljööseen. Rakennukset ovat selkeitä arvokkaan 
veneilykulttuurin perinnön edustajia.

Silta hallitsee sataman miljöötä niin maista kuin 
vesiltä. Sillan hissitorni on voimakas vertikaalinen 
tekijä. Sale näkyy vesille myös merkittävästi.

Sataman rantaviivaa. Taustalla sataman “maamerkki” 
- höyrylaiva Wenno. Satama on vilkas arkiveneilyä ja 
turismia palveleva solmukohta, mutta mittakaavaltaan 
pieni verrattaessa suurempien kaupunkien satamiin.

Keskustan eri aikakausien pientalomiljöötä. Vanhoja 
puutaloja kuin myös 1900-luvun lopun rivitalo / paritalor-
akentamista. Puumalassa eri aikakaudet kerrostuvat.

Pientalomiljöötä kauempana keskustasta.

Keskustan aukiomiljöötä. Suuri osa keskustan aukioista 
on valjastettu pysäköintiin. Taustalla Puumalan 
kunnantalo joka edustaa taajaman julkista 
rakennustyyppiä.
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Mahdollisuudet

Vahvuudet ja 
vetovoimatekijät

SWOT - analyysi

Uhat

Heikkoudet
-Satama, vesistöt, veneily, Saimaa, 
luonto
 
-Paikalliset tapahtumat, 
(esim. siltakemmakat)

-Yhtenäisyys 
(päätöksenteko ei ole hajaantunutta)

 -Julkisuuden henkilöiden tuoma 
julkisuus 

-Salpalinja / sotahistoria

-Käsityötuotteet (Lasipaja)

-Opasteiden puuttuminen ulkoilua-
lueille

-Ampuma-alue  (melu- ja 
ympäristöhaitat)

-Parkkipaikkojen hajonta ja vaatima 
tila

-Salen sijainti satama-alueella

-Julkisten uimarantojen puute taaja-
man läheisyydestä

-Virkistysreittien linjaukset

-Luonto, matkailu ja siihen liit-
tyvät yritystoiminnat; patikointi, 
kiipeily, pyöräily, veneily, 
talvitoiminnot 

-Loma-asuminen

-Poismuutto ja väestön ikäänty-
minen
 
-Turismin väheneminen

-Puumalan rengasreitillä 
pyöräilijöille liian pieni pien-
naralue. Liikenteeseen nähden 
kapea valtatie
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Kartta 2

Kohdessuunnitelma:
Satama-alue

Kohdessuunnitelma:
Kitulanniemi
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Satama-alueeseen yhteinäinen miljöö ja majoitus-, matkailupalvelukeskittymä

Nykytila Tulevaisuus
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Huutovuoren näkymien mahdollistaminen

Nykytila Tulevaisuus
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Puumalan saaristoreitti turvallisemmaksi

Nykytila Tulevaisuus
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Kohdesuunnitelma

Kohdesuunnitelma käsittää keskustaajaman puoleisen satama-alueen 
sekä osan Huutovuoren virkistysalueesta. 

Satama-alue

Salen kauppa puretaan nykyisestä sijainnistaan. Uusi päivittäistavarakauppa rajennetaan La-
sipajan kyljessä kiinniolevaan tontin rakennuksen tilalle, jotta näkymät avautuvat Keskustieltä 
järvelle päin ja kohti uutta toria. Salen entinen parkkipaikka muutetaan toriksi johon sijoitetaan 
kiinteät torikojut. Viheryhteyksiä parannetaan jatkamalla Norppapuiston puistovyöhykettä kohti 
uutta toria ja jatkamalla rantaraittia Tapuli- ja Satamatien risteyksestä kohti rantaa, jotta viihty-
isä kävelyreitti rannan tuntumassa jatkuisi pohjoisemmaksi. Rantaraitin pohjoisemmalla osalla, 
Satamatien varrella avataan hallitusti näkymiä raivaamalla puustoa, jotta maisemat avautuisivat 
järvelle päin. Niementien varrelle, lentopallokentän kohdalle rakennetaan puinen omatoimihotel-
li, joka istuu Puumalan värimaailmaan ja maisemaan. Rakennuksen muotokieli lainataan vierei-
sestä vanhasta koulurakennuksesta. Höyrylaiva S/S Wenno muutetaan majoituslaivaksi, joka 
mahdollistaisi ikimuistoisen kokemuksen yöpyä historiallisissa laineissa veden päällä. 

Kitulanniemi

Huutovuoren virkistysalueella kulkureittiä parannetaan rakentamalla rappuset Norppapolun jyrk-
kään nousuun. Huutovuoren huipulla on mahdollisuus levähtää laavu- ja nuotiontekopaikalle, ja 
läheltä voi nousta näköalatornin huipulle ihastelemaan Puumalan maisemia jokaiseen ilmansu-
untaan. Levähdyspenkkejä sijoitetaan Norppapolun varrelle niille sopiviin paikkoihin, esimerkiksi 
mäkiin. Huutovuoren 1700-luvun muinaismuistomerkkien alue siivotaan ja varustetaan opastetau-
luin, ja maisemia avataan paikoin. Ampuma-alue siirretään ja alue muutetaan lerintäalueeksi, jot-
ta virkistysalueiden ja -reittien miellyttävä käyttö ilman ampumaradan aiheuttamaa meluhaittaa 
voidaan turvata. Luukkolantien varteen rakennetaan uusi kevyenliikenteenväylä saaristoreitin 
turvallisuutta parantamaan. Kitulanniementien ja Luukkolantien risteykseen rakennetaan suo-
jatie, sekä hidasteet varmistamaan Norppapolun käyttäjien turvallisuus.
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Uusi kaupparakennus

Rakennuksen julkisivun väripaletti täytyy sulautua Puumalan vallitsevaan värimaa-
ilmaan. Puumalan tunnusomainen väri rakennuksissa on sinapinkeltainen. Raken-
nuksissa tulee käyttää materiaalina puuta, ja tyylillisesti se ei saa rikkoa vieressä 
sijaitsevaa vanhaa meijerin rakennusta, jossa sijaitsee lasipaja.

Maisemointiohje

Rantaraitin varrelle rakennetaan levähdyspaikkoja, puistonpenkkejä. Torilta uudelle 
kaupalle ja hotellille kulkevan viheryhteyden ilme on oltava yhtenäinen. Istutuksissa 
käytetään kasvillisuutta harkiten niin, että ne eivät peitä näkymiä salmelle ihmisen 
seisomakorkeudelta sijaitessa rannan korkeusasemassa. Satamatien varrelta av-
ataan näkymiä järvelle päin paikallisilla puuston leikkauksilla.
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Hotelli

Hotellin räystäskorkeus on 7,5 metriä ja harjakorkeus 10 
metriä. Hotelliin rakennetaan 20 majoitushuonetta 
yhteensä 40 makuupaikalla. Rakennuksen julkisivun 
väripaletti täytyy sulautua Puumalan vallitsevaan 
värimaailmaan. Puumalan tunnusomainen väri 
rakennuksissa on sinapinkeltainen. Rakennuksissa tulee 
käyttää materiaalina puuta, ja tyylillisesti se ei saa rikkoa 
vieressä sijaitsevaa suojellun rakennuksen habitusta.
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Tori

Uusi tori rakennetaan yhtenäisellä ilmeellä suhteessa 
Puumalan Ylätoriin ja satama-alueen yleisilmeeseen. 
Torille sijoitetaan tarvittava määrä kiinteitä, harja-
kattoisia torikojuja, joiden väripaletti täytyy sulautua 
Puumalan vallitsevaan värimaailmaan. Puumalalle 
tyypilliset värit ovat ovat kylmä sininen sekä sinapin-
keltainen

toriaukio
Ravintola Satama

Puumalansalmen 
silta

Puisto
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Rantaraitin linjaus

Vanhan Salen ja sen pysäköintialueelle 
tulee päällystetty toriaukio sekä kiinteät 
torikojut

Puistoalue jatkuu sillan alla

toriaukio
Ravintola Satama

Puumalansalmen 
silta

Puisto

Kartta 4
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0 0,08 0,160,04 Kilometers ¯

1700-luvun muinaismuistomerkkien alue 
siivotaan ja varustetaan infotauluin jossa 
kerrotaan niiden historiasta ja merkityksestä 
maisemallisesti Puumalalle & Suomelle.

Ampumarata siirretään ja 
alue muutetaan leirintäal-
ueeksi

Laavu

1:2000

Näköalatorni

Kitulanlenkki-reitti

Laavu

P-paikka jossa päivitetty infotaulu

Uusi pyörätie & jalankulkuväylä

Puustoa harvennetaan 
tarkasti niin että näky-
mälinjoja aukeaa, 
mutta maisema ei 
muutu muualta katsot-
taessa rajusti.

Uusi reitti

Rappuset

Uusi reitti

Suojatie
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