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K O E  P U U M A L A 
K O S K A  T A H A N S A

KESÄINEN PUUMALA

PUUMALAN RUSKA

PUUMALAN TALVI

SAIMAAN MYRSKY

VALOJEN PUUMALA

PUUMALAN KESÄYÖ

Puumalan vahvuus piilee sen upeassa Saimaan 
saaristomaisemassa. Mykistävän kaunis ja 
rauhoittava järvimaisema houkuttelee 
matkailijoita kaupunkien kiireestä rentoutumaan 
sen ääreen. Matkailu painottuu kesäaikaan, 
jolloin Puumala täyttyy mökkiläisistä ja 
veneilijöistä.

Puumalan saaristo on kaunis niin aurinkoisessa 
kesäsäässä, kuin syysmyrskyssäkin. 
Saavuttaakseen potentiaalinsa ympärivuotisena 
ja -vuorokautisena matkailukohteena, tulee 
Puumalassa keskittyä kehittämään toimintoja ja 
palveluita matkailusesongin ulkopuolella. 
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MILJÖÖTYYPITYS JA ALUEEN 
OMINAISPIIRTEET 

Puumalan taajama-alue
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Metsikkö / Metsäalueet

Puistomaiset metsiköt

Taajama-alue

Avoimet alueet

Pientalovaltaiset alueet

MAR-C1017 Maisema ja alueiden käyttö
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A A’

B

B’

Puutarhamainen pientalomiljöö
harjakattoiset puutalot; kasvillisuuden kerroksellisuus; perinteisiä puutarhakasveja

Palvelurakennusten miljöö
kyläkauppa; ravintola;  matalat rakennukset; betoni; tiili

Lähiömiljöö; kerros- ja rivitalot
väljä; avoimet piha-alueet; pienkerrostalot 

Ydintaajama
keskuskatu, jonka varrella palvelut; matalat kerrostalot,; betoni; tiili

Metsäinen pientalomiljöö
harjakattoiset puutalot; männyt

Kartanomiljöö
vanha puukartano; jalopuut

Niittymäinen miljöö
avoin; matala heinäkasvillisuus

Lehtipuuvaltainen katumiljöö
koivut;  vihertävä valo;  hoidettu

Havupuuvaltainen puistomiljöö
varjoisa; kuuset; harras tunnelma; avoin puiden alta

Puistomainen virkistysalue
rakennettu viherympäristö; isot tammet, avoimet näkymät  

Vanha puutarhamiljöö
hedelmäpuut; marjapensaat; jalopuut

Puurivi
lehtipuut; kadunvartta rajaava

Satamamiljöö
veneily; laiturit; tuulisuus; sillan vahva läsnäolo

Rantamiljöö
aukeava saaristonäkymä; puustoa vesirajaan asti; hiekkapohja
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Havupuuvaltainen puistomiljöö

- Varjoisa
- Puiden alle jäävä avoin tila

- Harras tunnelma

Puutarhamainen pientalomiljöö

- Vanhempaa puutaloasutusta
- Perinteistä puutarhakasvillisuutta kuten 

omenapuita
- Viherrakenteen luoma 

kerrokksellisuus

Rantamiljöö

- Puustoa vesirajaan asti
- Hiekkapohjainen ranta
- Aukeava saaristonäkymä

Lehtipuuvaltainen 
katumiljöö

- Koivuvaltainen
- Oksien läpi 
siilautuva 

vihertävä valo

1:1000

0 50m

MAR-C1017 Maisema ja alueiden käyttö
Aimi Kärnä & Anni Hietanen

16.10.2020

LEIKKAUS A - A’

Näkymien avausalueetSatama-alue / Rantabulevardi

1:1000

0 50m

LEIKKAUS A - A’

-Puustoa harvennetaan ja näkymiä 
avataan Saimaalle

- Jalankulkuyhteyksien parantami-
nen laitureilta keskustaan

-Valaistu rantareitti
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Ydintaajama

- Vilkas pääkatu
- Palvelurakennusten 

ja matalien 
kerrostalojen 

muodostama maisema

Puistomainen 
virkistysalue

- Isot vanhat 
tammet

- Avoimia näkymiä
- Rakennettu 
viherympäristö

Puutarhamainen pientalomiljöö

- Vanhempaa puutaloasutusta
- Perinteistä puutarhakasvillisuutta kuten omenapuita

- Viherrakenteen luoma kerrokksellisuus

Satamamiljöö

- Lauturit ja veneily merkitsevänä 
maisemaelementtinä

-Sillan vahva läsnäolo
- Tuulisuus

1:1000

0 50m

MAR-C1017 Maisema ja alueiden käyttö
Aimi Kärnä & Anni Hietanen

16.10.2020

LEIKKAUS B - B’

1:1000

0 50m

LEIKKAUS B - B’

Satama-alue / Rantabulevardi

-Satama-alueen kehittäminen virkistysalueena
-Viheralueiden lisääminen ja kehittäminen

- Jalankulkuyhteyksien parantaminen laitureilta keskustaan
-Valaistu rantareitti

Koskematon alue Taajaman keskusta-alue

- Alue tulisi säilyttää 
luonteeltaan nykyisen kaltaisena

- Uudet rakennukset tulisi
sovittaa tyyliltään aikaisempaan

 rakennuskantaa

- Katukuvan ehostaminen
 viher-elementeillä

- Matkailupalveuiden kuten
hotellin tuominen Keskustielle
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- palveluiden ja toimintojen saavutettavuus taajama-alueella
- korkeiden selänteiden luomat korkeusvaihtelut
- kesäkauden matkailu- ja veneilymahdollisuudet
- paikallinen kulttuurihistoria
- ainutlaatuinen järvimaisema
- saaristolaiskulttuuri

toimintojen ja palveluiden sijoittelu taajamassa -
kulttuurihistorian hyödyntämättömyys -

viheralueiden ja puistojen puute -
peittyneet näkymälinjat -
vuodenaikariippuvaisuus -

satamakeskeisyys -
eristyneisyys -

satama-alueen kehittäminen -
näkymien avaaminen järvelle -

kulttuurihistorian esiin nostaminen -
uusia viheralueita keskeisille paikoille - 

jalankulkuyhteyksien ja pysäköinnin sujuvoittaminen ydintaajamassa -
matkailutoimintojen kehittäminen ja luominen Keskustien ympäristössä -

TAVOITTEET

VAHVUUDET

HEIKKOUDET
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Puumalan taajama-alue
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VALAISTU RANTABULEVARDI - Kesän yöttömiä 
öitä kestää vain hetken ja siksi iltojen 
hämärtyessä kauniisti valaistu
rantabulevardi kutsuu iltakävelylle ja 
mahdollistaa satamassa oleskelun vielä 
pimeälläkin, muodostaen jatkumon Puumalan-
salmen sillalle. Rantabulevardille 
muodostuva valoteosten sarja tuo tekemistä 
ja nähtävää pimeällekin.

MATKAILUKEIDAS - Bussiaseman yhteyteen 
sijoittuva matkahuoltoasema toivottaa 
tervetulleeksi matkailijat ja pysäyttää 
tankkia täyttämään tulleet ohikulkijatkin 
viipymään Puumalassa. Bussiakin voi 
odotella sään yllättäessä sisätiloissa, 
vaikka kahvikupposen ääressä.

SATAMASAUNA - Puumalan vastike Löylylle, 
jonka terasseilla voi nauttia auringosta ja 
virvokkeista, saunomisen lisäksi. Satama-
sauna tarjoaa mahdollisuuden nauttia 
Saimaasta vuoden ympäri. Mikä sen 
ihanampaa, kuin katsella saaristomaisemaa 
sauna lämmmöstä talvipakkasilla.
Saunakompleksi tarjoaa pienempiä sauna-
tiloja, joita voi vuokrata niin turistien, 
kuin paikallistenkin yksityiskäyttöön myös 
sesongin ulkopuolella. 

NÄKÖALAHOTELLI - Hotelli terasseineen 
tarjoaa näköalan alas Saimaalle. Hotellin 
katetulla terassilla voisi nauttia maise-
mista vielä ilmojen viiletessä. Aivan
Puumalan keskustassa sijaitseva hotelli 
olisi helposti saavutettavissa vain 
kävelymatkan päästä kaikesta.

YMPÄRIVUOTISIA PALVELUITA
PUUMALAAN
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Rantabulevardialue/
Satama-alue:
- Valaistu ja 
jalankulkijaystävällinen rantareitti
- Sillan läheisyyteen lisää 
toimintoja sekä viherrakentamista
- Näkymien siistiminen Saimaalle, 
jotta veneilijät voivat nähdä vanhat 
puutalot 

Lisärakentamisen alue:
- Uudet rakennukset tulisi sovittaa 
tyyliltään aikaisempaan 
rakennuskantaan
- Rakennusten tulee olla 
harjakattoisia sekä korkeintaan 
kolmikerroksisia

Taajaman keskusta-alue:
- Aluetta elävöitetään tuomalla 
viher-elementtejä sekä 
puuelementtejä katukuvaan, jotka 
luovat alueelle saaristomaisen 
tunnelman

Matkailukeidas:
- Bussiasemaa elävöitetään
huoltoasema/kahvila sekä 
infotoiminnalla, joka lisää 
matkailijoita puumalaan myös kesäkauden 
ulkopuolella

Näkymien avausalueet:
- Näillä alueilla on mahtavat 
mahdollisuudet avata näkymiä Saimaan 
suuntaan alueen topografian vuoksi

Näkymien sekä reittien 
lisäämisalue:
- Alueen halki jo kulkevat 
puuportaat tuodaan vahvemmin esiin, 
jotta niitä on helpompi käyttää
- Portaita ja 
maisemanihailutasanteita lisätään

Sisäänkäynti Puumalan taajama-
alueelle:
- Kyltti, joka kertoo taajama-alueen 
alkamisesta
- Viheralue, joka tuo 
saaristolaisuuden ja paikan muut 
vahvuudet heti esiin kävijälle

Koskematon alue
- Alue tulisi säästää nykyisen 
kaltaisena 
- Uudet rakennukset tulisi sovittaa 
tyyliltään aikaisempaan 
rakennuskantaan

Saimaa

131:4000 P



Taajaman keskusta-alue

- Aluetta muutetaan 
eloisammaksi tuomalla 
hieman vihreyttä 
sekä puuelementtejä 
katukuvaan.

* Puuelementteinä 
alueella toimivat 
erinäiset istuinpenkit, 
joita voi sijoittaa eri 
puolille taajamaa, jotta 
kävijät voivat
nauttia luonnosta myös taajama-
alueella.

* Erilaiset pienet viher- ja 
istutusalueet elävöittävät myös  
kaupunkikuvaa entisestään sekä luovat 
puistomaisen tunteen myös taajama-alueelle 
sekä tuovat alueelle vuodenaikojen 
vaihtelun vahvemmin esiin.

- Tyhjän/käyttämättömän tontin kohdalla 
hyödynnetään sen korkeutta rakentamalla 
alueelle näköalatasanteita Saimaalle päin. 

* Siihen yhteyteen tulee sijoittaa 
myös jonkinlaista liiketoimintaa kuten 
esimerkiksi kahvila, ravintola tai 
hotelli, joka hyödyntää kaunista maisemaa 
osana liiketoimintaansa.

Tyhjä/Käyttämätön 
tontti
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Matkailukeidas

- Nykyinen bussiasema 
on hyvin tyhjä ja 
vähätoimintainen.

* Alueelle 
luodaan pienimuotoinen 
matkailukeskus 
bussiliikenteen tueksi 
elävöittämään aluetta. 

*Alueella tulee 
huoltoasemakahvila, 
jonne tankkaajat voisivat 
tankatessaan pysähtyä.
Talvisin autot sekä bussiliikenne 
ovat ainoa keino tavoittaa kaupunki, 
jolloin on tärkeää luoda hyvä vaikutus 
Puumalasta ohikulkijalle tai hetken 
piipahtajalle, jotta he palaavat ja 
hyödyntävät lisää palveluita.

* Tähän yhteyteen myös pienimuotoinen 
Puumalan infopiste, jonka kautta ihmiset 
voivat halutessaa saada tietoa Puumalasta.

* Bussiaseman ympärille rakennettu 
alue luo myös katoksia busseja odottaville  
asiakkaille sekä herättää mielenkiintoa 
bussilla ohikulkeville ihmisjoukoille.
  * Kaikki eivät välttämättä 
pysähdy Puumalassa mutta kaikki näkevät 
Puumalan, jollon matkailukeitaan tehtävä 
on houkutella heidät takaisin myöhemmin.

- Nykyisen huoltoaseman tontti
* Mikäli nykyisen bussiaseman 

tontille saadaan huoltoasema, ei tällä 
huoltoasemalla ole enää virkaa. Siitä 
syystä alue voidaan muokata viheralueeksi 
ja yhdistää osaksi satama-aluetta. 

Nykyinen huoltoasema

Nykyinen bussiasema
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Näkymien avausalue

- Kirkko on 

keskeisellä ja 
otollisella paikalla.

* Kirkon pihaa 
siistitään kaatamalla 
muutama puu alueelta, 
jotta näkymät Saimaan 
suuntaan saadaan 
avattua kävijöille.

- Kirkon on hyvä näkyä 
hyvin myös Keskustien suuntaan 
sillä Puumalaan saapuvat, 
mahdollisesti autoaan vaan tankkaamaan 
pysähtyneet, kävijät havaitsevat sen ja 
kiinnostuvat tutkimaan kaupunkia vielä 
hieman pidemmälle ja sitä kautta saattavat 
myös jäädä sinne pidemmäksikin aikaa tai 
tulla myöhemmin uudelleen.

- Kirkon ulko-osiin voimakkaampi valaistus 
ilta-aikaan, jotta kirkko kukoistaa ympäri 
vuorokauden.

Keskustie

Puumalan kirkko

16



Näkymien sekä reittien 
lisääminen Keskustieltä 
Satamatielle

- Jo olemassa olevat 
puuportaat näiden teiden 
välillä muutetaan 
näkyvämmiksi.

* Edestä ja 
sivuilta pyritään 
hieman poistamaan 
kasvillisuutta. 

* Keskuskadun
puolella taas tuodaaan vahvemmin 
niitä esiin esimerkiksi 
viherreittien ja kylttien avulla.

- Alueelle rakennetaan myös toiset portaat 
lähemmäksi satama-aluetta, jolloin 
mahdollisuuksia Keskustieltä Satamatielle 
siirtymiselle olisi tiheämmin.

* Näiden portaiden varteen 
suunnitellaan terassointia sekä pieniä 
levähdyspaikkoja, joista voi ihastella 
Saimaan kauniita maisemia korkeuksista 
käsin.

* Portaat vaativat 
talvikunnossapitoa, jotta niitä pystytään 
hyödyntämään ympärivuotisesti.

Satamatie

Keskustie

Olemassaolevien portaiden 
sijainti
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Sisäänkäynti Puumalan 
taajama-alueelle

- Saapujalle täytyy 
tehdä selväksi se, 
milloin Puumalan 
taajama-alue alkaa. 

* Hieman ennen 
risteystä olevalle 
alueelle suunnitellaan 
monumentinomainen 
kyltti, joka kuvaa 
Puumalan ominaisia  
piirteitä. Tätä korostetaan sitä 
ympäröivällä kasvillisuudella, 
joka tuo ohikulkijalle selväksi, 
mikä on Puumala.

- Koirapuiston yhteyteen rakennetaan 
puistokokonaisuuden sitä ympäröivälle 
alueelle. Sillä saadaan tilan tuntua nyt 
niin avaralle nurmikentälle.

* Samalla sisäänkäynti Puumalaan 
muuttuu näyttävämmäksi ja myös 
houkuttelevammaksi.

* Tarkoituksena on tuoda Puumalan 
alueen vahvuudet heti kättelyssä kävijän 
tietoisuuteen, jotta kiinnostus aluetta 
kohtaan herää.

- Talvisin autoilu on ainoa keino saada 
vierailijoita alueelle. Tästä syystä 
täytyy olla hyvin selkeä ohjeistus sille, 
miten kaupunkiin pääsee ja mitä kävijä 
sieltä saa.

Koirapuisto
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Rantabulevardi/
Satama-alue

- Lisäämällä valaistusta 
rantabulevardille 
Satamatien varteen muuttuu 
se ympärivuorokautiseksi 
viihtyvyyskeskukseksi.

- Ranta-alueelle sijoitetaan 
lisää tilaa torikojuille 
levittämällä aluetta 
osin Salen 
parkkipaikan alueelle, 
jolloin tilaa toiminnoille 
olisi enemmän.

Satamatie

 * Laajennus alue kuitenkin toimii 
pysäköintialueena sesonkiajan ulkopuolella.

- Veneilijät ovat kesällä alueen 
ykköskävijöitä, joten heitä varten 
karsitaan puustoa vanhan koulurakennuksen 
edestä, jotta veneilijätkin olisi 
mahdollisuus nähdä se vesiteitse.

- Alueelle suunnitellaan myös 
yleissaunatila, jossa on yksilökäyttöön 
vuokrattavia saunatiloja.

- Norppapuistoa ehostetaan puhdistamalla 
jo olemassa olevaa allas/vesi-elementtiä 
sekä lisäämällä alueelle puutarha ja 
puistoaiheita, jolloin sen kauneudesta voi 
nauttia eri vuodenaikoina.
    * Samaa puutarhaelementtiä käytetään 
myös rantabulevardilla.
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KOHDESUUNNITELMA
Puumalan Rantabulevardi/Satama-alue
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Norppapuisto
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Kohdesuunnitelma keskittyy tarkastelemaan rantabulevardin kehittämistä satama-alueella, 
ja sen yhteyttä Keskustiehen. Rantabulevardi toimii ympärillä olevien toimintojen 

kokoajana, joka samalla parantaa kevyenliikenteen yhteyttä Puumalan keskusta ja sataman 
välillä. 

Rantabulevardi tehdään muuttamalla Satamatie yksisuuntaiseksi Keskustieltä Tapulitielle, 
jolloin rantaan pystytään luomaan turvallinen ja viihtyisä kevyenliikenteen väylä. 

Viihtyisyyttä korostetaan rakentamalla kevyenliikenteen ja ajoväylän välille 
hulevesipainanne, jonka kasvillisuus luo saaristotunnelmaa. Rantabulevardin 

saavutettavuutta Puumalan keskustasta lisätään puhkomalla uusia kevyenliikenteen reittejä 
Keskustieltä 

Rantabulevardin ympärivuorokautista ja -vuotista houkuttelevuutta luodaan lisäämällä 
valaistusta ja valotaideteoksia sen varrelle koko matkalta Niementien Vanhalta Koululta, 

aina Tapulitielle, uudelle saaristosaunalle asti. Rantabulevardin pohjoiseen päähän 
nykyisen luotsiasema tontille suunniteltu saaristosauna houkuttelee kulkemaan myös 

pohjoisempaan satama-aluetta ja toivottaa tervetulleeksi myös viereisen vierasvenesataman 
veneilijät. Saaristosauna tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen ympäri vuorokauden. 
Myös Keskustien nykyiselle tyhjälle tontille suunniteltu hotelli, lisää mahdollisuuksia 
tutustua Puumalaan ympäri vuoden. Hotellista on vain kävelymatka satamaan ja sieltä 

avautuu kaunis näkymä Saimaalle.

Satama-alueella kehitetään nykyisen torin toimintoja. Sataman kulkua Keskustieltä 
muutetaan kutsuvammaksi muuttamalla Salen pysäköintialueesta osa aukioksi, lisäämällä 

ympärille kasvillisuutta, jolloin näkymä järvelle korostuu. Vanha kuuri pyritään 
kunnostamaan kevytrakenteiseksi tilaksi torikäyttöön. 

Norppapuistoa ehostetaan luomalla sinne näyttäviä rantaniittymäisiä perennaistutuksia, 
jotka tarjoavat kaunista kukkaloistoa keväästä syksyyn. Norppapuiston itäiselle puolelle 

jäävälle, nykyiselle hiekkakentälle rakennetaan aktiviteettipuisto, joka yhdistää 
myös rantalentopallokentän paremmin osaksi rantaa ja tarjoaa liikuntatoimintoja niin 

paikaillisten, kuin matkailijoiden käyttöön aivan rannan tuntumassa.

Sataman saavutettavuutta autolla parannetaan muuttamalla nykyisen huoltoaseman tontti 
pysäköintialueeksi. 



Huoltoaseman parkkialue

Saunarakennus

Näkymien avaaminen 

Puiston kehittäminen alueella

Satama-alueen sekä satamatien 
kehitys (Tarkennettu asemapiirros)

Hotelli/majoitusrakennus tontille 
sekä reittejä keskustien ja 
satamatien välille

Viheralueet

Hiekoitettu alue

Asfaltoitu alue

Rakennukset

Puut

Tiet

Ainoastaan jalankululle 
suunnatut tiet 

Satamatie

Keskustie

Tapulit
ie

1:3000

Nykytila
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Satamatie

Niementie

Keskustie

Viheralueet

Hiekoitettu alue

Asfaltoitu alue

Rakennukset

Puut

Tiet

Ainoastaan jalankululle 
suunnatut tiet 

Aktiviteettipuisto

P
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Norppapuisto
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Saaristosauna
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TULEVAISUUS

NYKYTILA

1:1000

0 50m

LEIKKAUS B - B’

Satama-alue / Rantabulevardi

-Satama-alueen kehittäminen virkistysalueena
-Viheralueiden lisääminen ja kehittäminen

- Jalankulkuyhteyksien parantaminen laitureilta keskustaan
-Valaistu rantareitti

Koskematon alue Taajaman keskusta-alue

- Alue tulisi säilyttää 
luonteeltaan nykyisen kaltaisena

- Uudet rakennukset tulisi
sovittaa tyyliltään aikaisempaan

 rakennuskantaa

- Katukuvan ehostaminen
 viher-elementeillä

- Matkailupalveuiden kuten
hotellin tuominen Keskustielle

Sataman valaistus
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Näkymien avausalueetSatama-alue / Rantabulevardi

1:1000

0 50m

LEIKKAUS A - A’

-Puustoa harvennetaan ja näkymiä 
avataan Saimaalle

- Jalankulkuyhteyksien parantami-
nen laitureilta keskustaan

-Valaistu rantareitti

Rantabulevardin valaistus

28



Saaristosauna



RAKENTAMISTAPAOHJE/ 
MAISEMANHOITO-OHJE

Puumalan Rantabulevardi/Satama-alue
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SATAMA

KASVILLISUUS: Ajoväylän ja kevyenliikenteenväylän välille, sekä muualle satama-alueelle sijoitetaan 
”sadepuutarhoita”, jotka käsittelevät ja viivyttävät tieltä tulevia hulevesiä. Näin hulevesien  
mukana kulkeutuvat saasteet eivät päädy vesistöön. Kasvillisuudella pyritään luomaan näyttäviä 
istutuksia, joiden inspiraationa toimii alueen saaristomaisema ja luonto. Kasveiksi suositellaan mm. 
heiniä, kaisloja, rantakukkaa, koivuja. Kasvillisuutta käytetään myös verhoilemaan Salen rakennusta ja 
pysäköintiä, jotta katse kiinnittyisi paikan kohokohtaan, eli Saimaaseen.

VANHA KUURI: Kuurirakennus yritettään mahdollisuuksien mukaan kunnostaa ja valjastaa uudelleenkäyttöön, 
luoden satamaan säänsuojaisan rakennuksen esim. julkisille tapahtumille. Kunnostamisen tilalla voidaan 
myös harkita kuurin purkamista, jos tilalle rakennetaan nykyistä rakennusta mukaileva kevytrakenteinen, 
esim. kelluva rakennus.

PYSÄKÖINTI: Salen parkkipaikasta puolet muutetaan aukioksi, joka luo näyttävän näkymän ja kulun 
satamaan Keskustieltä. Aukio toimii vuorottaispysäköintinä sesonkiaikojen ulkopuolella, kun 
satama-alueella ei ole toimintaa.

Satama-alue muutetaan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, 
jossa kasvillisuuden avulla luodaan kerroksellisuutta 
maisemaan. Myös alueen saavutettavuutta ja toimintoja 
kehitetään. 

RAKENTEET: Sataman itäpuolelle rantaan rakennetaan 
veteen porrastuva oleskelualue. Alla esimerkki

Esimerkkejä kasvillisuudesta
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KESKUSKADUN JA SATAMATIEN 
TONTIT

RAKENTAMINEN: Uudet rakennukset tulee sovittaa värimaailmaltaan ja tyyliltään vallitsevaan 
rakennuskantaan. Uusien rakennuksien tulee olla harjakattoisia ja päämateriaalina puu, mukaillen alueen 
perinteistä puutalokantaa.  Rakentaessa tulee huomioida alueen topogra a korostaen alueen korkeuseroja, 
sijoittamalla matalat rakennukset alarinteeseen, ja korkeammat ylös mäelle. Alueen puutarhamainen ilme 
tulee säilyttää.

HOTELLI: Keskustien tyhjälle tontille rakennetaan kolmikerroksinen hotelli, josta avautuu näköala 
Saimaalle. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioda muut alueen rakentamistapaohjeet.

KASVILLISUUS: Kasvillisuudessa tulee suosia perinteistä puutarhakasvillisuuta, kuten omenapuita, 
marjapensaita, syreenejä ja hanhikkeja, sekä 
jalolehtipuita, kuten vaahteraa ja tammea. Vanha vuorijalava puurivi tulee säilyttää.

KEVYTLIIKENNE: Satamatien rantabulevardi luodaan 
muuttamalla tien ajoväylä yksisuuntaiseksi ja yksi- 
kaistaiseksi, jolloin tielle saadaan luotua viihtyisä 
ja turvallinen kevyenliikenteen väylä. Kevyelle 
liikenteelle puhkotaan tonttien välistä reittejä 
Satamatien ja Keskustien välille paremman yhteyden ja 
saavutettavuuden luomiseksi rantabulevardille ja 
saaristosaunalle.

VALAISTUS: Satamatien kevyenliikenteenväylä eli 
rantabulevardi valaistaan satamasta saaristosaunalle. 
Valaistuksen esteettisyyteen ja ulkonäköön tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Rantabulevardin varrelle 
sijoitetaan valotaideteoksia.

NÄKYMÄT: Näkymiä avataan vesistöön poistamalla puustoa 
ja kasvillisuutta edestä.



Yllä esimerkkejä saunalle
SAUNAN VÄRIVAIHTOEHTOJA (Värit ovat ohjeellisia)

SAARISTOSAUNA
Saaristosauna muodostaa Satamatien rantabulevardin 
toisen päätepisteen. Sauna tarjoaa ympärivuotista 
virkistystoimintaa paikallisille ja matkailijoille.

RAKENNUKSEN ULKONÄKÖ: Saunan päämateriaalina tulee käyttää puuta. Väriltään saunan tulee olla neutraali. 
Rakennuksen arkkitehtooniseen ilmeeseen ja muotoiluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuksen 
koko tai muoto ei ole kuitenkaan erikseen määritelty.

TOIMINNOT: Saunakompleksin yhteydessä on bistrotoimintaa palvellen saunojien lisäksi mm. veneilijöitä ja 
muita matkailijoita. Saaristosaunassa on yleisen saunatilan lisäksi pienempiä erikseen vuokrattavia 
saunatiloja, joita voi vuokrata myös sesonkiajan ulkopuolella, vaikka muut toiminnot eivät olisi 
käytössä. 

KASVILLISUUS: Alueen kasvillisuuden tulee olla näyttävää, mutta helppohoitoista. Kasvillisuuden 
inspiraationa toimii alueen saaristomaisema ja luonto.

VALAISTUS: Saunarakennus toimii osana valaistua rantabulevardikokonaisuutta, joten rakennuksen 
valaistukseen tulee kiinnittää huomiota.
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NORPPAPUISTO

KASVILLISUUS: Norppapuistoon rakennetaan näyttäviä rantaniittymäisiä helppohoitoisia perennapenkkejä. 
Kasvillisuuden inspiraationa toimii alueen saaristomaisema ja luonto. Kasvillisuudessa tulee kiinnittää 
erityisesti huomiota istutusten ympärivuotiseen ulkonäköön: kevätsipulit, kesän perennaloisto, syysvärit 
ja talventörröttäjät. Vanhat tammet tulee säilyttää.

VALAISTUS: Valaistusta lisätään valotaideteoksilla ja valaisemalla puiston kasvillisuutta. Valaistuksella 
halutaan lisätä rannan iltakäyttöä, sekä luoda viihtyisyyttä ja turvallisuutta pimeään aikaan.

HULEVESIEN KÄSITTELY: Norppapuiston vesiaihe muokataan hulevesialtaana toimivaksi. Allas viivyttää 
hulevesiä ja kasvillisuus toimii hulevesien puhdistuksessa, jotta liikenteen saasteet eivät päätyisi 
Saimaaseen.

Yllä esimerkki kasvillisuudesta
Alla esimerkkejä puiston valaistuksesta ja valotaideteoksista

AKTIVITEETTIPUISTO

Aktiviteettipuisto sulautuu luontevasti Norppapuiston yhteyteen.
Puistossa tulee käyttää kasvillisuutta, välttääkseen sen kenttämäisen olemuksen, näkymiä rantaan 
kuitenkaan estämättä. 

NÄKYMÄT: Luoteiskulmaan sijoittuvalta kalliolta harvennetaan kasvillisuutta ja avataan näkymiä 
Niementieltä vesistöön.

TOIMINNOT: Nykyinen rantalentopallokenttä säilytetään. Puiston laitteiden tulee olla monipuolisia, 
monenikäisten käyttöön tarkoitettuja. Myös kuntoiluun suunnattuja laitteita tulee  sijoittaa alueeelle. 
Laitteiden ulkonäköön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luoteiskulman kalliorinteelle tehdään 
kiipeilyseinä, hyödyntäen olevaa kalliota ja sulauttaen sen siihen. 
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PYSÄKÖINTIALUE 
(VANHA HUOLTOASEMA)

Huoltoaseman uudelleensijoituksen myötä vanha tontti muutetaan 
pysäköintialueeksi, joka tukee rannatoimintojen 
saavutettavuutta autolla.

NÄKYMÄT: Parkkipaikka tulee maisemoida puilla ja pensailla 
ympäristöön, jotta se ei häiritsisi visuaalisesti vieressä 
olevaa puistoa ja maisemaa.

KASVILLISUUS: Kasveina pysäköintialueella tulee käyttää 
korkeita pensaita ja puita. Huomiota tulisi kiinnittää myös 
kasvien kauniiseen syysväriin. 

KIRKONKYLÄN VANHA KOULU
Vanha koulurakennus tuodaan näkyvämmin esille korostaen alueen 
perinteistä kulttuurihistoriallista rakennuskantaa.
Koulurakennukseen ehdotetaan kahvilatoimintaa, joka palvelee 
erityisesti Norppapuiston käyttäjiä, sekä luo luonnollisen 
päätepisteen rantabulevardin itäiseen päähän.

NÄKYMÄT: Tontilta avataan rannan puolelta näkymä vesistöön 
harventamalla kasvillisuutta ja puustoa, niin että koulu näkyy 
salmen veneilijöille.

KASVILLISUUS: Tontin puutarhamainen ilme tulee säilyttää ja 
kasvillisuudessa tulee hyödyntää
perinteistä puutarhakasvillisuutta.
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