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1

Johdanto

Kulttuuriympäristöselvitys tehtiin Kirkonkylän-Kuoreksenniemen osayleiskaavaa varten
vuonna 2012.
Selvityksessä kuvataan kohdealueen rakennetun kulttuuriympäristön
ominaisluonnetta ja nykytilaa sekä kulttuurihistoriallisia arvoja.

historiaa,

Selvitys on tehty kaavasuunnittelun tarpeisiin, tarkkuustasona yleiskaava.
Osayleiskaavan suunnittelussa selvityksen tulokset ovat sovellettavissa lähtötietoina
selostuksessa,
kaavakartan
sisällössä
ja
esitystavassa,
kaavamääräyksissä,
vaikutusten arvioinnissa ja vuoropuhelussa.
Työn tilasi Puumalan kunta. Selvityksen tutkimusosuudesta, kohteiden arvottamisesta,
kaavoitukseen liittyvistä osuuksista ja karttatuotannosta vastasi FM Teija Ahola
Selvitystyö Aholasta.
Kulttuuriympäristöselvitys muodostuu tekstiosiosta, digitaalisista valokuvista ja
karttakuvista. Aineisto ml. vektorimuotoinen paikkatietoaineisto on luovutettu tilaajalle
sähköisessä muodossa tallennuslevykkeellä.

Kuva: Puumalan kirkonkylä 1950-luvulla. / Puumala-Seuran valokuvakokoelma.
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1.1

Tarkastelualue

Tarkastelualue sijaitsee Puumalanniemessä ja ulottuu Saimaan Koskenselän
Sahanlahdesta ja Kuoreksenniemestä Puumalansalmeen. Pohjoisen-etelän suuntainen
Puumalanniemi rajautuu lännessä Saimaan Koskenselkään ja idässä Saimaan
Osmonaskeleenselkään.

Kuva: Tarkastelualue on merkitty karttaan sinisellä katkoviivarajauksella.
/Pohjakarttana MTK © MML

Tarkastelualueella on Kirkonkylän, Lampilan, Vesiniemen, Miettulan sekä Kitulan
rekisterikyliin kuuluvia maa-alueita. Alueen pohjoisosat ovat metsävaltaista maa- ja
metsätalousaluetta. Sahanlahdessa on toiminut pitäjän vanhin ja merkittävin
sahalaitos 1900-luvun alkupuolelle saakka, minkä jälkeen teollisuusperintöä on
hyödynnetty matkailutoiminnassa. Puumalaniemen eteläpäässä, salmen rannalla on
Puumalan kirkonkylä, kuntakeskus, jota vastapäätä salmen toisella puolen on uusi
Kotiniemen asuntoalue.
Puumalan kaava-alueelle ovat keskittyneet kaikki kunnan keskustahakuiset kaupalliset
ja julkiset palvelut. Puumalan taajaman ohi, ja yli, kulkee Mikkelistä Imatralle vievä
kantatie 62. Sen länsipuolella on paikallistieksi jäänyt Vanha Puumalantie eli
Savonlinnasta Viipuriin kulkenut yleinen maantie. Ennen valtakunnallisesti merkittävän
maantien varrella sijainnut kirkonkylä on nykyään valtaväylistä sivussa. Puumalansalmi
on sen sijaan edelleen vilkas laiva- ja venereittien solmukohta, josta reitit haarautuvat
Lappeenrantaan, Mikkeliin, Savonlinnaan sekä Sulkavalle ja Lieviskään.
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1.2

Aineistot ja menetelmät

Yleiskaavatason
kulttuuriympäristöselvityksellä
tuotetaan
tietoa
laajoista
kokonaisuuksista ja kulttuurihistoriallisista ilmiöistä huomioiden myös maisemalliset
ominaispiirteet.
Tehtävänä
on
yksilöidä
historiallisia,
maisemallisia
ja
rakennushistoriallisia arvoja omaavat alueet ja kohteet.
Tehtävä edellytti ensin alueen kehitysvaiheiden ja rakennetun kulttuuriympäristön
nykytilan
selvittämistä.
Työmenetelminä
käytettiin
maastokäyntejä,
valokuvadokumentointia, inventointia, karttahistoriallista ja kirjallisuusselvitystä. Vain
muutamien kunnan omistamien kiinteistöjen kohdalla tietoja tarkistettiin myös kunnan
rakennusvalvonnan arkiston asiakirjoista.
Alueen
kehitysvaiheita
selvitettiin
kirjallisuudesta
ja
vanhoilta
kartoilta.
Lähtöaineistona olivat myös aikaisemmin laaditut inventointilomakkeet. Mikäli
lomaketiedoissa havaittiin virheitä, esim. rakennusvuosissa, korjattiin tiedot, mutta
muulta osin nojauduttiin tarkistamattomiin inventointitietoihin. Inventointikohteiden
nykytilaa koskevat tiedot selviävät raportista.
Tarkasteltavat kulttuurihistorialliset ilmiöt olivat: asutus ja kaavoitus, tiestö sekä
elinkeinoista kauppa ja teollisuus. Alueen vaiherikasta sotahistoriaa sivutaan toisen
maailmansodan aikaisten parakkikasarmien kohdekuvauksissa. Salpalinjan kohteista
saa päivitetyt sijaintitiedot Savonlinnan maakuntamuseon arkeologilta. Ensimmäistä
maailmansotaa vanhempia sotahistoriallisia kohteita ei kartoitettu, koska ne kuuluvat
arkeologisen selvityksen piiriin.
Kohteiden nykytilasta raportoidut tiedot perustuvat rakennusten ulkopuolelta tehtyihin
havaintoihin ja haastattelutietoihin. Maastotyöt tehtiin syksyllä ja alkutalvesta vuonna
2012.
Tulosten
raportointia
varten
tarkastelualue
jaettiin
osa-alueisiin,
joiden
kulttuuriympäristön tilaa ja luonnetta sekä arvotekijöitä esitellään luvussa 4.
Arvoluokiteltujen aluekokonaisuuksien tai kulttuuriympäristökohteiden kaavallista
tarkastelua varten esitetään myös toimenpidesuosituksia. Suositukset voivat toimia
lähtökohtana kaavan laadinnan aikana käytävälle keskustelulle kulttuuriympäristön
arvoista, alueen paikallisesta luonteesta ja tunnuspiirteistä sekä niiden säilyttämiseen
ohjaavista kaavoituksen keinoista. Rakennusten sisätiloja ei inventoitu, joten sisätilat
eivät ole vaikuttaneet arvotustyöhön. Rakennuksen heikentynyt kunto vaikutti
arvotukseen, vain mikäli ulospäin näkyvät vauriot olivat erittäin suuria.
Alueelta valittiin kohteita ja aluekokonaisuuksia, joiden katsottiin olevan merkittäviä
Puumalan kirkonseudun rakennetun kulttuuriympäristön luonteen, historiallisen
kerroksellisuuden ja perinnearvojen sekä maisema- ja kyläkuvan kannalta. Alueet ja
kohteet tyypiteltiin eli määriteltiin ilmiö, johon kohde historialliselta taustaltaan kuuluu.
Kohteesta kuvataan sen historialliset ja/tai maisemalliset arvopiirteet.
Arvioinnissa painotettiin seuraavia perusteita:
1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)
2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)
3) aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)
4) alkuperäistä tai sitä vastaavan maankäytön, rakennuksen käyttötarkoituksen,
rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)
5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa
lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus) tai
6) näkyvissä olevat eri aikakausien maisematilat, rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet,
jotka ilmentävät maankäytön, rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta
(historiallinen kerroksisuus)
5

Kohteiden arvoperusteet ja niiden pohjalta annetut suunnittelusuositukset on laadittu
kulttuuriympäristön kaavallisen tarkastelun tueksi ja perusteiksi. Kohteiksi
valikoituneet aluekokonaisuudet ja kohteet on jaoteltu kahteen luokkaan:
A1
A2

Kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas alue
Kyläkuvallisia tai maisemallisia arvoja omaava alue

K1

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde tai/ja historiallinen/kyläkuvallinen
avainkohde
K 2 rh Kulttuurihistoriallisia arvoja omaava kohde / rakennushistorialliset arvot
K 2 m Kulttuuriympäristöarvoja omaava kohde / kyläkuvan historiallista
monimuotoisuutta tukeva kohde

Suojeluarvoja
A 1 Kulttuurihistoriallisesti
vinoviivoitus)

ja

kyläkuvallisesti

arvokas

alue

(punainen

Suojelumääräyksillä turvataan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen.
Rakentaminen tai muut toimenpiteet tulee sopeuttaa rakennetun ympäristön
luonteeseen ja kulttuurihistoriallisiin tunnuspiirteisiin.
On huolehdittava, että
rakentaminen
on
sijainniltaan,
mittasuhteiltaan,
muodoltaan
ja
julkisivumateriaaleiltaan kyläkuvaan sopeutuvaa. Kulttuuriympäristöarvoja ovat
rakennusten lisäksi muut kulttuurihistorialliset rakenteet ja viherympäristö, kuten
mahdolliset puukujat, puutarhat, vanha tiestö ja pihanmuodostustapa.
Alueen tarkemman suunnittelun ja alueelle tehtävien merkittävien toimenpiteiden
yhteydessä on kuultava museoviranomaisia.
Alueen rakennuskannasta tulee tarpeen vaatiessa tehdä rakennusinventointi, joka
tarkkuudeltaan riittää asemakaavan lähtöaineistoksi.
K 1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde (punainen ympyrä)
Suojelumääräyksillä turvataan kohteen historiallisten ja taajamakuvallisten arvojen
säilyminen.
Rakennusta tai rakennuksia ei saa purkaa. Korjausrakentamisessa ja muissa
toimenpiteissä tulee säästää rakennuksen mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin ja
yksityiskohtiin perustuvat tunnuspiirteet.
Museoviranomaiselle
tulee
varata
tilaisuus
lausunnon
antamiseen
ennen
suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista tai muun kohteessa tai sen
lähiympäristössä
tehtävien
toimenpiteiden
suunnittelun
yhteydessä.
Suojelurakennuksesta tulee tehdä tarpeen vaatiessa tarkempi selvitys, joko
rakennusinventointi
asemakaavoitusta
varten
tai
rakennushistoriaselvitys
saneerauksen suunnittelun lähtötiedoiksi.
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Erityisarvoja
A 2 Kyläkuvallisia tai maisemallisia arvoja omaava alue (vihreä vinoviivoitus)
Alueilla tulee vaalia rakennetun ympäristön/maiseman historiallista omaleimaisuutta.
Alueet kestävät muutoksia, mutta uudisrakentamisen tulee rakennustavaltaan ja
sijainniltaan
sopeutua
olemassa
olevan
rakennetun
ympäristön
ja/tai
kulttuurimaiseman luonteeseen.
Rakennustavaltaan yhtenäisten alueiden täydennysrakentamisessa tulee noudattaa
vähintäänkin yhtenäisen monimuotoisuuden periaatetta (yhteisinä nimittäjinä
kattokaltevuus, rakennuksen etäisyys tontin reunasta, julkisivumateriaali, massoittelu,
tmv.).
K 2 rh / K 2 m Kulttuurihistoriallisia arvoja omaava kohde
(sininen/vihreä neliö)
Yleiskaavamääräysten tavoitteena on säilyttää rakennettu ympäristö historiallisesti
monipuolisena ja visuaalisesti rikkaana mahdollistamalla kulttuurihistoriallisten arvojen
ja historiallisesti moni-ilmeisen kyläkuvan kannalta tärkeän rakennuskannan
säilyminen.
Kohde on tavallisesti merkittävä osana laajempaa kyläkuvallisesti arvokasta aluetta.
Suojelun tarve arvioidaan tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.
Korjausrakentamisessa ja muissa toimenpiteissä tulee säästää rakennuksen
mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin ja yksityiskohtiin perustuvat tunnuspiirteet.
Purkamislupaa harkittaessa on arvioitava suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia
kulttuuriympäristön arvoille ja alueen taajamakuvalle sekä kuultava asiasta
museoviranomaisia.
Kohteesta tulee tarpeen vaatiessa tehdä tarkempi rakennusinventointi.
Yleistä karttamerkinnöistä
Karttamerkintänä käytetyllä pistemäisellä kohdemerkinnällä on osoitettu kohde, joka ei
välttämättä ole vain yksi rakennus vaan esim. pihapiiri rakennuksineen.
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2

Kaavat ja suojelutavoitteet

2.1

Kaavat

Asemakaava
Puumalan
kirkonkylän
ensimmäinen
asemakaava
on
vahvistettu
Mikkelin
lääninhallituksessa 6.2.1946 nimellä Puumalan Kirkonkylän rakennussuunnitelma (A
383/6). Kaava-aluetta laajennettiin vuonna 1962, jolloin Puumalan kirkonkylän
rakennuskaavan muutos ja laajennus sai lainvoiman (lh 15.2.1962). Uusia
kaavamuutoksia tehtiin jo saman vuosikymmenen aikana. Kaava-alue laajeni 1970- ja
80-luvuilla keskustasta itään ja 1990-luvun alussa pohjoiseen. Vanhimmalla kaavaalueella voimassa olevat asemakaavat ovat pääasiassa 1980-luvulta, ranta-alueilla,
mm. satamassa, kaavamuutoksia on tehty tämän vuosituhannen puolella. Kotiniemen
asuinalueen 1. asemakaava vahvistettiin 1989.
Voimassa olevissa kirkonkylän asemakaavoissa on suojeltaviksi kohteiksi osoitettu
seuraavat kohteet tai alueet:
Nimi
Härkösen talo (Rinne)
Kirkko
Tapuli
Hautausmaa
Salpalinja bunkkeri
Salpalinjan bunkkeri
Salpalinjan bunkkeri
Kirkonkylän vanha koulu

Suojelumerkintä
sr-1
sr-1
sr-1
YK/s
ma/sr
VP/s
ma/sr
sr

Sahanlahdessa on voimassa Kuoreksenniemen-Sahanlahden asemakaava, jossa on
suojelumerkinnöin osoitettu seuraavat kohteet:
Sahanlahden valttarin talo
Sahanlahti, aitta
Sahalahti, museorakennus
Koskialue

sr-1
sr-1
sr-1
s-1

Yleiskaava
Edellinen voimassa oleva ohjeellinen Kirkonkylä-Kuoreksenniemen osayleiskaava on
vahvistettu Mikkelin lääninhallituksessa 28.1.1994. Samoin Kotiniemen yleiskaava on
voimassa ohjeellisena yleiskaavana vuodelta 2000.
Kirkonkylä-Kuoreksenniemen osayleiskaavan kaavakarttaan on merkitty seuraavat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojelukohteiksi:
1. Kirkko ja kellotapuli
2. Kaipiaisen talo
3. Salpalinjan varustukset 3 kpl
4. Härkösen talo
5. Hiekkarannan pappila
6. Kirkonkylän vanha koulu
7. Entinen apteekkitalo
8. Maatalousmuseo [Valtolan tuulimylly ja riihi]
9. Oivila
10. Sahanlahti
11. Lampila
8

Kohdemerkintöjen lisäksi on viivarajauksella rajattu Puumalan ranta (12.) sekä
Puumalanniemen kärki (13.) kuin myös Sahanlahti, Oivila, Lampila ja Kaipiainen.
Alueita koskee kaavamääräys: Alue, jolla on ympäristöarvoja, jotka tulee huomioida
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Maakuntakaava
Etelä-Savon maakuntakaava on 29.5.2009 hyväksytty maakuntavaltuustossa ja
vahvistettu ympäristöministeriössä 4.10.2010. Ks. Liite 2.
Maakuntakaavassa tarkastelualue on suurimmaksi osaksi maaseutua. Puumalansalmen
rannalla sijaitseva kirkonkylä on osoitettu paikalliskeskukseksi (a 13.1). Sahanlahti on
osoitettu matkailu- ja virkistysalueeksi (rm 13.15).
Paikalliskeskusmerkinnän (a) määräyksessä todetaan mm. seuraavaa:
Merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä
nykyisessä käytössään.
Suunnittelumääräyksissä on nostettu esille myös kulttuuriympäristöarvot:
Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa
on
huomioitava
maakuntakaavan
kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset.
Kirkonkylätaajamaan on merkitty useita kylän kautta kulkevaa liikennettä osoittavia
kaavamerkintöjä. Puumalan satama on osoitettu laiva- ja veneliikenteen satamaalueeksi (Kirkonkylän vierasvenesatama lsv 232). Puumalansalmi on Mikkelin ja
Lappeenrannan suunnalta Savonlinnaan vievän syväväylän (lvs) varrella. Salmen
kautta kulkevat myös monet vene- ja laivaväylät (vv, v).
Kantatiestä 62 Mikkeli-Imatra (kt 13.150) on tarkastelualueelle jäävä tieosuus
Vihreän
kullan
kulttuuritietä,
jota
koskeva
kaavamerkintä
sisältää
kehittämismääräyksen: Matkailutiehen kytkeytyviä matkailupalveluja kehitetään siten,
että huomioidaan maakuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai
maakunnallisesti
arvokkaat
kulttuuriympäristön
kohteet
ja
alueet
sekä
muinaisjäännökset.
Puumalan kirkonkylän maisema-aluekokonaisuus on kaavassa maV 552
merkinnällä osoitettu kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti
merkittäväksi
aluekohteeksi.
Maakuntakaavan
asiakirjoihin
lukeutuvassa kohdeluettelossa mainitaan seuraavat, tarkastelualueella sijaitsevat,
yksittäiset kohteet:








Puumalan kirkko ja kellotapuli
Puumalan ranta
Kirkonkylän vanha koulu
Hirsimäki
Härkösen talo
Kaipiaisen talo
Hiekkarannan pappila

Merkintä sisältää suunnittelumääräyksen ja suosituksen:
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai
ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisemaalueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja
rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun
säilyttämiseksi.
Suositus: Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto
museoviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
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Puumalan kirkko ja kellotapuli on merkitty kaavakarttaan kohdemerkinnällä SR
604, jolla osoitetaan rakennussuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain tai muun
erityislainsäädännön nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja pienialaisia alueita
ja kohteita.
Merkintä sisältää suunnittelumääräyksen:
Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti
arvokas kokonaisuus ja erityspiirteet. Toimenpiteistä on pyydettävä lausunto
museoviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
Taajama-alueiden ulkopuolelta on maakuntakaavassa ma 554 -aluemerkinnällä
osoitettu Luukkosen kylämaisema sekä alueeseen sisältyvinä kohteina Valtola ja
Oivila. Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen
kannalta merkittävät alueet. Luukkosen kylämaisema on tyypitelty maakunnallisesti
merkittäväksi kylämaisemaksi.
Taajama- ja maisema-alueiden ulkopuolelta on maakuntakaavassa ma 601
kohdemerkinnällä osoitettu Sahanlahti. Sahanlahti on tyypitelty ranta- ja
vesistöreittien kulttuuriympäristöksi.
Merkintä sisältää suunnittelumääräyksen ja suosituksen:
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai
ympäristön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisemaalueet taikka muut niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja
rakennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun
säilyttämiseksi.
Suositus: Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto
museoviranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta.
Maakuntakaavassa on sinisin neliöin (ma-s) osoitettu Salpalinjan eli Salpa-aseman
linnoitteisiin kuuluvia sotahistoriallisesti merkittäviä puolustusvarustuksia (13.562).
Merkintä sisältää suunnittelumääräyksen ja suosituksen:
Alueen suunnittelussa tulee huomioida puolustusvoimien oikeudet linnoitteiden
käyttöön ja varustusten historialliset erityispiirteet.
Suositus: Toimenpiteistä tulee pyytää lausunto Museovirastolta ja alueelliselta
ympäristökeskukselta sekä kantalinnoitteiden osalta Itä-Suomen Sotilasläänin
Esikunnalta.
Tarkastelualueella on myös SM merkinnällä osoitettuja muinaismuistolain rauhoittamia
kiinteitä muinaisjäännöksiä, kaikki historialliselta ajalta. Merkintään liittyy MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.
Merkintä sisältää suojelumääräyksen:
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta
koskevista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
769
770
776
783
784

Kitulanniemen varustukset 2 kpl
historiallinen
Sahalahti 4, hylky (puu)
historiallinen
Sahalahti 1, hylky (puu)
historiallinen
Lauttakankaanmäki, varustukset 2kpl historiallinen
Huutovuori, varustukset
historiallinen
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Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavakartasta (YM 4.10.2010).

Kuva: Ote kulttuuriperintökohdekartasta, joka on maakuntakaavan asiakirjoja. / © Etelä-Savon
maakuntaliitto, kuntakohtainen kulttuuriperintökartta, Etelä-Savon maakuntakaava YM
4.10.2010.
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Kuva: Ote kulttuuriperintökohdekartasta, joka on maakuntakaavan asiakirjoja. / © Etelä-Savon
maakuntaliitto, kuntakohtainen kulttuuriperintökartta, Etelä-Savon maakuntakaava YM
4.10.2010.

2.2

Erityislait

Tarkastelualueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä
rakennuksia, jotka olisi suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010).
Puumalan kirkko ja kellotapuli ovat Kirkkolain (1054/1993) nojalla suojeltavia
kirkollisia rakennuksia. Kirkon suojelu kirkkolain nojalla on hyväksytty.
Muinaismuistolain nojalla suojeltavia kohteita tunnetaan lähinnä historialliselta ajalta,
ne ovat eri aikakausien puolustusvarustuksia sekä alusten hylkyjä. Ainoa
esihistorialliselta ajalta tunnettu asuinpaikka on kivikaudelta.
Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä
sijaitsevat kohteet:

löytyvät

seuraavat

tarkastelualueella

Nimi
Rauh.lka
Muinaisjäännöstyyppi
Koskenselkä
2
kivikautinen asuinpaikka
Huutovuori
2
Kustaan sodan varustus
Lauttakankaanmäki
2
Kustaan sodan varustus
Kitulanniemi
2
I ms. puolustusvarustus
Puumalansalmen linnoitteet 5 kpl
ei määr.
Salpalinja II ms
Osmonaskel
ei määr.
Salpalinja II ms
Puumalansalmen laivan hylky 2 kpl
2
aluksen hylky (vedenalainen)
Osmonaskeleenselkä
ei määr.
aluksen hylky (vedenalainen)
Sahalahden hylky
2
aluksen hylky (vedenalainen)
Sahalahti 1
2
aluksen hylky (vedenalainen)
Sahalahti 2 ja 3
ei määr.
aluksen hylky (vedenalainen)
12

Kaiken kaikkiaan Puumalan taajamassa on kuusi II maailmansodan aikana
rakennettuun Salpalinjaan kuuluva korsua, vain yksi niistä on kunnostettu ja avoinna
yleisölle. Salpalinjan rungon muodostavat n. 700 teräsbetonista rakennettua ase- ja
majoituskorsua. Puumalan yleisölle avoinna oleva bunkkeri on tyypillinen kk-korsu ja
se valmistui v. 1941. Bunkkerissa on oma kaivo, viemäröinti ja puuhella.
2.3

Aikaisemmat kulttuuriympäristö- ja rakennusinventoinnit

Museoviraston
päivittämä
inventointi
(RKY)
valtakunnallisesti
merkittävistä
rakennetuista ympäristöistä on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu
maankäyttöja
rakennuslakiin
perustuvien
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamaksi
inventoinniksi
rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Ks. Liite 2.
Puumalan kirkonkylän ja Kuoreksenniemen osayleiskaavan suunnittelualueelta ovat
RKY:ssä mukana seuraavat aluekohteet:



Puumalan kirkko
Salpalinja (keskustassa
kaakkoispuolella)

kuusi

bunkkeria

ja

Kuva: RKY-alueen rajaus / Museoviraston RKY-sivusto (26.9.2012)
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varustukset

Huutovuoren

Puumalassa kunnan rakennusperintöä inventoitiin seutukaavaa varten 1970- ja 80luvuilla. Etelä-Savon maakuntakaavaa (YM 4.10.2010) varten tietoja tarkistettiin,
mutta kattavampaa uutta kulttuuriympäristö- ja rakennusinventointia ei tehty.
Yksittäisiä kohteita on inventoitu myös Savonlinnan maakuntamuseon toimesta.
Tietoja maakuntaliiton ja maakuntamuseon sekä kuntien kaavahankkeitaan varten
teettämistä rakennusinventoinneista on syötetty selainpohjaiseen Etelä-Savon
inventointitietokantaan (tarkistettu 26.9.2012).
Tarkastelualueelta on inventoitu seuraavat aluekokonaisuudet ja kohteet:
Id Nimi
10369
21293
21297
21354
21291
21290
21353
10320
10322
21298
21299
10345
10375
21355
21367
21351
21369

Puumalan kirkkomaisema
Härkösen talo
Hiekkarannan pappila
Hirsimäki
Kaipaisen talo
Puumalan kirkko ja kellotapuli
Puumalan kirkonkylän vanha koulu
Puumalan ranta
Sahanlahti
Sahanlahden museo
Sahanlahden ravintola, ent. sahanvalttarin asunto
Salpalinjan varustukset
Luukkosen kylämaisema
Oivila
Valtola
Valtolan tuulimylly ja riihi
Kaukaantie 5
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3

Kulttuuriympäristön historiaa

Puumalan kirkonkylä eli keskustaajama on kasvanut vesi- ja maareittien solmukohtaan
Saimaan rannalle. Taajama on niemessä, jossa rannat ovat tiiviisti rakennettuja lähes
koko asemakaavoitetun alueen osalta. Liikekeskusta alkaa kirkonmäeltä ja päättyy
entisen lossirannan edustalle. Pääkatu jatkuu niemeen, jossa on pientaloasutusta ja
terveysasema. Kirkonkylä on laajentunut rannoilta sisämaahan päin, kallioisilta
mäkimailta ja rannoilta sekä maantien varrelta seurakunnan virkatalojen ja torppien
entisille pelto- ja metsämaille. Viime vuosituhannen lopulla taajama laajeni myös
salmen toiselle puolen, Kitulanniemelle, jonne kerralla suunniteltiin koko niemen
laajuinen Kotiniemen asuntoalue.
Seuraavaksi käydään läpi yleispiirteisesti tarkastelualueen kehittymistä valottavia
aikajaksoja ja rakentamisen historiaa. Lähteinä on käytetty vanhoja karttoja ja
valokuvia, kirjallisuutta ja rekisteritietoja.
Samalla selviää rakennetussa kulttuuriympäristössä näkyvien ympäristötekijöiden
historia. Ne ympäristötekijät, joiden nykytilaa ja kulttuuriympäristöarvoja yksilöidään
tarkemmin luvussa 4, on luetteloitu kunkin tarkastelujakson alkuun kursiivilla.
3.1

Tie, kirkko ja pitäjäntupa



Vanha Puumalantie ja Keskustie, jotka noudattavat jo keskiajalla käytössä
olleen Viipurintien linjausta
 Kirkko ja hautausmaat
 Hiekkarannan
pappila
ja
Rantapappila;
kirkonkylälle
luonteenomaisia
historiallisia kohteita kirkon ja hautausmaan ohella
[pitäjän- ja kunnantuvat sekä käräjätupa, lainajyvästön makasiini ja vanhat tulli- ja
luotsiasemat on purettu; nykyinen kunnantalo on 1970-luvulta ja luotsiaseman
rakennukset 1980-luvulta]
Puumalanniemi sijaitsee liikenteellisesti edullisessa paikassa vesi- ja maareittien
risteyksessä. Salmen kautta kulki jo keskiajan lopulla yleinen tie Savon ja Viipurin
linnaläänien välillä; ensimmäinen majatalo perustettiin Puumalaan tiettävästi jo 1500luvulla. Tärkein Puumalan kestikievaripaikoista oli Puumalansalmi. Puumalan
syyskäräjien aikaan 1646 oli kievari ”herra Gabrielin” eli kappalaisena toimineen
Gabriel Carolinin omistamassa talossa, kirkon pohjoispuolella sijaitsen peltoalueen
pohjoislaidalla.
Puumalan kirkkopitäjä itsenäistyi Säämingistä vuoteen 1617 mennessä; ensimmäinen
kirkkoherra muutti Puumalaan viimeistään vuosien 1615-16 vaihteessa, vuonna 1616
seurakunnalla oli jo myös kappalainen ja lukkari. Hiisimäen alue ja siellä sijainnut
Hiisimäen pelto oli ollut Laamaisen vanhaa arviokuntaa eli taloa. Kun Puumalan
seurakunta 1610-luvulla perustettiin, pakkoluovutettiin nämä ”hiisille omistetut” maat
uuden seurakunnan omistukseen; vuodelta 1615 on asiakirjamerkintä Puumalan
kirkkoherran virkatalon varauksesta, joka oli tehty autiosta (maksukyvyttömästä
verotalosta). Pappila rakennettiin Hiisivuoren juurelle Koikalanjärven (nyk. Lostijärvi)
eteläpuolelle.
Kappalaisen
virkataloksi
määrättiin
Lauri
Penttisen
autiotalo
Puumalansalmen rannalta vuonna 1652. Vuosisadan jälkipuolella pappiloissa oli jo
savupiipulliset tuvat.
Uuden seurakunnan ensimmäisen kirkon rakentamisajasta ei ole tarkkoja tietoja. Sen
sijaan jo 1640-luvulla tiedetään kirkon olleen korjauksen tarpeessa. Hautausmaa
perustettiin viimeistään 1600-luvun alussa kirkon viereen. Sitä ennen oli ollut yleisenä
käytäntönä haudata vainajat saariin, joita oli saatettu kirkon toimesta vihkiä
hautausmaiksi. Puumalanniemellä kirkkomaata ympäröi puuaita. Aina 1700-luvulle
saakka hautauksia tehtiin myös kirkon lattian alle. Isonvihan aikaan puukirkko joutui
15

venäläisten hävittämäksi. Kun köyhä seurakunta ei kyennyt korjaamaan kirkkoaan, se
rappeutui ajan myötä lisää. Lopulta tilalle oli rakennettava uusi kirkko, joka valmistui
1751. Se koki 1789-91 käydyn Kustaan sodan seurauksena saman kohtalon kuin
edeltäjänsä. Kolmas, nykyinen puukirkko rakennettiin vuosina 1829-1832 vanhasta
kirkosta hieman pohjoiseen kappalaisen virkatalon pellolle. Vuonna 1806 oli
kirkkomaalle rakennettu kellotapuli.
Puumala itsenäistyi hallinto- eli veropitäjänä sekä omana oikeus- ja nimismiespiirinään
vuosina 1634-35 toteutetun uuden lääninhallinnon järjestämisen jälkeen. Jonkin aikaa
kuitenkin kului ennen kuin kirkko- ja hallintopitäjän rajat vakiintuivat yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi. Puumalassa oli asunut kruunun tehtäviä hoitavia alemman asteen
virkamiehiä jo ennen hallinnollista itsenäistymistä. Tiettävästi jo 1500-luvulla istuttiin
myös omia käräjiä; tähän asiakirjatietoon liittyvästä perimätiedosta esimerkkinä ns.
tuomarinympyröiksi nimetyt paikat, kuten Käräjäkallio Vesiniemen Luukkosen kylässä
Soilammen itäpuolella.
Lähteet: Puumalan historia I; Röösin maakirjakartat 1646.

Kuva: Tie ja kirkko 1900-luvun alkupuolella; pitkälti entisellään säilynyt kylän sisääntuloväylän
maisemakohta. / Puumala-Seuran valokuvakokoelma, kirkko2u.jpg.
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3.2





Varhainen asutus ja maankäyttö
Asuntoalueiksi kaavoitettujen alueiden entiset torpat, mm. Kaipainen,
Vaahteramäki (Keskitalo), Ylä-Kokkola, Rinne (Härkösen talo)
[kirkonkylän vanhimmat peltoalueet, kirkon pohjoispuolella, ovat jääneet
taajaman sisään ja käytössä tonttimaina]
Puumalan kirkonkylän vanhat tiiviin kyläasutuksen alueet maantien varrella,
niemenkärjessä ja salmen rannalla
Lampilan ja Vesiniemen vanhimmat peltoalueet ja maatalot (Lampila,
Luukkosenkylä)

Tarkastelualueena oleva Puumalanniemi lukeutuu pitäjän vanhimpiin asumaseutuihin.
Kirkonseutu kuului Laamalan kymmenkuntaan, ja kylää vastapäätä oleva niemi
Puumalan salmen lounaispuolella yhtä vanhaan Kitulan kymmenekseen. Nimensä
Laamalan kymmenkunta oli saanut alueella vaikuttaneen suvun mukaan. Luotettavat
historialliset lähdetiedot niin Laamalan kuin koko pitäjän asutuksesta alkavat 1540luvulta. Tällöin tämä Säämingin seurakuntaan ja pitäjään sekä vuodesta 1534
Savonlinnan linnalääniin kuulunut alue oli pääpiirteissään jo asutettu; Puumalan
neljänneksessä oli 80 arviokuntaa eli taloa, tuolloin suurempia ja vauraampia kuin mitä
keskimäärin koko Säämingissä. Talojen vaurautta voi pitää myös osoituksena talojen
iästä, ja Puumalan historiassa päädytään oletukseen, että talojen omistus olisi alkanut
viimeistään 1400-luvun alkupuolella, ja vanha maanhallinta jo paljon sitäkin
varhemmin. Vanhat arviokunnat eli verotalot jaettiin kyliksi 1600-luvun aikana ja
jaosta laadittiin kyläluettelo, ensimmäinen valmistui 1640-luvulla.
Puumalassa,
kuten
Itä-Suomessa
yleensä,
asutus
on
ollut
tyypiltään
yksittäistaloasutusta. Perheen tai suvun omistuksessa oli yksi verotalo, mutta
talouskeskuksessa saattoi olla useampia asuinrakennuksia. Näin ollen suvun omistama
talorykelmä muodosti toisinaan hyvinkin kylämäisen väestökeskuksen yhteisten
peltojen keskelle. Talo muodosti kruunun verokirjoissa ns. arviokunnan, joka oli
tavallisesti perustana myöhemmin perustetulle jakokunnalle sekä verotusyksiköksi
otetulle talolle (maakirjatalo).
Puumalassa ei ollut aatelisten omistamia kartanoita, vaan maat olivat talonpoikien tai
alempien säätyläisten omistuksessa. Tosin 1600-luvulla läänitysjärjestelmä ulottui
myös Puumalaan, josta koko nykyinen Anttolan kunta sekä yhteensä noin 40 taloa eri
kylistä
joutui
läänitysmaiksi.
Rälssimaat
peruutettiin
kruunulle
1683.
Perintöluontoisiakin taloja alkoi siirtyä 1600-luvulla verojen hoitamattomuuden vuoksi
kruunulle, 1700-luvun puoliväliin mennessä oli yli 80 % pitäjän tiloista kruununtiloja.
Tilojen lunastaminen takaisin alkoi jo muutaman vuosikymmenen kuluttua, mutta otti
lähes vuosisadan ennen kuin neljä viidesosaa tiloista oli lunastettu takaisin
perintötiloiksi. Puumalanniemessä Laamalan kymmeneksen vanhat talot olivat
siirtyneet talonpoikaisomistuksesta uuden seurakunnan kirkollisvirkataloiksi 1600luvulla.
Puumalanniemellä, seurakunnan perustamisen myötä kirkonkyläksi muuttuneen
Laamalan kymmenkunnan mailla, asutus oli keskittynyt niemen länsirannalle,
selänteelle ja rantaan viettäville rinteille. Kirkko rakennettiin rannan suuntaisen
selänteen ja sille raivattujen peltojen eteläpäähän. 1640-luvulla piirretyn kartan
mukaan peltoaukealla oli kolme taloa. Niistä hieman erillään sijaitsi Kirkkoherran
virkatalo.
1700-luvun jälkipuolelle mennessä oli asutusta tullut lisää. Lähinnä kirkkoa ollut talo oli
määrätty kappalaisen puustelliksi, ja sitä seuraava talo oli upseerin puustellina.
Lukkarin (kellonsoittajan) torppa sijaitsi nykyisen Hiekkarannan pappilan kohdilla.
Pappiloiden torppia oli myös kahden viimeksi mainitun talon välillä ja maantien
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reunassa sekä aivan salmen rannalla molemmin puolin salmen ylityspaikkaa.
Kirkonkylälle, kirkolta rantaan vievän maantien varrella oli pitäjäntupa, rajatulliasema
sekä ”mund boda”, mahdollisesti pitäjänmakasiini.

Kuva (vas.): Kirkonkylän talot ja kirkko 1600-luvulla. Kirkkoherra Gabrielin omistama talo A
suunnilleen sillä paikalla, johon pappila siirrettiin. Kaksi Penttisten taloa B ja C on sen
kaakkoispuolella, suunnilleen Peltotien ja Pappilantien risteyksen kohdilla.
Kuva (oik.): Kirkkoherran pappila sijaitsi 1600-luvulla Koikalanjärven (nyk. Lostijärvi)
eteläpuolella. Pappila siirrettiin nykyiselle paikalle n. 1799-1801. Röösin maakirjakartat, 1646.

18

Kuva: Isojakokartta Puumalan kirkonkylän peltomaista. (1778-1852).
Uudistusarkisto.

Maanmittauslaitoksen

1700-luvulla, valistuksen ja yhteiskunnallisten uudistusten aikakautena toteutettiin
Suomessa isojako, jossa talojen maat pyrittiin yhdistämään suuremmiksi
kokonaisuuksiksi.
Samalla
tarkistettiin
talojen
verotusta.
Puumalassa
isojakotoimitukset
valmistuivat
1800-luvun
alkupuolella
ja
keskivaiheilla.
Puumalanniemellä oli Kirkonkylän, Hiekkarannan, Lampilan ja Johannalan jakokuntiin
kuuluvia taloja. Sahanlahden seutu kuului Miettulan jakokuntaan ja Puumalansalmen
lounais- ja etelärannat kuuluivat Kitulan jakokuntaan. Jaot saatiin päätökseen 18111855. Vanhojen maakirjatalojen määrissä ei tarkastelualueen osalta tapahtunut
muutoksia. Isonjaon aikaan, 1700- ja 1800-lukujen taitteessa, siirrettiin
kirkkoherranpappila nykyiselle paikalleen.
Puumalan kirkonkylätaajama on kasvanut vanhojen kirkollisvirkatalojen, nro 3
Hiekkaranta ja nro 4 Rantapappila, maille. Isojaon jälkeen toimitettujen lukuisten
jakotoimitusten yhteydessä on muodostettu myös uusia kantataloja, ensimmäisinä nro
6 Rinne vuonna 1931 lohkomalla Hiekkarannan kirkollisvirkatalosta ja samana vuonna
nro 7 Kuusela Rantapappilasta.
Maaseutualueella, Lampilan kylänosalla sijainneen kantatalon nro 2 Rantala vanhoilla
asuinsijoilla on Lampilan tila. Vesiniemen kylänosalla maatalot Hylkeenlahti ja Oivila
sijaitsevat suunnilleen samoilla sijoilla, kuin vanhat kantatalot nro 3 Hylkeenlahti ja nro
4 Johanala. [talojen nimissä on käytetty samaa muotoa kuin lähteissä]. Miettulan
kylään kuuluvan Sahanlahden kantatalona on nro 1 Kankaala, jonka vanha asuinpaikka
jää tarkastelualueen ulkopuolelle. Kitulanniemen maat ovat kuuluneet taloon nro 4
Ahoinpelto (Arpola), ja myös sen vanha tilakeskus jää tarkastelualueen ulkopuolelle.
Lähteet: Puumala, Uudistushakemisto, KA; Isojakokartat; Röösin maakirjakartat,1646; Sprengtportenin
Savon kartasto. SKS; Puumalan historia I;
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3.3

•
•



Laivaliikenteen kulta-aika
satama-alue (vanhat venevajat ja teollisuusrakennukset: meijeri)
1800-luvun lopulle palautuva katuverkko: Keskustie ja Niementie, Annankuja ja
Liisankuja
Puutalovaltaiset kyläalueet ajalta ennen asemakaavaa: kortteli 2, Niementie
1800-luvun lopun julkiset rakennukset: vanha kansakoulu
seuratoiminnan rakennukset: Virin talo [työväentalo tuhoutunut tulipalossa]

Puumalan sijainti on ollut sotilaalliselta kannalta uhanalainen mutta rauhanajan
vesiliikenteelle edullinen, koska etelän ja pohjoisen Saimaan väliset reitit kulkevat
Puumalansalmen kautta. Uudenlaisen vesiliikenteen ensimmäisiä merkkejä olivat
Sahanlahdessa toimineen Miettulan sahan purjelotjat. Suomen ensimmäinen
höyryalus, tehtailija Arppen rakennuttama Ilmarinen, nähtiin Puumalansalmessa
vuonna 1833 aluksen ollessa neitsytmatkallaan Kiteen Puhokselta Joutsenoon.
Puumalan kirkonkylän kehittymisen kannalta tärkeä virstanpylväs oli Saimaan kanavan
avaaminen liikenteelle 1856. Kanavan vaikutuksesta höyrylaivaliikenne vilkastui
Saimaalla, ja Puumalan kirkonkylästä kehittyi asutusta ja yritystoimintaa puoleensa
vetänyt sisävesisatama, puutavaran vientisatama ja Kuopio-Pietari laivalinjan
pysähdyspaikka. Vuonna 1871 Puumalansalmen rannalle perustettiin yksi Saimaan
luotsipiirin yhdeksästä luotsiasemasta. Laivaliikenteen kulta-aikaa kesti 1800-luvun
loppupuolelta aina viime sotiin saakka.
Saimaan vesialueen liikenteen kasvu vaikutti Puumalan kirkonkylällä monella tapaa.
Työmahdollisuudet lisäsivät asutusta ja vilkas liikenne houkutteli kylälle kauppiaita ja
muita yrittäjiä. Salmen rannoille ja kirkonmäen rinteille rakentui tiivis puutaloasutus.
Kauppiaat varasivat tontit lossille vievän maantien reunasta. 1900-luvun alkupuolella
raitilta löytyi kahvila-leipomoita, matkustajakoti, osuuskauppoja, säästöpankki sekä
yksityisiä sekatavaraliikkeitä ja erikoisliikkeitä. Isot halkopinot olivat luonnollinen osa
silloista sataman rakennettua ympäristöä, samoin laiturit ja kauppiaiden
rantamakasiinit. Sataman lähellä rannassa oli myös pienimuotoista teollisuustoimintaa,
kuten piensahoja, myllyjä, konepaja ja laivaveistämö sekä Puumalan Osuuskunnan
meijeri. Osuuskunta perustettiin 1929 ja meijeritoiminta kesti noin 50 vuoden ajan
(1931-81). Kermameijerin toimintaa vaikeuttivat pitkään vaikeat liikenneolosuhteet.
Salmen yli kulki lossi. Rannalla asuvat lautturit l. lossarit kuljettivat matkalaiset salmen
yli, ensin lossiveneillä, sitten kapulavetoisilla losseilla ennen moottorikäyttöisen lossin
saamista. Viime sotien aikaan puolustusvoimat rakensivat proomusillan ja
myöhemmässä vaiheessa ponttonisillan omaan käyttöönsä. Puumalansalmen suursillan
valmistuttua vuonna 1995 oli koko Suomen päätieverkko vapaa losseista.
Samaan aikaan kun kirkonkylä eli voimakasta kasvukauttaan 1800-luvun jälkipuolella
tapahtui muutoksia myös hallinnon puolella. Ensimmäinen maalaiskuntia koskeva
kunnallisasetus säädettiin vuonna 1865. Kunta sai oman kirkollisesta jaosta erillisen
hallinto-organisaation. Uuden kunnallishallinnon tehtäviin kuului mm. kansanopetuksen
järjestäminen. Pitäjän ensimmäinen kunnallinen kansakoulu perustettiin kirkonkylälle
vuonna 1875. Julkisluontoiset rakennukset – kunnantupa, lainajyvästörakennus ja
manttaalikunnan talo sijaitsivat kauppaliikkeiden kanssa saman raitin varrella.
Kyläläisten yhteistoiminnallisuus kanavoitui 1800- ja 1900-lukujen taitteessa
yhdistysten perustamiseen, mm. Puumalan Nuorisoseura 1896, Puumalan VPK 1901,
Puumalan työväenyhdistys 1905, Puumalan Suojeluskunta 1917 ja Lotta-Svärdyhdistys 1920. Kirkonkylälle rakennettiin työväentalo ja VPK:n talo. Yhdistystoiminta
vilkastui uudelleen viime sotien jälkeen, jolloin perustettiin mm. urheiluseura Puumalan
Viri 1944 sekä vanhojen paikallisten perinteiden ylläpitäjäksi Puumala-Seura 1953.
Lähteet: Puumalan historia II; Okkola, Aaro, 2001. Saimaan kipralttari.
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Kuva: 1910-luvun topografikartalta nähdään Puumalanniemen maankäytön tilanne peltomaiden,
asutuksen ja tiestön osalta. /Senaatin kartasto, 1915.
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3.4



Vapaamuotoisesta
rakentamiseen

rakentamisesta

kaavoilla

ja

lailla

ohjattuun

vuoden 1946 rakennussuunnitelmaa toteuttava katuverkko ja omakotialueet

Kirkonkylän asutuksen edelleen kasvaessa tuli ajankohtaiseksi ohjata rakentamista
rakennussuunnitelmalla. Tätä edellytti myös vuonna 1931 annettu asemakaavalaki
(145/1931), joka salli taajaväkisen yhdyskunnan rakentamisen vain asemakaavan tai
rakennussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 1938 valmistui Puumalan kirkonkylän
pohjakartta ja ensimmäinen rakennussuunnitelma vahvistettiin lääninhallituksessa 6.
helmikuuta 1946.
Maanmittausinsinööri Erosen laatimasta muistiosta vuodelta 1936 selviää kirkonkylän
silloinen maanomistustilanne ja rakentuminen. Kirkonkylä oli syntynyt Puumalan
seurakunnan kirkollisvirkatalojen maille (Hiekkaranta nro 3 ja Rantapappila nro 4).
Hieman
ennen
rakennussuunnitelman
laatimista
toteutetussa
vuokraalueenjärjestelyssä ja sittemmin vuokra-alueen lohkomisessa oli muodostettu uusia
perintöluotoisia tiloja, jotka Hiekkarannan pappilan maista erotettuina muodostivat
maakirjatalon nro 6 (Sappulinna, Kallioranta, Rinne, Kaipiainen, Keskitalo, Ylä-Kokkola
ja Hiisivuosi sekä Koivula) ja pari pientä mäkitupalaisaluetta sekä Rantapappilan
maista erotettuina muodostivat maakirjatalon nro 7 (Kuusela). Näillä erotetuilla alueilla
oli asutus säilynyt ennallaan, mutta molempien kirkollisvirkatalojen maiden eteläosissa
Puumalansalmen rannalla asuntorakennuksia oli runsain mitoin ja asutus oli edelleen
suuntautumassa laajemmalle, etenkin Puumala-Savonlinna maantien varteen kirkosta
pohjoiseen ja samoin Puumalanniemen vielä vapaina oleville rannoille. Kirkonkylässä
tapahtunutta kehitystä Eronen piti huolestuttavana ja puolsi rakennussuunnitelman
tarpeellisuutta
laajallekin
alueelle.
Loppulausunnossaan
hän
kiteyttää
rakennussuunnitelman tarpeellisuuden seuraavasti: ”…jotta asutus vaurioitta ja
naapuria häiritsemättä saattaa pystyssä pysyä ja menestyä.”
Lääninhallituksen vahvistama rakennussuunnitelma laadittiin kuitenkin M. Erosen
esittämää aluetta pienemmälle alueelle, noin 85 ha:n suuruiselle alueelle. Muu noin
338 ha käsittävä alue järjestettiin rakennussuunnitelmantakaisilla määräyksillä.
Suunnitelma sisälsi jo olemassa olleen tiiviin kyläasutusalueen, uusia asuntoalueita
kirkon ja Hiekkarannan pappilan väliselle peltoalueelle (nykyiset Pappilantie,
Louhelantie, Peltotie, Rauhantie ja Riihikuja) ja kirkon koillispuolelle, kirkon ja
sairaalan välisille pelto- ja niittymaille sekä kangasmaalle (nykyiset Kotikuja,
Paakarintie, Harjutie, Rinnetie, Kalliomäentie ja Härkösentie urheilukentälle saakka).
Ensimmäiseen rakennussuunnitelmaan sisällytettiin myös uusi läpikulkuliikennettä
palveleva tieväylä kirkon itäpuolisen notkon kautta lossipaikalle.
Luonnonolosuhteet, maaston ja näkymät huomioon ottava rakennussuunnitelma
toteutti silloisen asemakaavalain henkeä. Uusilla alueilla katuverkko ja tonttijako
myötäilivät korkeuskäyriä ja korostivat alueen maastonmuotoja. Jo asutuilla alueilla
rakennussuunnitelma pohjautui alueiden vanhaan rakentamiseen, tosin vanhoja
rakennuksia jäi suunniteltujen katujen istutuskaistoille. Jossakin määrin, etenkin kirkon
pohjoispuolella suunnitelmassa otettiin huomioon myös vanhat kylätiet, esimerkkeinä
Pappilantien pohjoinen osuus Rantapappilalle asti sekä Kappalaisenkuja.
Rakennussuunnitelman selostuksen mukaan päämääränä oli säilyttää nykyisen
asutuksen omaleimaisuutta, mutta kuitenkin samalla pyrkiä aikaisempaa suurempaan
väljyyteen. Eheän kyläkuvan edistämiseksi osoitettiin omat alueet erilaisille
rakennustyypeille. Keskeisille paikoille sijoitettiin enintään II-kerroksisten asuin- ja
liikerakennusten ja omakotirakennusten tontteja, jälkimmäisiä myös vain alueen
pohjoisosaan suunnitelluille viljelystonteille. I-kerroksisten rakennusten tontit olivat
etupäässä omakotialueiden kulmatonteilla, joissa ne saivat palvella myös
omakotialueiden myymälätarvetta. Urheilualueeksi varattiin vanha urheilukentän alue
sekä pallokenttä suunnitellun uuden kansakoulutontin viereen. Lisäksi osa niemen
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rannasta merkittiin urheilualueeksi, tarkoituksella, että sitä tullaan pitämään
venerantana ja uimarantana. Satama-alue merkittiin liikennealueeksi. Yleisiä
rakennuksia varten varattiin olemassa olleet yleisluontoisten rakennusten tontit sekä
lisäksi tontit uutta seurakuntataloa ja kansakoulua varten kirkon pohjoispuolelle sekä
tontti linja-autoasemaa varten lossipaikan koillispuolelle. Kirkon ja kunnantalon väliin
muodostettiin paikka torille, joka saattoi toimia aluksi myös linja-autojen
pysähtymispaikkana.
Lähteet:
Puumalan
rakennussuunnitelma,
Lääninhallituksen
päätös
6.2.1946,
Puumalan
rakennussuunnitelman selostus, Einar Tuhkunen 5.12.1946. Mikkelin maakunta-arkisto; Puumalan asema- ja
yleiskaavaselostukset, Pohjakartta, 1936-38, kunnan arkisto;

Kuva: Vuoden 1938 pohjakartasta tehty mustavalkoinen karttakuva (lähde: Maa- ja vesi Oy,
1994), jonka päälle on asemoitu tämän päivän tilannetta kuvaavasta maastotietokannasta
rakennus- ja liikenneverkkoaineistot ruskein/vihrein viivarajauksin (Ahola, 2012).
Etenkin pienempien rakennusten kohdalla erot lähtöaineistojen tarkkuudessa/merkintätavassa
näkyy kuvassa mittakaavaeroina, vaikka kyseessä on sama rakennus. Myös pientä asemoinnista
johtuvaa vääristymää on jäänyt kuvan reuna-alueille.
Karttakuva havainnollistaa hyvin sekä taajaman aluerakenteen jatkuvuutta ydinkeskustassa että
alueellista laajentumista. Lisäksi kuvassa näkee rakennetun ympäristön rakeisuuden muutokset
ja sen, miten voimakkaasti rakennuskanta on uudistunut sitten 1930-luvun lopun.
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Kuva: Vuonna 1911 otetussa valokuvassa näkyy hyvin kirkonkylän ”yläosan” vanha
aluerakenne. Asutus keskittyi vanhan maantien (nyk. Keskustie) sekä sen rinnalle eräänlaiseksi
lenkkikaduksi muodostuneen kylätien varteen (nyk. Liisankuja, Annankuja, tori). /PuumalaSeuran valokuvakokoelma.

Kuva: Vuoden 1967 mittaukseen perustuvassa peruskartassa erottuvat hyvin pappiloiden
välisille peltomaille vuoden 1946 kaavan jälkeen rakennetut uudet kadut ja niiden varrelle
perustetut suoraviivaiset tonttialueet. Uusi ohitustie on valmistunut vanhan tien itäpuolelle.
Karttaote peruskartasta 1:20 000, lehti 3143 09, julkaistu 1971 (1967) / Maanmittaushallitus
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Kuva: Kokonaisvaltaisen uudelleenrakentamisen kokeneen pääkadun varrella, sataman vieressä
on säilynyt muutama puurunkoinen liiketalo, edelleen käytössä ja kunnostettuina.

Kuva: Jälleenrakennuskaudella kirkon pohjoispuolelle perustettujen pientaloalueiden sisälle on
jäänyt vanhoja maatalousvaiheen talouskeskuksia. Rakennusten käyttöönotto ja vanhojen
puutarhojen
sekä
puukujien
vaaliminen
säilyttäisi
asuinympäristöt
historiallisesti
monikerroksisina ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisina.
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4

KOHDEKUVAUKSET

Yleistä kirkonkylän maisema- ja taajamakuvasta
Kirkonkylällä luonnonolot nousevat vahvaksi taajamakuvavaikuttajaksi. Rantataajaman
maisemakuvaa hallitsee vesistö. Maasto jäsentyy pohjoisen-etelän suuntaisiin
selänteisiin ja niiden välisiin notkelmiin. Maaperä on moreeniperäistä, monin paikoin
paljastuu kallio näkyville. Salmeen rajautuvilla rannoilla on myös hiekkaperäistä
maata. Niemen metsävaltaisissa itäosissa maasto on erittäin kivistä ja rantamaat
avokalliota.
Kirkonkylässä hallinnon, kaupan ja asumisen alueet edustavat historiallista jatkuvuutta
toiminnan sijainnin osalta, vaikka rakennetussa ympäristössä historiallinen
kerroksellisuus on vähentynyt rakennuskannan uudistumisen myötä. Kirkkomäki ja
satama-alue laitureineen sekä näitä kahta yhdistävä pääkatu muodostavat kirkonkylän
ydinkeskustan. Julkisten palvelujen ja seurakunnan palvelut ovat sijainneet vieri
vieressä mäen lakialueella pitäjänhallinnon ajoista saakka. Kaupalliset palvelut ovat
1800-luvun lopulla tapahtuneen elinkeinotoiminnan vapautumisen jälkeen pysyneet
kirkonmäeltä alas lossinrantaan johtaneen maantien eli nykyinen Keskustien varrella.
Satamatoiminnot jatkuvat ikiaikaisen salmenylityspaikan luona, nyt vain korkean
maantiensillan juurella laajennetuin laiturialuein. Vielä säilyneen puutaloasutuksen
perusteella on myös paikannettavissa vanhimmat tiiviin kyläasutuksen alueet niemen
salmen puoleisella rannalla sekä pääraitin itäpuolella, ja kirkon pohjoispuolisten
alueiden aikaisemmasta historiasta seurakunnan virkatalojen maatalousalueena on
kertomassa, harvinaisen lähekkäin sijaitsevat, kirkkoherran ja kappalaisen pappilat ja
torpparitaustaisten tilojen vanha rakennuskanta.
Puumalassa taajaman ja vesistön välinen tärkeä vuorovaikutussuhde on säilynyt toisin
kuin monissa muissa itäsuomalaisissa rantakylissä, joissa liikenteen painopisteen
siirtyminen vesiltä maanteille on tuonut muutoksia myös kylärakenteeseen.
Puumalassa sataman merkitystä on ylläpitänyt kirkonkylän sijainti ikiaikaisen vesistön
ylityspaikan sekä tärkeän sisävesiväylän varrella. Tiet päättyivät aina 1990-luvun
alkuun saakka sataman vieressä olleeseen lossirantaan.
Korkean maantiesillan
rakentaminen osattiin käyttää hyväksi sataman kehittämistä ja matkailua palvelevana
investointina. Satamaan rakennettu maisemahissi mahdollistaa jalankulkijoille
vaivattoman pääsyn sillalle ja sieltä avautuvien järvi- ja kylämaisemien äärelle, aivan
kuten näköalatorneissa.
Yleisesti ottaen rantavyöhyke on maisemallisesti kirkonkylän tärkeimpiä alueita. Aivan
ydinkeskustassa, kunnantalon ja sataman välissä kuin myös niemen kärjessä
rakennukset vaikuttavat kirkonkylän vesille näkyvään silhuettiin. Reunemmalla vehreä
puusto pehmentää maisemia ja vesille päin näkyvät vain aivan rantaviivalla olevat
rakennukset. Puumalansalmen korkea maantiesilta on yksinomaan kokonsa ja
sijaintinsa puolesta koko salmipaikan ja kirkonkylän huomattavin uusi kiintopiste.
Iltavalaistuksessa taajama vaikuttaa olevansa kokoansa suurempi ”city”, etenkin
salmen etelärannalta tarkasteluna.
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Kuva: Kirkonkylä on rakentunut niemen kärkeen, kallioiselle selänteelle ja salmen rannoille.
Viime vuosisadan alkupuolella mäen lakialue ja kallioisimmat rinteet ovat olleet puuttomia.
Kuvassa näkyvistä puutaloista on jäljellä Kaunolan taitekattoinen talo kirkkomaan edustalla.
/Puumala-Seuran valokuvakokoelma.

Kuva:
Kirkonkylä vuonna 2012 kuvattuna korkealta maantiesillalta. Etualalla hissitorni.
Rakentamisen mittakaava on kasvanut. Vesistö on säilyttänyt entisen kylämaisemallisen
vaikuttavuutensa. Sen sijaan nykyaikainen rakentamistapa on vähentänyt ennen enemmän
näkyvissä olleita avokallioita, mm. Lammasvuoren eteen on rakennettu kerrostalot.
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4.1

Vanha maantie

Aluekuvaus
Kirkonkylän halki pohjoisen-etelän suunnassa kulkeva Vanha Puumalantie pohjautuu jo
keskiajalla käytössä olleeseen Olavinlinnan ja Viipurin linnan väliseen yleiseen tiehen.
Puumalanniemellä noin 5 km pituinen osuus tiestä jäi paikallisliikenteen käyttöön
nykyisen kantatie 62:n valmistuttua 1960-luvun alussa. Tien linjaus on säilynyt pitkälti
entisellään, lähinnä kaava-alueella hieman aikaisempaa suoraviivaisempana ja
pystygeometrialtaan tasaisemmaksi perusparannettuna.
Vanha Puumalantie on nykyään kirkonkylän pohjoisten asuinalueiden kokoojakatuna.
Entinen käyttötarkoitus ilmenee kuitenkin tien linjauksessa ja nurmipiennarten
leveydessä. Taajama-alue jatkuu pitkän matkaa tien suunnassa kirkolta pohjoiseen,
taajamamerkki on n. 2,4 km päässä Lostijärven länsipuolella. Taajamaa ei kuitenkaan
voi luonnehtia nauhamaiseksi, sillä palvelu- ja liikekeskusta keskittyy kirkon ympärille
ja muu taajamarakentaminen leviää mattomaisesti ydinkeskustasta ulospäin.
Pitkään, aina viime sotiin saakka, saavuttiin pohjoisesta tullessa kirkolle
kirkollisvirkatalojen peltovainioiden halki. Pappiloiden talouskeskukset näkyivät
maantielle. Kappalaisen pappila eli Rantapappila on aina sijainnut suunnilleen samoilla
kohdin lähellä kirkkoa. Kirkkoherran pappila on siirretty Lostijärven eteläpuolelta
nykyiselle paikalleen 1700-luvun lopussa. Virkatalojen lisäksi peltoaukealla oli
pappiloiden torppia, joista 1900-luvun alkupuolella muodostettiin itsenäisiä tiloja.
1900-luvun alkuun palautuvia yksittäisiä pientaloja on myös Lostijärven suunnalla.
Virkatalojen ja entisten torppien maatalousmailla on 1940-luvulla laaditun
rakennussuunnitelman jälkeen tapahtunut erilaisiin käyttötarkoituksiin liittyvää
rakentamista. Kuitenkin edelleen ovat vanhat kylävaiheen asuinpaikat erotettavissa
uudemman rakennuskannan keskeltä tonteille säilyneiden vanhojen rakennusten
perusteella, tosin valitettavan monessa rakennuksessa kunto on heikentynyt käytön
vähäisyyden vuoksi.
Vanhan tien varrella on paljon viime sotien jälkeen tullutta pientaloasutusta.
Taajaman
ulkopuolella,
Lostijärven
seudulla,
rintamamiestaloiksi
kutsuttuja
tyyppitaloja on pieninä väljinä taloryhminä, mutta taajaman sisällä tien varrelta löytyy
myös yksi säännöllinen tyyppitalorivistö. Hyvin tunnistettavat noppamaiset pientalot
sijaitsevat suurilla puutarhatonteilla. Pappilantien pohjoispuolella sijaitseva 1980-luvun
rivitaloalue muodostaa toisen rakennustavaltaan yhtenäisen korttelialueen Vanhan
Puumalantien varteen.
Yksi tien mieleenpainuvimmista maisemakohdista löytyy Hiekkarannantien risteyksen
luota, jossa on säilynyt avarana hoidettu männikkö. Kyseinen alue oli jo vuoden 1946
kaavassa merkitty suojelua vaativaksi alueeksi paikkakuntalaisten toivomuksesta
(Rakennussuunnitelman selostus, 5.12.1945, Einar Tuhkanen, mmins). Samassa
maisemakohdassa on säilynyt Hiekkaharjun II (6:11) pieni lautaverhoiltu hirsimökki
vanhaa mäkitupalaisen asumusmuotoa edustavana rakennuksena.
Notkelmaan
kaartava tiekohta toimii myös porttina keskustamaisen tiiviisti rakennetulle alueelle.
Näillä kohdin on maantiehen yhtynyt talvitie, joka 1700-luvun lopun karttamerkintöjen
mukaan saapui koillisesta ja jatkoi Puumalansalmesta kaakkoon Viljakansalon
suuntaan.
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ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET
Vanhan
Puumalantien
varrella
sijaitsevien
kohteiden
suunnittelusuositukset sisältyvät seuraavaan lukuun 4.2.

arvomäärittelyt

sekä

VALOKUVIA TIENVARREN RAKENNUKSISTA JA MAISEMATILOISTA

Kuva: Kaipaisen talon kohdalta pohjoiseen avautuvassa tiemaisemassa näkyy vain vanhoja
taloja, etualalla Kaipainen, seuraavana Kalela, sitten Kuusela ja taaimpana Koivula.
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Kuva (vas.): Kaipaisen päärakennus kuvattuna kirkon suunnalta.
Kuva (oik.): Hieman ennen Hiekkaharjun pappilaan kääntyvää tietä löytyy vanhan maantien
varrelta Hiekkaharjun II (6:11) pieni lautaverhoiltu hirsimökki vanhaa mäkitupalaisen
asumusmuotoa edustavana rakennuksena.

Kuva: Ylä-Kokkola II:n ristipäätyinen päärakennus. Kuva: Vaahteramäen taitekattoinen talo.

Kuva: Vanhan maantien ympäristössä on paljon koivuja, joista osa ryhmittyy suoriin riveihin.
Kuvassa Ylä-Kokkola II Vanhan Puumalantien ja Pappilantien risteyksen luona.
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Kuva: Kettulan talo Pappilantien varressa.

Kuva: Uuden hautausmaan aitaa.

Kuva: Koivulan autio talo ja sen pohjoispuolelle istutettu kuusirivi.

4.2

Kirkon pohjoispuoli

Aluekuvaus
Puumalan kirkonkylän vanhimmat kyläalueet sijaitsevat Puumalaniemen eteläosassa
salmen puoleisella lounais- ja länsirannalla sekä aivan niemen eteläkärjessä. Asutus
laajeni pohjoiseen vapaita rantoja sekä vanhaa maantietä seuraillen, ja vuoden 1946
jälkeen rakentamisen piiriin tulivat myös kirkollisvirkatalojen pelto- ja niittymaat kirkon
pohjoispuolella. Kaava-alue on sittemmin edelleen laajentunut pohjoisen ja idän
suuntaan. Kantatien lähialueet pohjoisessa, jotka ovat tasaisia osittain soistuvia maita,
on varattu muuhun kuin asutukselle, joka vuorostaan on pikkuhiljaa täyttänyt Vanhan
Puumalantien ja uuden hautausmaan välistä aluetta idässä sekä toisaalta
ydinkeskustan ja kantatien itäpuolisia alueita.
Seurakunnan virkataloista lähimpänä kirkkoa sijaitsee kappalaisen pappila eli
Rantapappila, jonka päärakennus on nykyään kunnallisen päiväkodin tiloina.
Vanhasta Puumalantiestä haarautuva Pappilantie pohjautuu kylätiehen, joka kulki
Rantapappilaan kautta kirkolle. Samaa kylätietä on nykyinen Kappalaisenkuja.
Virkatalon rakennuksiltaan monilukuisesta pihapiiristä on jäljellä päärakennus, tosin
sekin lähinnä kokonaishahmoltaan. Päärakennus on Puumalan historian mukaan
rakennettu 1840-luvulla; sitä ennen pappila sijaitsi ilmeisesti hieman rannempana.
Vuonna 1958 tehdyssä peruskorjauksessa pitkän harjakattoisen pystylaudoituksella
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vuoratun rakennuksen ulkoasu pelkistyi tyylillisesti, ja 1980-luvun alussa rakennus
liitettiin sen eteen rakennettuun päiväkotirakennukseen välikäytävällä. Pappila on
maalattu siniseksi muuttuneen käyttötarkoituksen myötä, 1800-luvulla ulkovärinä oli
punainen keittomaali. Pappilaympäristöön olennaisesti kuuluva iso puutarha-alue on
rakennuksen alapuolisessa rinteessä. Pappiloiden puutarhat olivat kartanoiden ohella
merkittäviä puutarhakulttuurin levittäjiä maaseudulla. Yleisesti kirkon pohjoispuolista
aluetta luonnehtivat maatalousvaiheen ja jälleenrakennuskauden pihapiirien laajat
puutarhat, joista muodostuu asuinalueelle kulttuurivaikutteisia vihervyöhykkeitä.
Taajama-alueen pohjoisrajalla sijaitseva Kirkkoherran virkatalo eli Hiekkarannan
pappila (3:123) on siitä harvinainen, että se edelleen toimii kirkkoherran asuntona.
Vuonna 1852 valmistunut päärakennus on hirsirunkoinen. Rakennusta on useaan
otteeseen korjattu, peruskorjauksia on tehty 1900-luvun alussa, vuonna 1958 ja
viimeksi vuonna 1989, jolloin uusittiin ikkunat vanhaan malliin. Tämän vuosituhannen
puolella on rakennuksen julkisivusta vanhat maalikerrokset poistettu ja maalattu
uudelleen. Pappilan kaikki ulkorakennukset tuhoutuivat tulipalossa vuonna 1891. Näin
ollen eduspihan reunalla sijaitseva pitkä hirsirunkoinen aittarakennus on rakennettu
aikaisintaan 1890-luvulla. Julkisivuiltaan rapattu talousrakennus (navetta, sikala, talli
ja kanala) on vuodelta 1933. Sen lähellä on pitkä liiterirakennus. Päärakennuksen
takana säilyneen puutarhan reunalla on maakellari ja sotien jälkeen rakennettu
hirsisauna; vanha rannan lähellä ollut sauna on purettu. Päärakennusta vastapäätä
ollut aitta, samoin kuin riihi pappilaan johtavan tien varrelta sekä pehtorin
asuinrakennus on siirretty muualle (aitta tai riihi seurakunnan leirikeskukseen, pehtorin
talo mahdollisesti Parikkalan Oronmyllylle).
Seurakunnan rakennuttamiin virkataloihin kuuluu myös Lukkarintien päässä sijaitseva
Kanttorila (3:148), joka rakennettiin vuoteen 1927 mennessä lukkarin virka-asunnoksi.
Sitä ennen lukkarit olivat asuneet pappilan torppareina.
Hirsirunkoisen
asuinrakennuksen kanssa samoihin aikoihin valmistui ulkorakennus (1928) ja vanhassa
asussaan säilynyt hirsinen rantasauna. Alkuperäiset tyylilliset yksityiskohdat, joita vielä
on näkyvissä ulkorakennuksissa, ovat hävinneet asuinrakennuksen ulkoasusta 1900luvun jälkipuoliskolla tehtyjen peruskorjausten ja lisärakentamisen myötä.
Virkatalojen lähiympäristössä, kirkon pohjoispuolella, oli torppareita ja yksittäisiä
mäkitupia, joista osa itsenäistyi viime sotiin mennessä. Asutus keskittyi vanhan
maantien varteen sekä Koskenselän rannoille, mutta väljänä rykelmänä myös nykyisen
Peltotien seutuville. Vanhan Puumalantien varrelta löytyvät Ylä-Kokkola II, Keskitalo
(nyk. Vaahteramäki) ja Koivula sekä kirkon maisematilassa vaikuttava Kantakaipiainen
(Kaipainen).
Kylävaiheen
aikaisen
asutuksen
tunnistaa
edelleen
vanhan
rakennuskannan perusteella myöhemmän omakotiasutuksen lomasta. Vuoden 1946
rakennussuunnitelmassa vanhat päärakennukset jäivät maantien reunaan osoitetulle
puisto tms. etupuutarha-alueelle, jolla ohjattiin tontin tulevaa rakentamista
tarpeellisen etäälle kadun reunasta.
Ylä-Kokkola II (6:59) on voimakkaan jyrkkäharjaisen ristipäätykattonsa puolesta
muusta rakennuskannasta erottuva hirsitalo vanhan maantien mutkassa koivikon
keskellä. Se on tienvarren torpanpaikoista vanhimpia (merkitty nähtävästi jo 1600luvun maakirjakartoissa aidatuksi maatalousmaaksi, hieman lännempänä sijainneen
kantatalon lähelle). Päärakennus on omistajan tiedon mukaan valmistunut 1917.
Talossa on perimätiedon mukaan asunut räätäli Kokkonen, ja jossakin vaiheessa
tiloissa oli putka ja nimismiehen toimisto. Rakennus on vuoraamaton lukuun ottamatta
pystylaudoitettuja päätykolmioita. Talon pihanpuoleisella sivulla oli alun pitäen pitkä
rungon sisäpuolinen avoveranta, joka on myöhemmin laudoitettu umpeen ja tälle
seinäosuudelle avattu kolme sisäänkäyntiä. Kivijalka on näkyviltä osin betonia.
Vesikate on vanhaa kolmiorimahuopaa. Osa T-karmillisista ikkunoista on uusittu
vanhaan
malliin.
Tienpuoleiseen
ikkuna-aukkoon
on
vaihdettu
jälkeenpäin
kolmijakoinen
standardi-ikkuna.
Ylä-Kokkolan
pitkänomaisella
tontilla
on
päärakennuksen lisäksi heikkokuntoisia ulkorakennuksia, joista ainakin yksi on
hirsirunkoinen.
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Alueen vanhimpiin torpanpaikkoihin lukeutuu myös Keskitalo, jonka talouskeskus on
nykyään
Vaahteramäki-nimistä
kiinteistöä
(6:260).
Asuinkäytössä
oleva
taitekattoinen hirsitalo on valmistunut 1920-luvun alussa. Rakennuksen päädyssä on
pieni matala lisäsiipi, myös isohko kuisti on myöhempää tekoa. Vanha osa
rakennuksesta on perustettu lohkokiville, vuoraus on kapeaa vaakapaneelia, vesikate
profiloitua peltiä ja alakerran ikkunat T-karmilliset; omaleimaisena yksityiskohtana
päätyjen yläosan ruutuikkunat. Pihapiirin kulmalla on yksikerroksinen riviaitta (1914)
ja liiteri.
Kantakaipiainen (6:246) ja Koivula ovat asuinpaikkoina nuorempia kuin kaksi edellä
mainittua. Kaipaisen talouskeskuksesta päärakennus, hirsiaitta-liiterirakennus ja
hirsirunkoinen sauna ovat nykyään Kantakaipiaisen kiinteistöä. Pihapiiriin kuuluu myös
eri kiinteistölle jäänyt puunavetta, jolle erityistä luonnetta tuo taitteinen pienin
kattolyhdyin varustettu katto, jossa on kolmiorimahuopakate. Kaipaisen päärakennus
on toiminut ennen majatalona ja vanginkuljettajan asuntona sekä ainakin vielä 1960luvulla talossa istuttiin käräjiä. Rakennuksessa on hirsirunko, luonnonkivijalka, vuoraus
vaakalaudasta klassisin nurkka- ja välipilasterein sekä hollantilainen taitekatto
poikkipäädyllä, jossa on leveällä reunalistalla korostettu päätykolmio. Katto on
kertoman mukaan tehty rakennuksen korottamisen yhteydessä 1920-30-luvulla;
kattomuoto oli hyvin tavallinen keskustan vanhoissa puutaloissa. Tietä reunustava
julkisivu on tiukan symmetrinen, mutta yksityisempi puoli on kuistiratkaisujen vuoksi
monimuotoisempi ja epäsymmetrinen. Rakennuksen ikkunat ovat tällä hetkellä Tkarmilliset ja niiden vuorilaudat kapeat ja suoralinjaiset. Talouskeskus sijaitsee
taajaman vanhan ja uuden sisääntuloväylän varrella, kirkolle kääntyvässä
tienmutkassa, jota luonnehtivat kuusivaltaiset viheralueet.
Koivulan (6:54) talo on heinittyneen peltolohkon reunalla. Vaalea, harjakattoinen,
kiviperustainen vinkkelitalo on rekisteritietojen mukaan 1900-luvun alkupuolelta.
Hirsirunkoinen asuinrakennus on vuorattu matalaprofiilisella lomalaudoituksella,
päätykolmioissa on rimalautaa, vesikate on suoraprofiilipellistä. Talon jo ilmeisen
pitkään jatkunut vähäinen käyttö tai käyttämättömyys näkyy yleisilmeen
heikentymisenä. Rakennukselle on tehty myös ilkivaltaa.
Kaipaisen talon pohjoispuolella sijaitsevan Riihikujan varrella oli jo 1930-luvun lopulla
pieni talorypäs, josta on säilynyt lisärakennettuna Kalelan (27:1) huvilatyypin puutalo,
jonka vuonna 1925 valmistuneessa osassa rakennusta on jäljellä ulkoasun alkuperäiset
detaljit. Edellisen lähellä, maantien reunassa sijaitseva Kuusela on 1900-luvun
alkupuolella itsenäistyneitä pappilan torppia, jonka harjakattoinen puutalo on rekisterin
mukaan 1950-luvulta, mutta mahdollisesti kyseessä on vanhempi, ulkoasultaan
uudistunut talo.
Hiekkarannantieltä Pappilantielle johtavan Peltotien lähiympäristöstä löytyviä vanhoja
taloja ovat entisen kanttorilan lisäksi Salmenranta ja Hämälä sekä Kettula (52:00)
sekä Louhelantien rantatontilla sijaitseva Repola. Kettula on rakennusrekisterin
mukaan rakennettu vuonna 1924. Harjakattoisella, lautavuoratulla puutalolla on
näkyvä sijainti asuntoteiden väliin jäävällä kulmatontilla. Ikkunoiden alkuperäistä
mallia muuttanut remontti on tehty 1970-luvulla.
Salmenrannan (78:00) vehreä, puuaidan rajaama piha ja rakennushistoriallisesti
edustavat rakennukset luovat pienen idyllisen vihervyöhykkeen uudemman asutuksen
sisään, julkisen puistikon lähelle. Salmenranta on toiminut kruununnimismiehen, mm.
A. W. Ylösen ja S. Kajanderin, virkatalona. Pihapiirissä on edelleen samat rakennukset
mitä esimerkiksi 1930-luvulla (pohjakartta 1938) eli päärakennus ja pitkä
ulkorakennus
(talli-ulkohuone-navetta-aittahuoneet)
sekä
rannalla
sauna
ja
uimahuone.
Vuonna
1878
valmistunut
vaaleasävyinen
asuinrakennus
on
hirsirunkoinen, harjakattoinen ja luonnonkiviperustainen. Ulkoseinissä on yhtenäinen
vaakapaneeliverhous, vesikate on saumattua palapeltiä. Nurkkien ja väliseinien pitkät
nurkat on koteloitu. Vanhaa umpikuistia somistaa hienopiirteinen ikkunasommitelma.
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Samalla sivulla on myös kuistimainen loivaharjainen siipi, jonka päädyssä on pieni
avokuisti; tehty ehkä 1900-luvun alkupuolella. Rakennuksen ikkunat ovat
kuusiruutuisia T-ikkunoita, joukossa myös on myös valeikkuna, joka kehystää sen
osana olevaa pientä kaksiruutuista pystyikkunaa. Rakennuksen ulkoasu on olennaisilta
piirteiltään säilynyt käsityövaltaista rakentamista edustavassa asussaan.
Hämälä (11:1) on ollut joko pappilan torppa tai mäkitupa. Peltojen keskellä
sijainneelle talolle johti ennen suoraan koillisesta oma tilustie. Rannan suuntaisen
selänteen reunalla sijaitsevan talon länsipuolella on vanhoja hedelmäpuita muistona
puutarhasta. Kiinteistöllä on säilynyt pohjaltaan suorakaiteen muotoinen, luonnonkiville
perustettu hirsitalo. Vuoraus on tasakertaan asti kapeahkoa vaakapaneelia,
päätykolmiot on pystylaudoitettu. Vesikate on vanhaa kolmiorimahuopaa. Ikkunoissa
on
omaperäinen
jugendruudutus.
Pihanpuoleisella
sivulla
ikkunat
ovat
poikkeuksellisesti neliruutuisia, samassa julkisivussa on kolme sisäänkäyntiä.
Rekisteritietojen mukaan talo olisi vuodelta 1850, mikä hyvinkin saattaa pitää
paikkansa hirsirungon osalta. Talo on ollut tyhjillään jo parin vuosikymmenen ajan,
mikä näkyy myös yleisilmeen heikentymisenä.
Repolan talon (12:2) nimi juontaa talossa asuneesta asioitsija, kunnanvaltuutettu Ville
Reposesta. Hänen isänsä oli pappilan torppari ja pitkäaikainen siltavouti. Rakennus
sijaitsee rantatontilla taloryppäässä, jonka rakennusten ikähaitari on melko suuri.
Repolan hirsirunkoinen asuinrakennus on pitkänomainen, harjakattoinen ja
yksikerroksinen. Rakennus on täydellisesti peruskorjattu 1970-luvun keskivaiheilla,
kuitenkin yksikertaiseen perinteikkääseen tyyliin. Muutoksista mainittakoon ikkunoiden
ruutujaon vaihtuminen T-ikkunoista kuusiruutuisiksi ja kevyen sisäänkäyntisuojan
korvaaminen pienellä harjakattoisella lipalla. Kivijalka on nykyään näkyviltä osin
betonia. Ulkoverhous pystylomalaudoitusta. Tontin muut rakennukset eivät ole talon
kanssa samalta aikakaudelta. Repolan talo on tärkeä kirkonkylän rantavyöhykkeen
maisemakuvassa.
Vanhan maantien itäpuolella sijaitsevalle mäntykankaalle, Kalle Lappalaisen torpan luo,
perustettiin vuonna 1923 uusi hautausmaa. Sen perustaminen oli ollut tilanpuutteen
vuoksi ajankohtaista koko 1800-luvun, mutta vasta 1910-luvulla, kun kirkkomaan
lähelle, alapuoliseen rinteeseen oli tullut asutusta, eteni asia päätökseen. Myös uusi
hautausmaa ja sen pohjoinen lisäalue (laajennus 1956) on aidattu kiviaidalla.
Kirkollisvirkatalojen maille rakentuneet pientalokorttelit perustuvat pitkälti vuoden
1946 asemakaavaan (rakennussuunnitelma) sekä vuoden 1962 asemakaavaan
(muutos ja laajennus). Etenkin 1940-luvun kaavan tavoitteet mm. katuverkoston
osalta
näkyvät
alueella.
Vuoden
1962
kaavassa
suunniteltu
lenkkikatu
pientalotontteineen jäi toteutumatta Pappilantien ja vanhan maantien välille. Sen tilalla
on 1970-luvulla rakentunut katuverkoltaan kampamainen korttelialue. Kahden edellä
mainitun
kaavan
aikoihin
rakennetut
puolitoistakerroksiset
pientalot,
nk.
rintamamiestalot,
muodostavat
paikoitellen
yhtenäisiä
osa-alueita,
etenkin
Kappalaisenkujalla sekä Pappilantiellä, mutta myös Peltotien varrella, joskin siellä
on enemmän niin tyylillistä, mm. yksikerroksisia pientaloja, kuin ajallista
kerroksisuutta.
Peltotien Pekkalan (17:57) omakotitalo poikkeaa alueen muusta
rakennuskannasta hienopiirteisellä arkkitehtuurillaan, jonka ominaispiirteitä tulisi
vaalia kunnossapitokorjausten yhteydessä. Kappalaisenkujan taloja vastapäätä on
samaan aikavaiheeseen liittyvä kivikoulu.
Puumalan koulukeskus avarine pihakenttineen sijaitsee kirkon pohjoispuolella,
Rantapappilan entisellä peltomaalla. Pihan länsireunalla on rinnakkain 1970-luvun
puolivälissä
rakennettu
tiiliverhoiltu
oppilasasuntola,
1950-luvun
rapattu
betonitiilirunkoinen koulutalo ja 1990-luvulla rakennettu nk. sininen koulu, joka on
lautavuorattu. Viimeksi mainitun paikalta on purettu opettajien asuntola. Koulupihan
pohjoisreunalla on kuplahalli ja 2009 valmistunut urheilutalo. Vuonna 1956 valmistunut
koulu on aikakaudelle tyypillinen harjakattoinen, rapattu ja rungoltaan porrastettu
kivirakennus, melko pelkistetyin detaljein. Piirustukset on laadittu Maaseudun
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Keskusrakennustoimisto Oy:ssä (M. Enkovaara ja Erkki Rautiala). Rakennus on
peruskorjattu 1992. Koulun tiloissa on toiminut sekä kansakoulu, kansalaiskoulu että
kunnallisen keskikoulun luokkia ennen peruskouluvaihetta.
Oppilasasuntolan
kaksikerroksisen taloon on tehty harjakatto alkuperäisen tasakaton tilalle.
Lähteet: Puumalan historia II, Eero Castrén, Seurakunnan kiinteistönhoitaja, Kalle Pastila sekä
Salmenrannan, Repolan ja Ylä-Kokkolan omistajat; Vuoden 1946 rakennussuunnitelma ja kaavaselostus;
Röösin maakirjakartta 1646

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
A1 Hiekkarannan puutarha-alue ja
pappilaan johtava suora katu
A2 Maisemakohta: männikkö ja
Hiekkaharju II
A2 Rantapappilan puutarha-alue
A2 Salmenranta
A2 Ensimmäistä asemakaavaa
toteuttavat pientaloalueet
Kappalaisenkujalla, Pappilantiellä
ja Peltotiellä.
K1 Hiekkarannan pappila
1
K1 Kaipaisen talo
(Kantakaipiainen ja Pajanpaikka) 2
K1 Salmenranta
3
K2 m Rantapappila
4
K2 m Ylä-Kokkola II,
Vaahteramäki, Koivula, Hämälä
ja Repola
5-9
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Aluetyyppi

Kirkonkylä;
Pappilaympäristöt;
Historiallinen
rakennuskaavaa toteuttavat pientaloalueet.

tie;

Ensimmäistä

Historialliset arvot
Kirkollisvirkatalojen
ympärille
rakentunut
asuinalue
palvelurakennuksineen ilmentää kirkonkylän historiallista kehitystä.
Kirkolliset rakennukset, kuten molemmat pappilat, ovat kirkonkylän
kehityshistorian avainkohteita.
Kirkollisvirkatalojen torppien ja mäkitupien tonttimailla sijaitseva vanha
rakennuskanta sekä osittain vanhoille kyläteille pohjautuva katuverkko
heijastelee alueella pitkään jatkunutta maatalousvaihetta.
Toista
alueen
kehityksessä
tärkeää
vaihetta
edustavat
omakotirakentamisen alueet 1940-50-lukujen tyyppitaloineen, joiden
rakentaminen perustui 1940-luvulla laadittuun asemakaavaan.
Alueen
halki
kulkevalla
Savonlinna-Viipuri
maantiellä
on
liikennehistoriallisia arvoja.
Rakennushistorialliset arvot
Useimpien kohdekartalle merkittyjen, vanhoilla asuinpaikoilla säilyneiden
puutalojen ulkoasu ilmentää edelleen hyvin tai kohtalaisesti 1800-luvun
lopun tai 1900-luvun alun rakennustapaa/arkkitehtuuria. Erityisiä
historiallisia arvoja on Salmenrannan ja Hiekkarannan pappilan
virkatalorakentamista edustavissa pihapiireissä sekä pappilan torppana,
majatalona ja käräjien istuntopaikkana toimineen Kaipaisen pihapiirissä.
(Hämälän ja Koivulan talojen kunto on heikentynyt)
Maisemalliset arvot
Alueen rakennetussa ympäristössä on havaittavissa maankäyttötapoja ja
rakenteita eri aikakausilta.
Eri aikakausien piirteitä hyvin edustavat rakennetut kokonaisuudet
vaikuttavat
myönteisesti
asuinympäristön kyläkuvallisiin arvoihin,
viihtyisyyteen ja monimuotoisuuteen.
Maatalouskulttuurin aikavaiheeseen palautuva asutus rakennuksineen ja
pihapiireineen on alkuperäisen harva-asutusrakenteen vuoksi pääosin
yksittäisinä jäänteinä nuoremman ympäristön sisällä, mikä ei tosin
vähennä niiden kulttuuriympäristöarvoa. Vanhan Puumalantien varrella
sijaitsevat iäkkäät päärakennukset muodostavat liikenneväylän näkymissä
toistuvan aiheen. Virkatalojen alueellista merkitystä korostaa niiden pihaja puutarha-alueet, jotka ovat oleellinen osa kirkonkylän rakennetun
ympäristön kulttuurista ja visuaalista monipuolisuutta.
VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva (vas.): Pappilantiellä ja Peltotiellä on sekä 1- että 1 ½ kerroksisia pientaloja, niistä
useimmat ovat kokeneet eriasteisia julkisivu-uudistuksia.
Pappilantieltä otetussa kuvassa
etualalla näkyvän talon (53:1) ulkoasussa on säilynyt rakennusajalle tyypillistä detaljien
hienopiirteisyyttä.
Kuva (oik.): Peltotien varrella sijaitsevan pientalon (57:1) arkkitehtuuri on yksityiskohdiltaan
harkittua ja viimeisteltyä.
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Kuva: Hiekkarannan l. kirkkoherranpappilaan johtaa suora tie vanhalta Viipurintieltä.

Kuva: Pappilasta alas rantaan vietävällä rinteellä on puutarha-alue hedelmäpuineen ja
marjatarhoineen. Puumalan historiassa kerrotaan, että rakennus rakennettiin edellisen pappilan
päärakennuksen eteen; rannempana on säilynyt ainakin yhden rakennuksen kiviperustusta.

37

Kuva
(vas.):
Kirkkoherranpappilan
talouspiha
karjarakennuksineen
on
sijainnut
päärakennuksen pohjoispuolella. Kuvassa taustalla näkyy 1930-luvun navettarakennus.
Kuva (oik.): Pappilan kellari.

Kuva: Rantapappilan pihapiiristä on jäljellä päärakennus sekä puutarha-alue rantaan päivän
viettävässä rinteessä. Pappilarakennuksen ulkoasu on uudistunut viime sotien jälkeen tehdyissä
remonteissa.

Kuva (vas.): Kanttorilaksi rakennetun puutalon ulkoasu on uudistunut peruskorjauksissa ja
laajennuksissa.
Kuva (oik.): Hämälän vanha, tyhjilleen jäänyt asuinrakennus.
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Kuva: Kaipaisen päärakennus.

Kuva: Nimismiehen asuntona
virkatalorakentamista.

ollut

Salmenrannan
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päärakennus

edustaa

1800-luvun

Kuva: Repolan talossa on peruskorjausten jälkeen jäljellä hirsitalon selkeä hahmo ja detaljointi.

Kuva: Kappalaisenkujan puutalot muodostavat kohtuullisen yhtenäistä katujulkisivua. Kujan
perällä näkyy Rantapappilan päärakennuksen pääty.
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Kuva: Kappalaisenkujan pientaloasutuksen kanssa samaan aikakauteen kuuluvan kivikoulun
pitkä julkisivu rajaa maisematilaa kujan yläpuolella.
Kuva: Hiekkarannan pappilan eteläpuolella
Sarkatie – Lehtokuja lenkkikadun varrella on
lyhyellä ajalla rakentunut hyvinkin yhtenäinen
korttelialue. Matalat loivaharjaiset
omakotitalot sijaitsevat pienehköillä tonteilla
suorissa riveissä. Suurin osa korttelin taloista
on 1980-luvun alusta. Säännönmukaisen
sijoittelun lisäksi yhteisiä tekijöitä ovat
kerrosluku ja kattokaltevuus. Väritys vaihtelee
taloittain, myös julkisivumateriaalien käytössä
on eroja, tavallisesti yhdessä talossa on
käytetty 2-3 eri verhousmateriaalia.

Kuva: Puumalanniemen kärjestä, taajaman alueella on yhteensä kuusi Salpalinjan korsua, joista
Veteraanipuistossa sijaitseva bunkkeri on kunnostettu ja avoinna yleisölle.

Huom. Vanhan Puumalantien varrella sijaitsevien kohteiden kuvat ovat
edellisessä luvussa luvun 4.2.
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4.3

Kirkkomaa

Aluekuvaus
Puumalan kirkko sijaitsee salmen rannalla, niemen länsipuolella kulkevan selänteen
laella. Tänäkin päivänä kirkko on taajaman maamerkkinä, kun saavutaan yleiseltä
tieltä kirkonkylän keskustaan tai vesitse satamaan.
Nykyinen kirkko on järjestyksessään seurakunnan kolmas.
Kirkon alkuperäiset
suunnitelmat laati Intendentinkonttorin Charles Bassi 1823, mutta rakennusvaiheessa
1830-1832 kirkko rakennettiin suunniteltua kansanomaisempana Gustav Wilhelm
Vikstenin suunnitelman mukaisesti ja rakennusmestari Taavetti Rahikaisen johdolla.
Alkuperäistä
suunnitelmaa
muutettiin
mm.
korottamalla
seiniä
yhdellä
ikkunakerroksella. Kirkon vihkiminen tapahtui juhannuksena 1832.
Puumalan kirkko oli valmistuessaan tasavartinen ristikirkko, mutta myöhemmin sitä
laajennettiin ristivarvien sisänurkkiin salvotuilla ulokkeilla, jolloin kirkko muuttui
tyypiltään kaksoisristikirkoksi eli kahtamoiseksi. Kaksoisristikirkko yleistyi Suomessa
1700-luvun loppuun mennessä ja oli hallitseva ristikirkkotyyppi aina 1800-luvun
puoliväliin saakka. Kahtamoisessa pohja-alaltaan tasavartisen ristin sakaroiden väliin
on rakennettu tilan laajentamiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi kulmaulokkeet.
Puumalan kirkossa katon keskusholvia ja seinien sidehirsiä on kannattamassa neljä
pyöreää pylvästä. Monikerroksisen keskikupolin alareunassa on samankaltaiset
baldakiinitupsureunukset kuin Lemin kirkossa. Ristivarsien päissä on aumakattoiset
eteishuoneet. Seinäpintoja jäsentävät kahdessa kerroksessa olevat ikkunat,
ulkovuorauksena on vaakalaudoitus nurkkakorostuksin.
Ristikeskuksessa kohoaa
kapea ja korkea kahdeksankulmainen torni. Vanhin säilynyt kahtamoinen on Lappeen
kirkko Lappeenrannassa vuodelta 1794. Itä-Suomen tunnetuimmat kahtamoistyypin
rakentajat olivat Matti ja Juhana Salonen Savitaipaleen Rahikkalan kylältä, josta oli
myös kotoisin Salosten opissa ollut Taavetti Rahikainen.
Kirkkoa on jouduttu korjaamaan useaan kertaan. Kirkko maalattiin ensimmäisen
kerran 1858. Paanukatto vaihdettiin peltiseen 1900-luvun alussa. Mittava peruskorjaus
tehtiin arkkitehti Heikki Havaksen johdolla 1961-62, jolloin kirkko palautettiin
mahdollisimman alkuperäisen näköiseksi. Kirkon penkit uusittiin (penkit mitoitettiin
1200 sanankuulijalle) ja alkuperäinen holvilaudoitus otettiin esille poistamalla 1923
tehty ponttilautaverhous. Viimeisin peruskorjaus toteutettiin 2006-2007 arkkitehti
Jaakko Merenmiehen johdolla, jolloin kirkkoon mm. uusittiin sähköt, valaistus-,
äänentoisto- ja hälytysjärjestelmät, vanhat maalikerrokset poistettiin ja kaikki
maalatut pinnat maalattiin uudelleen maalarimestari Aslak Sarren laatimien
suunnitelmien mukaisesti. Julkisivujen väritys pysyi samana. Sisällä seinien väritys
pysyi ennallaan, lattian väri vaihtui ruskeasta harmaaksi ja penkkien vihreä väri
vaaleni. Kirkko liitettiin vesi- ja viemäriverkkoon ja sinne rakennettiin nykyaikaiset wctilat.
Peruskorjauksen
yhteydessä
sisätiloihin
tehtiin
jonkin
verran
käyttötarkoitusmuutoksia, lisäksi alttaripöydän paikka siirrettiin peräseinältä keskelle
alttarikehää. Kirkon pohjoisen eli seurakuntatalon puoleisen siiven portaiden paikalla
on uusi invaliuska ja graniittiportaat. Vanhat portaat ovat nyt eteläpäädyssä, jyrkkien
betoniportaiden paikalla.
Kellotapuli valmistui vuonna 1806. Sen rakennutti ja mahdollisesti suunnittelikin
savitaipalelainen Jussi Salonen. Tapulin paanukatto uusittiin 1999 ja tapuli maalattiin
ja
korjattiin
kirkon
peruskorjauksen
yhteydessä
2000-luvun
ensimmäisen
vuosikymmenen jälkipuolella.
Puumalan kirkkomaa käsittää myös hautausmaan kirkon etelä- ja lounaispuolella.
Nykyisen kirkon aikana kaikki hautaukset on toimitettu hautausmaahan, sillä kirkkoon
hautaamiset kiellettiin koko maassa 1822 annetulla keisarillisella asetuksella.
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Puumalassa viimeiset tiedot kirkon lattian alle tehdyistä hautauksista ovat 1780-luvun
alusta.
Kirkkomaa kirkkopihoineen ja hautausmaa-alueineen on aidattu kiviaidalla.
Ensimmäiset hautausmaata koskevat kirjalliset tiedot liittyvätkin alueen aidan
korjaamiseen. Aina 1800-luvun alkupuolelle saakka aita oli mitä todennäköisimmin
tehty puusta. Venäläisten tuhottua 1700-luvun lopulla hautausmaan aidan, ei uutta
aitaa rakennettu kymmeniin vuosiin. Vuonna 1810 tehtiin päätös puuaidan
rakentamisesta, mutta vasta 1820-luvun alkupuolella saatiin aidan rakentaminen
käyntiin, mahdollisesti aita tehtiin lankkujen sijaan kivistä. Vuonna 1838 päätettiin
hautausmaan laajentamisesta ja kiviaidan rakentamisesta sen ympärille. Aidan tarkkaa
valmistumisvuotta ei tiedetä, mutta ainakin vuonna 1844 puumalalaisilla oli kiviaidan
rajaama laajempi kirkkomaa käytössään. Kiviaitaa rakennettiin lisää 1870-luvulla
länsilaidalle perustetun lisäalueen ympärille. Vuonna 1910 tehtiin päätös porttien
sulkemisesta ja aidan rakentamisesta kirkkopihan ja hautausmaan välille. Kirkon ja
kellotapulin välissä on sankarihauta-alue, jossa lepää vuoden 1918 ja 1939-44 sodissa
kaatuneet. Sankarimuistomerkin on tehnyt kuvanveistäjä Armas Tirronen vuonna
1959.
Seurakuntakoti sijaitsee kirkon pohjoispuolella, Puumalan kirkkomaan ja
koulukeskuksen välissä. Rakennuksessa on kirkkoherran virasto sekä kaikki muut
seurakunnan toimistotilat. Rakennus on valmistunut 1956, laajennusosa n. 1970luvulla samaan tyyliin. Rakennus on valkoiseksi rapattu ja harjakattoinen, ikkunoiden
puukehykset ovat ruskeat.
Puumalan kirkko sijaitsee nykyään taajaman keskellä. Pari vuosisataa sitten asutus oli
tiivistä vain aivan niemen kärjen rantamailla, mutta 1800-luvun aikana asutus laajeni
rannasta kirkonmäelle nousevaan rinteeseen, 1910-luvun alussa kirkkomaan ja rannan
välille ja sitten 1900-luvun puolivälistä lähtien kirkon pohjois- ja itäpuolelle. Pääkadun
varrelta puutalot ovat väistyneet tehokkaamman ja modernimman rakentamisen tieltä,
mutta aivan kirkkomaan läheltä, Satamatien ja Tapulitien varrelta, on löydettävissä
1900-luvun alun pienimittakaavaista puutaloasutusta puutarhoineen.
Talojen tontit ovat suhteellisen väljiä ja alue yleisilmeeltään vehreä. Tapulitie ja
Kirkkotie ovat jyrkkiä rinnekatuja, Satamatie kulkee rantaviivaa seuraillen alavalla
maalla.
Yleisin aitatyyppi on leikattu pensasaita. Satamatien ja rannan välisillä
tonteilla sijaitsevat Ollinrannan (28:9), Sorvasrannan (12:6) ja Markkulanrannan
(12:4) puutalot. Sorvasrannan 12:6 ja Luotsiaseman välistä rajalinjaa kulki vielä 1930luvulla kulku-ura rannasta kirkkomaalle. Luotsiaseman eteläpuolella sijaitsevalta
puistomaiselta rantatontilta (Taunola), jolla sijaitsi torppa jo 1700-luvulla, purettiin
joitakin vuosia sitten vanha puutalo. Kirkonmäen rinteen alaosassa Satamatien varrella
on säilynyt Rauhalan (54:1) ja Tuovilan (28:6) pienikokoiset puutalot. Ylempänä
rinteessä on eri-ikäistä rakennuskantaa, joista 1900-luvun alkupuolelta on Korholan
(12:8) talo. Tapulintien varren vanhoja taloja ovat Kaunola (39:11), Onnela (12:25)
sekä aivan hautausmaan kiviaidan alapuolella, seurakunnan maalla (4:101) sijaitseva
puutalo.
Alueella säilyneiden pienehköjen, ilmeisesti hirsirunkoisten asuinrakennusten
ulkoasussa näkyy erilaajuisten korjausten tuomaa enemmän tai vähemmän luontevaa
ajallista ja tyylillistä kerroksisuutta. Muutamien talojen kohdalla peruskorjaus on ollut
hyvinkin kokonaisvaltaista, toisissa on säilytetty enemmän käsityövaltaisen
rakentamisen hienopiirteisyyttä ja näin ollen myös rakennusten historiallisia arvoja, ja
sitten on myös rakennuksia, joissa käytön ja kunnossapidon puute näkyy yleisilmeen
heikentymisenä.
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ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
A1 Kirkkomaa, RKY-kohde, ks.
maakuntakaavamääräykset.
Kaipaisen talo (K1) ks. luku 4.2.
A2 Kirkkomaan länsipuolinen
alue; Alueen pienimuotoisuuden
ja vehreyden säilyttäminen.
K1 Kirkko ja tapuli
K2 rh Seurakuntakoti

Aluetyyppi

Kirkollinen;
Kylä;
Kirkonmäki
kirkollisine
rakennuksineen
hautausmaineen ja siihen liittyvä puutalovaiheen kyläasutus.

1
2

ja

Historialliset arvot
Puumalan
kirkkomaa
ilmentää
ympäristössään
arvokkainta
historiallista jatkuvuutta. Kirkolliset rakennukset yleensäkin ovat koko
pitäjän identiteetin kannalta merkittäviä kohteita.
Rakennushistorialliset arvot
Kiviaidan rajaama kirkkopiha ja hautausmaa muodostavat kirkonkylän
historiallisesti arvokkaimman puistoalueen.
Puumalan kirkko taidokkaasti rakennettuine avarine sisätiloineen on
viimeisiä kansanomaisen kirkkoarkkitehtuurin omaperäisiä toteutuksia
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1800-luvun alusta, ajalta, jolloin maan kirkkosuunnittelua pyrittiin
ohjaamaan Intendentinkonttorista, mutta käytännön toteutus saattoi
perustua kansanrakentajan taitoihin ja perinteeseen.
Kiviaidan luona on itäsuomalaista tyyppiä edustava, hyvin säilynyt
kahdeksankulmainen kellotapuli 1800-luvun alkuvuosilta.
Seurakuntakodin
arkkitehtuurissa
on
edustettuna
1950-luvun
rakentamisessa vahva materiaalintuntu sekä detaljien hienovireisyys.
Kirkkomaan länsi- ja lounaispuolella, Satamatien ja Tapulitien varrella
on
1900-luvun
alun
puutaloja,
jotka
hieman
vaihtelevasti
rakennushistoriallisia
arvoja
säilyttäneinä
edustavat
aikansa
käsityövaltaista puurakentamista.
Maisemalliset arvot
Kirkko sijaitsee mäellä, keskustan sisääntuloväylän alkupäässä, ollen
keskeisenä maamerkkinä niin maanteitse kuin vesireittejä saapuville.
Kirkon torni ja kirkkomaalla kasvavat korkeat kuuset nousevat
taajaman vesistön suuntaan avautuvan silhuetin ylätasoksi.
Kirkonmäeltä alas rantaan laskeutuvan Tapulitien sekä rannassa
kulkevan
Satamatien
ympäristössä
sijaitsevat
puutarhatontit
puutaloineen ovat tärkeitä taajamakuvan ja kirkkoympäristön ajallisen
kerroksellisuuden ja historiallisen monipuolisuuden kannalta.
Puutalojen ja pihapiirien myönteinen kyläkuvallinen arvo edellyttää
rakennusten käyttöä ja ylläpitoa. Talojen käytön jatkuminen
esimerkiksi
vapaa-ajan
asuntoina
säilyttäisi
kirkon
lähellä
pienipiirteisen ja vehreän rantaraitin.

VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Kirkon torni ja kirkkomaan vanha kuusikko nousevat taajaman yläpuolelle.
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Kuva: Kirkko ja tapuli.

Kuva: Seurakuntakoti.

Kuva (vas.): Rantapappilan kiinteistöllä sijaitsevan puutalon (luonnonkivijalka, rhr 1956 viittaa
korjausvuoteen, talo näkyy jo 1938 vuoden pohjakartassa) pihapiiri rajautuu hautausmaan
kiviaitaan. Vierestä nousee Tapulitie.
Kuva (oik.): Onnelan (rhr 1900) talo sijaitsee Satamatien ja Tapulitien risteyksessä.
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Kuva: Kaunolan (rhr 1920) taitekattoinen talo on jäänyt modernien rakennusten väliin,
kunnantalon pysäköintialueeksi muutetun torialueen reunalle.

Kuva (vas.): Onnelan talo.
Kuva (oik.): Ollinranta (rhr 1920) Satamatiellä.

Kuva (vas.): Tuovila (rhr 1900) on Satamatien varrella luotsiasemaa vastapäätä. Rakennukset
ovat yleisilmeeltään heikentyneitä.
Kuva (oik.): Tuovilan yläpuolella rinteessä näkyy Korhola (1917), jonka ulkoasu on uudistunut
peruskorjauksissa, viimeisin on tehty 2000-luvun alussa.
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Kuva: Sorvasrannan (rhr 1926) ja Markkasenrannan talot ovat rantatonteilla Satamatien
varrella

Kuva: Rauhalan talo sijaitsee kulmatontilla (rhr 1920) Kirkkotien ja Satamatien risteyksessä.

Kuva (vas.): Rauhalan talo Satamatien varrella.
Kuva (oik.): Kirkkotien risteyksen jälkeen, Kappalaisenkujan alapuolelta löytyy Tukikohta –
niminen taitekattoinen puutalo, joka on rakennettu vuonna 1936. Rakennus on peruskorjattu
2000-luvulla. Yläkertaan on rakennettu asuinhuoneet.
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4.4

Ydinkeskusta

Aluekuvaus
Kirkonkylän ydinkeskusta sijaitsee kirkonmäeltä salmen rantaan ja niemenkärkeen
ulottuvalla alueella. Liikerakennukset keskittyvät kirkolta vanhaan lossirantaan vievän
kadun varteen. Vuonna 1946 vahvistettiin kirkonkylän rakennussuunnitelma, minkä
jälkeen
alkoi
kirkonmäelle
ja
rantaa
seurailevien
kulkuväylien
ympärille
vapaamuotoisesti syntynyt kyläalue saada ohjattua säännönmukaisuutta. Toisaalta
etenkin Keskustien ilme muuttui 1960-luvulta lähtien hajanaiseksi, kun entinen kapea
tiealue
sitä
reunustavine
puutaloineen
korvautui
hahmoiltaan
erilaisilla
uudisrakennuksilla, jotka sijoitettiin eri etäisyyksille kadun keskilinjasta. Katutilan
selkeyttäminen olikin 1990-luvulla toteutetun Keskustien perusparannushankeen yksi
tavoite, mikä myös saavutettiin.
Puutalojen korvautuminen uudenlaisella, kaikin tavoin aikaisemmasta rakennustavasta
poikkeavalla rakentamisella alkoi Puumalassakin 1960-luvulla. Kivitaloja oli tosin
rakennettu jo edellisillä vuosikymmenillä, kuten meijerirakennus n. 1930, osuuskassa
ja säästöpankki raitin varteen 1950- ja 60-luvuilla.
Ensimmäisiä laatikkomaisia,
raskailla räystäillä varustettuja liikerakennuksia oli linja-autoasema kirkkomaata
vastapäätä (1969). Samalta vuosikymmeneltä ovat Liisankulman kiinteistön eli entisen
Pohjoismaiden Yhdyspankin (PYP) rakennukset, joista toisessa on 1990-luvun
puolivälistä lähtien toiminut kangas- ja käsityötarvikeliike Löytöluhti Ky. Tontin
suoraviivaiseen koordinaatistoon perustuva matala rakentaminen ja julkisivujen
jäsentely eri verhousmateriaalein poikkeaa täysin vanhemmasta sekä uudemmasta
mittasuhteiltaan ja muotokieleltään monimuotoisemmasta rakentamisesta.
Kirkon lähiympäristön viimeisiä puurunkoisia liikerakennuksia oli Kuittilan kahvila- ja
majatalorakennus, jonka purkamisesta kiisteltiin 1990-luvulla. Sen tilalle rakennetun
Osuuspankin toimisto- ja liikerakennuksen arkkitehtuurissa on lähtökohtaisesti samaa
kuin pankkien 1950-luvun rapatuissa toimitaloissa – harjakatto, kaksikerroksisuus,
yläkerran toimistoikkunarivi ja alakerran näyteikkunarivi - mutta kuitenkin selvästi
mittasuhteiltaan erilaisena. Lisäksi talon torin ja sisäpihan puoleiset julkisivut ovat
jäsentelyltään modernimpia, kahvilan sisäänkäyntikulman veistoksellisuudella on tuotu
raitille arkkitehtonista omaleimaisuutta. Aikoinaan markkinakenttä sijaitsi kirkkomaan
eteläpuolella. Nykyään selkeästi rakennuksiin rajautuva torialue on Keskustien varrella.
Sitä
vastapäätä
on
1970-luvulla
rakennettu
kunnantalo
(suunnittelijana
rakennusarkkitehti Veikko Voutilainen) ja sen kivimuurien ja portaikon rajaama
eduspiha. Alueen kookkaisiin rakennuksiin lukeutuu myös torin reunalle vuonna 1980
valmistunut keltatiilinen toimisto- ja liikerakennus (Merita).
Uusi suurimittakaavainen rakentaminen on muuttanut, muttei kokonaan hävittänyt
kirkonkylän vanhaa aluerakennetta, joka tukeutui Keskustiehen sekä sen
rinnakkaiskatuun, Annankujaan. Jälkimmäistä reunusti ainakin jo 1900-luvun alussa
tiivis puutaloasutus. Vanhoihin kyläteihin lukeutuu myös Liisankuja, joka oli yhdystie
Annankujalle sekä toisaalta peltonotkelman poikki itään työväentalolle (purettu), jossa
tie kääntyi etelään ja kulki VPK:n talon (Viri) mäen sivuitse koulun suuntaan.
Annankujan ja Liisankujan kulmatontilla sijaitseva Vienolan kiinteistö (68:00)
rakennettiin
vuonna
1903.
Vuonna
1922
seurakunta
osti
rakennuksen
seurakuntataloksi. Välillä rakennuksessa oli myös koulutoimintaa. Yksityisomistukseen
kiinteistö siirtyi 1956, jolloin siinä aloitti toimintansa K. Sihvosen valokuvausliike.
Samalla vuosikymmenellä rakennettu ulkorakennus sisältää saunan ja liiterin.
Ulkoasultaan rakennusaikaansa edustava rakennus on peruskorjattu 1990-luvun
lopulla. Annankujalla on vielä kaksi muutakin 1900-luvun alun puutaloa. Rakennukset
ovat harjakattoisia, lautavuorattuja ja kiviperustaisia. Molempiin on tehty ulkoasullisia
muutoksia. Ruskeaksi maalattu Vilhelmiinan puutalo (64:00) valmistui vuonna 1905
(Saastamoinen, myöh. suutari Valtonen, peruskorjattu 1981). Vaalea Arvonkulma
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(48:5, poliisin talo) on hieman nuorempi, noin 1920-luvulta. Liisankujalle antaa
luonnetta 1950-luvun alkupuolella rakennettu paloasema (12:18, 1952/56), joka on
saneerattu 1993 avatun pesulayrityksen toimitiloiksi. Yläkerrassa oli alun pitäen
palokunnan lepo- ja kerhotilat. Rakennuksen kulmalla on letkunkuivaustorni. Rapatun
paloaseman kaksikerroksinen, puurunkoinen lisäsiipi sekä erillinen harjakattoinen
puutalo valmistuivat 1961 kunnanvirkailijain asunnoiksi (kunnan rkm T. J. Kankainen).
Paloaseman kanssa samaan aikakauteen ajoittuu kujalta Keskustien suuntaan
avautuvan näkymän pääterakennuksena sijaitseva entinen säästöpankkitalo.
Keskustien rinteessä sijaitseva Säästöpankin (22:2) harjakattoinen rapattu
liikeasuinrakennus on valmistunut vuonna 1955, ja on säästynyt suuremmilta
ulkoasullisilta muutoksilta. Säästöpankin vieressä on vuonna 1960 valmistunut,
ulkoasultaan karumpi Mikkelin Seudun Osuuskassan toimitalo (12:22; vuodesta 1970
Puumalan Osuuspankki ja vuodesta 1973 Etelä-Savon Osuuspankki). Pankkitalot
muodostavat hetkellisesti yhtenäisen ja selkeän katujulkisivun, jota elävöittävät
rakennusten edustalle rakennetut portaikot. Osuuspankin nykyiset liiketilat sijaitsevat
Kiinteistöyhtiö Puumalan OP-Kulma Oy:n A-kiinteistössä, joka valmistui vuonna 1990
entisen Kuittisen puutalon paikalle. Samaan aikaan rakennettiin myös B-rakennus.
Siinä on talon valmistumisesta lähtien toiminut Puumalan Apteekki, jonka edelliset
toimitilat olivat Säästöpankin talossa.
Keskustien
mutkassa,
sataman
edustalla
on
säilynyt
katkelma
vanhaa
puutaloympäristöä, johon paloasematontti kytkee mukaan myös Annankujan puutalot.
Koko vanha kortteli 2 Liisankujan, Keskustien ja vanhan lossirantaan vievän
maantien välisessä kolmiossa on säilyttänyt entistä vehreyttään ja pienimittakaavaisen
rakennuskannan ml. ennen talojen takapihoille tyypillisiä ulkorakennuksia. Korttelissa
sijaitsevat Kultalan, Ilkkalan ja Kuuselan pihapiirit.
Kultalan puutalossa on toiminut useita palveluyrityksiä, kuten Hilma ja Anton Kivelän
kahvila, Kalle Luukkosen kauppa ja Partasen kahvila. Yläkerrassa on perimätiedon
mukaan pidetty tyttökoulua. Myöhemmin alakerran liiketiloissa on toiminut
matkailuinfopiste, käsityökeskus ja kirjakauppa sekä nykyään mm. kultasepänliike.
Kunta osti Kultalan 1980-luvulla. Nykyään sekä Kultala että Ilkkala ovat
yksityisomistuksessa. Hirsirunkoista taloa on peruskorjattu ja laajennettu vuosien
mittaan käyttötarkoituksen mukaan. Ilkkala on saanut nimensä Adi Ilkasta, joka osti
talon ja avasi liiketiloissa Puku- ja sekatavarakaupan vuonna 1936. Kultaseppä
Reponen osti kiinteistön vuonna 2002. Hirsirunkoinen talo saneerattiin nykyiseen
tyyliinsä 1950-luvun saneerauksessa. Viimeisimmät kunnostustyöt olivat käynnissä
vuonna 2012. Tilat ovat olleet majoitus- ja liiketiloina. Pihapiirissä on kaupan varastoja talousrakennuksen lisäksi toinen pienempi rakennus, joka on kunnostettu
kahvilatiloiksi, aikoinaan siinä toimi Bruuno Rainion perustama limonaditehdas.
Ilkan talon ja paloaseman välille jää Kuuselan kapearunkoinen puutalo (12:19), joka
rekisterin mukaan on rakennettu 1900-luvun alkupuolelta. Kivijalalle perustettu talo
lienee rakennettu vaiheittain. Ikkunat ovat erimallisia, vanhimmissa on T-karmi.
Väliseinien paikat näkyvät seinälinjalta ulkonevina koteloina.
Kantatien itäpuoliset asuntoalueet Niementien varteen jäävää vanhaa kyläaluetta
lukuun ottamatta ovat rakentuneet vuoden 1946 rakennussuunnitelman voimaantulon
jälkeen sen ja myöhempien kaavamuutosten ja uusien kaavojen mukaisesti. Keskustan
ja urheilukentän välille jäävä asuntoalue on muodostunut pääasiassa 1900-luvun
alkupuolella itsenäistyneen pappilan torpan eli Rinteen maille. Jälleenrakennuskauden
puolitoistakerroksisia puutaloja on pääasiassa Paakarintien, Kallentien ja Härkösentien
varrella. Paakarintien talorivin päässä säilynyt pieni rinnepelto kuuluu Harjulan
pienviljelyspaikkaan, joka sekin on lohkottu Rinteestä. Asuinrakennus on valmistunut
1946. Urheilukentän pohjoispäässä sijaitsevalla Tanhulan tontilla on 1950-luvun
puolitoistakerroksisen puutalon lisäksi vanha Rinteen talon riihi, jossa toimi pitkään
Viljo Hulkkosen puusepänverstas. Urheilukentän laidalla on pieni puurakenteinen
katsomorakennus 1900-luvun keskivaiheilta.
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Rinteen päärakennus tunnetaan omistajan nimen mukaan Härkösen talona.
Härkösten aikana, 1930-luvun alussa, tämä vanha pappilan torppa lunastettiin
itsenäiseksi. Talonpoikaista hirsirakennusperinnettä edustavan päärakennuksen on
arveltu olevan vanhimmilta osin vuodelta 1776, jolloin sen vanha tupa olisi ollut alkuun
savutupana. Talo on pohjakaavaltaan paritupa, jonka toisessa päässä on tupa, toisessa
kamarit ja välissä ennen läpikuljettava eteinen. Tuvan kiviuuni on rakennettu
hirsijalustalle. Härkösen talo siirtyi vuonna 1983 Puumala-Seura ry:n omistukseen.
Kesäisin näyttelytiloina toimivaa kiinteistöä on kunnostettu valtion avustuksin vuodesta
1989 lähtien. Samalle tontille valmistui vuonna 1989 Puumala-lehden toimitilat.
Lähteet: Puumalan historia II; Rakennusinventointi: Härkösen talo; Yksityisyrittäjiä I; Kotiseutumme
Puumala, Ristiina. 2007; Vienolan omistaja

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
Yleistä
Keskustien rakentamisessa tulee
jatkossakin vaalia jo yli
vuosisadan ajan harjoitettua
tiivistä rakennustapaa,
säilyttäen samalla riittävässä
määrin järvinäkymiä.
A1 Kortteli 2 (Ilkkala, Kultala,
Kuusela, paloasema)
A2 Annankuja ja Liisankuja
(katulinjat ja puutalot)
K1
K1
K2
K2
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Rinne (Härkösen talo)
Vienola
rh Säästöpankki
rh Katsomo

1
2
3
4

Aluetyyppi

Kirkonkylän keskusta; pääkatu

Historialliset arvot
Keskustie on vanhaa Savonlinnan-Viipurin tietä ja Puumalan
kirkonkylän alkuperäinen pääraitti; Annankuja ja Liisankuja ovat
kirkonkylän keskustan vanhaa katuverkostoa 1800-luvulta.
Härkösen talo on entinen pappilan torppa.
Rakennushistorialliset arvot
Kortteli 2:n Keskustietä reunustavat puutalot ovat säilyneet
alkuperäisessä asuin- ja liiketilakäytössä. Ne ovat kirkonkylällä jo
harvinaisia hirsirunkoisia liiketaloja.
Härkösen talo on jo ikänsä puolesta historiallisesti arvokas. Pohjaltaan
paritupapohjainen, korjauksissa perinteisen ilmeensä säilyttänyt talo
edustaa kansanomaista hirsirakennusperinnettä 1700- ja 1800luvuilta.
Vienolan
päärakennuksen
ulkoasussa
ovat
säilyneet
rakennusajankohdan rakennustapaa/arkkitehtuuria kuvaavat tyypilliset
piirteet. Rakennus on toiminut välillä seurakuntatalona.
Säästöpankkitalo julkisivumateriaaleiltaan on hienopiirteistä 1950luvun arkkitehtuuria.
Pieni
puukatsomo
edustaa
1900-luvun
puolivälin
liikuntapaikkarakentamista
ja
rakennuksena
vahvasti
yhtä
käyttötarkoitusta
palvelevaa
tarverakennustyyppiä,
jonka
yksityiskohdissa näkyy vielä käsityön jälki.
Maisemalliset arvot
Puumalan kirkonkylän kyläkuvallisena vahvuutena on kylärakenteen
historiallisesta jatkuvuudesta tuleva eheys. Perustana on entisellään
säilynyt suhde vesistöön elävän satama-alueen myötä sekä
kirkonmäeltä lossirantaan johtaneen vanhan tien säilyminen
pääkatuna ja kylän kaupallisena keskuksena.
Korttelista
2
löytyy
ydinkeskustan
viimeinen
kirkonkylän
puutalovaiheesta säilynyt aluekokonaisuus, jossa kadun vartta
reunustavien talojen lisäksi on jäljellä takapihojen vanhoja
ulkorakennuksia ja sivurakennuksia.
Kookkaat asuin- ja
liikerakennukset liittyvät satama-alueeseen ja muodostavat kyläkuvaa
myös vesistön suuntaan; kortteli on osa historiallisen laivaväylän
kulttuurimaisemaa. Puutalovaiheeseen palautuvaa aluetta täydentää
paloasema 1960-luvun puutaloineen sekä Annankujalla säilyneet
1900-luvun alun puutalot.
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VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Puumalan kunnantalo sijaitsee toria vastapäätä. Virastotalo valmistui vuonna 1970
arkkitehti Veikko Voutilaisen laatimien suunnitelmien mukaan. Rakennuksessa on betonirunko,
verhous on tehty keltatiilestä. Samaa aikakautta edustaa vastapäinen liiketalo torin reunalla.
Aikaisemmin tietä reunustivat tälläkin kohtaa vieri viereen rakennetut puutalot.

Kuva: Aikaisemmissa selvityksissä (1988 kulttuurimaisemainventoinnista alkaen) on pidetty
esillä (sinapin)keltaista väriä taloissa yhtenä pääkadun ja ranta-alueen rakennettua ympäristöä
luonnehtivana piirteenä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon tämä 1900-luvun jälkipuolen
tilasta tehty luonnehdinta on vaikuttanut värin myöhempään käyttöön, sillä tänä päivänä
ydinkeskustan rakennuksissa vaalean keltainen on erittäin hallitseva. Aikoinaan keskustan
puutaloissa oli käytetty esimerkiksi perinteistä punaista vaaleiden sävyjen rinnalla.
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Kuva: Korttelin 2:n kohdalla säilynyt tienmutka on vahva tilantuntua luova ympäristötekijä,
jonka kohdalla voisi käyttää samoja hidastetöyssyjä kuin ylempänä Keskustien varrella.

Kuva: Kortteli 2:n vanhat puutalot ovat olennaisen osa satamatorin miljöötä.

Kuva (vas.): Puumalansalmen silta on kylämaiseman uusin kiintopiste.
Kuva (oik.): Entisen säästöpankki talo sijaitsee Liisankujan maisemallisen päätteenä.
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Kuva (vas.): Entisen säästöpankkitalon klinkkeriyksityiskohtia.
Kuva (oik.): Uuden osuuspankkitalon katoselementti edustaa pääkadun katujulkisivujen uutta
detaljointia.

Kuva: Annankujan varrella on kolme vanhaa puutaloa, joista kuvassa etualalla Vienola ja takana
Vilhelmiina. Ainakin yksi puutalo on purettu 1980-luvun alussa rakennetun kerrostalon tieltä.
Sivukujilla puutalojen värimaailma on monipuolisempi, mutta kuitenkin hillitty.

Kuvat: Keskustieltä avautuu näkymiä puuaitojen ja –rakennusten rajaamiin pihapiireihin.
Toisaalta tien varrella on ahtaita välitiloja, jotka ovat kaupunkikortteleissa tyypillisiä.
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Kuva: Etualalla näkyy Kuuselan talo, sen takana paloasema ja virkailijaintalot. Keskustie jää
kuvan vasempaan reunaan.

Kuvat: Vienolan ja Kuuselan talot edustavat Puumalan kirkonkylässä harvinaistuvaa
käsityövaltaista puurakennusperinnettä. Rakennukset liittyvät kortteli 2:n aluekokonaisuuteen.

Kuvat: Kantatie 62:n itäpuolisen keskusta-alueen omakotiasutuksen keskellä on urheilukenttä ja
sen
reunalla
1950-60-luvulle
tyypillinen
lautarunkoinen
lippakatsomo,
jossa
on
varasto/pukuhuonetilat katsomon alapuolella.
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Kuva: Härkösen talona tunnetun pappilan torpan, myöhemmin itsenäisen Rinteen tilan vanha
päärakennus, joka sijaitsee keskustasta asuntoalueille vievän kokoojatien varrella. Tontin tien
puoleinen leikkaus on tuettu lohkokivistä tehdyllä muurilla. Talo näkyy Keskustielle.
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4.5

Satama

Aluekuvaus
Puumalan satama on käynyt läpi saman kehityksen kuin monet muut kirkonkylä- ja
kaupunkisatamat. Elinkeinojen harjoittamiseen liittyneet yksityiset ja kauppaliikkeiden
laiturit, sekä konepajat, telakat ja sahat ovat hävinneet. Rahti- ja matkustajaliikenteen
sekä kalastaja-alusten arkinen työympäristö on muuttunut vapaa-ajan veneilyä ja
muuta turismia palvelevaksi kokoontumis- ja torialueeksi. Sataman uudistaminen
alkoi alueelle vuonna 1991 laaditun palvelujen kehittämissuunnitelman (Satamakalle
Oy) pohjalta. Samaan aikaan toteutettiin Tielaitoksen ja Puumalan kunnan yhteistyönä
Keskustien perusparantaminen. Vuonna 1995 valmistui Puumalansalmeen maantiesilta
osana kantatien 62 perusparannushanketta.
Jo ennen sillan rakentamista oli kirkonkylän liikenteellisen solmukohdan kyläkuvaa
muuttanut puisten liiketalojen purkaminen kantatien ja myöhemmin Suur-Savon
laatikkomaisen myymälän ja sen paikoitusalueen tieltä. Tämän vuosituhannen puolella
alue uusi ilmettään, kun Sale-myymälän laajennus valmistui 2006 ja pari vuotta
myöhemmin avattiin uusi satamaravintola vanhan kahvilarakennuksen paikalle.
Satamatori ja laajennetut laiturialueet on päällystetty betonilaatoin. Sillalle nousee
maisemahissi, jonka juurella on pieni Info-kioski.
Puumalan satamassa on koti-, vierasvene- ja asioimislaiturit sekä hieman etäämpänä
rantatien varressa luotsiasema. Laiturirakenteiden lomassa on säilynyt pari isohkoa
lautaseinäistä venevajaa eli kuuria, punainen, joka on merkitty jo vuoden 1938
pohjakarttaan ja noin 1960-luvulla rakennettu sininen kuuri, jonka kohdilla oli vuoteen
1928 liikemies Uuno Kuittisen saha. Venevajat ovat yksityisomistuksessa, punaisessa
kuurissa on edelleen yksi venepaikka Enso Gutzeit Oy:n omistuksessa.
Sinisen venevajan pohjoispuolella on Ollinrannan rantatontin perinteikkäässä asussaan
säilynyt lautavuorattu hirsitalo saunarakennuksineen; mökin kohdilla on sijainnut Wahl
& kumpp laituri, konepaja ja telakka. Salmen rannalla vuodesta 1871 toimineen
luotsiaseman nykyinen rakennuskanta on 1980-luvulta. Liikenne- ja veneaseman
asioimislaiturin ranta-alueella on pieni huoltoasema. Sitä vastapäätä sijaitsevasta
entisestä BB:n huoltoasemarakennuksesta on tehty kesäravintola.
Sataman
vanhimpiin
rakennuksiin
lukeutuu
Puumalan
meijeriosuuskunnan
rakennuttama meijerirakennus. Osuuskunta perustettiin 1929 ja meijeritoiminta
aloitettiin vuonna 1931. Laitteet osuuskunta osti Hankkijalta, ja mahdollisesti myös
meijerirakennus on Hankkijan insinöörien suunnittelema. Voin valmistus loppui 1972,
ja vajaa kymmenen vuotta myöhemmin, 1981, Puumalan Osuusmeijeri luopui
kokonaan meijeritoiminnasta. Nykyään vanhan meijerin puoli on liike- ja lasipajan
tiloina, lisärakennus on käytössä motellina. Meijerirakennus oli valmistuessaan
vaaleaksi rapattu ja siinä oli jyrkkä poikkipäädyllä ja puolipyöreillä lapeikkunoilla
varustettu harjakatto. Konehuone tiilipiippuineen oli rakennuksen päädyssä. Vuonna
1959 konehuoneen perään rakennettiin lisärakennus ja vanhan meijeriosa sisustettiin
uudelleen.
Uuden
kaksikerroksisen
lisärakennuksen
katutasossa
avattiin
maitomyymälä. Seuraavissa saneerauksissa meijerin vanhaa osaa laajennettiin ja
entinen harjakatto muutettiin nykyisenlaiseksi jyrkäksi pulpettikatoksi; entinen
klassistishenkinen kivirakennus muuttui funkishenkiseksi teollisuusrakennukseksi.
Ainoastaan rakennuksen tienpuoleisella sivulla on jäljellä vanhaa ulkoseinää ja jonkin
verran vanhoja ovi- ja ikkuna-aukkoja. Nykyinen sisäänkäynti liiketiloihin on avattu
ikkunan paikalle. Konehuone tiilipiippuineen on säilynyt suuremmilta ulkoisilta
muutoksilta. Lisärakennuksen julkisivuihin tehdyt muutokset ovat pintapuolisia eivätkä
ole merkittävästi heikentäneet talon ajallista tunnistettavuutta. Rakennuskompleksin
yleisilmettä heikentää kunnostusta odottavat rappauspinnat.
Puumalan historia II; Puumalan Osuusmeijeri. ELKA-kuvaus; Puumala-seuran valokuvat; Okkola, Aaro.
2001. Saimaan kipralttari.
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ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
Satama-alue ks.
Maakuntakaavan aluerajaus ja
suunnittelumääräys
K2 m Meijerirakennus ja
tiilipiippu
K2 m Venekuurit (punainen ja
sininen)

Aluetyyppi

Liikenne; Sisävesisatama

Historialliset arvot
Puumalan kirkonkylä on Saimaan laivaliikenteen tärkeä satamapaikka,
joka sijaitsee ikivanhan Savonlinnasta Viipuriin vieneen yleisen
maantien ja eri suunnalta tulevien vesireittien risteyskohdassa.
Sataman ja vanhan lossipaikan luona säilyneessä entisessä
meijerirakennuksessa
toimi
Kirkonkylän
osuusmeijeri
kuudenkymmenen
vuoden
ajan.
Meijeri
oli
maaja
metsätalousvaltaisen kunnan harvoja merkittäviä teollisuuslaitoksia
1900-luvulla.
Rakennushistorialliset arvot
Kirkonkylän rantamaisemissa ennen hyvin tavallisista puisista
rantamakasiineista ja venevajoista on säilynyt kaksi kohtalaisen suurta
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lautaseinäistä, yhdeltä seinältä avointa venevajaa. Ne, samoin kuin
entinen osuusmeijeri, meijereille tyypillisellä paikalla veden äärellä ja
liikenteen solmukohdassa, omaavat rakennushistoriallisia arvoja
rakennusten alkuperäisen käytön puolesta, joka venevajoissa jatkuu
yhä. Lisäksi etäälle rannasta paalujen varaan rakennettu venevaja on
muiden
perinteisten
rantarakennusten
tavoin
harvinaistunut
rakennustyyppi Saimaalla.
Maisemalliset arvot
Satama-alue on olennainen osa kirkonkylän ydinkeskustaa niin
kyläkuvallisesti kuin toiminnallisesti. Vielä säilyneet, kunnossapidetyt
venevajat sekä satama-alueen taustalla näkyvät vanhat puiset
liiketalot antavat ajallista syvyyttä muutoin uudistuneelle satamaalueelle.
VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva:
Punainen
ja
sininen
venevaja
kuvattuna
satamalaiturilta,
uuden
rantaravintolarakennuksen edustalta. Vanha pitkä puinen laivalaituri sijaitsi punaisen kuurin
vieressä, kuvassa näkyvien alusten välillä.

Kuva: Punainen venekuuri.

Kuva: Vierasvenesataman palvelu-rakennus,
taustalla näkyy vanha kansakoulutalo.
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Kuva: Uutta ja vanhaa. Keskellä pääkadun viimeisiä puisia asuin- ja liiketaloja. Vasemmalla on
uusi kerrostalo ja etualalla rantaravintola. Kuva (oik.): Meijerirakennus ja tiilipiippu.

Kuva: Uusi rantaravintola ja taustalla Puumalansalmen silta ja hissitorni. Edustalla rantatorin
aluetta.

Kuva: 1980-luvun alun viistokuvassa (ote) nähdään satama-alue sellaisena kuin mitä se oli
ennen viimeisintä uudistusta. Satamalaituri on nykyistä lyhyempi. Kaikki satama-alueella ja
osuuskaupan tontilla näkyvät puurakennukset on nyttemmin purettu lukuun ottamatta punaista
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venevajaa kuvan vasemmassa reunassa. Punaisen venevajan jälkeen näkyvästä puukujasta on
kaadettu rannan puoleinen puurivi./ Puumalan kunnan valokuvakokoelma.

Kuva: Maisemakortti kirkonkylästä, lossirannasta (n. 1907). VPK:n taloksi rakennettu seurantalo
torneineen oli kirkon ohella kylämaiseman kiintopisteitä. Kuva: Aarne Pietiäinen. / PuumalaSeuran kuvakokoelma

Kuva: Puumalansalmen silta ylittää salmen suunnilleen lossirannan kohdilta. Ennen keskusraitti
oli Salen puoleltakin tiivis ja puutalojen reunustama.
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Kuva: Meijeri laajennuksen jälkeen. / Puumala-Seuran valokuvakokoelma

Kuva: Meijerirakennus vuonna 2012. Oikealla näkyvä pieni vihreä
”Leppäkosken kenkätehtaana”. Talossa on asunut suutari Reponen.
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puutalo

tunnetaan

4.6

Puumalanniemen kärki

Aluekuvaus
Puumalanniemen kärjen vanha, jo 1700-luvun alkupuolelta lähtien tiivistä rantaasutusta muodostanut kyläalue on omaleimainen ajallisesti kerroksellinen miljöö, jolle
antavat luonnetta rantamaisemat ja alueen vaihteleva korkokuva sekä Niementien
kaartuvan tielinjan ympärille sekä rinnemaille sijoittuvat vanhat puutalot. Mäkisen
maaston ansiosta kadunvarsimaisemat ovat monipuoliset, näkymiä avautuu sekä alas
rantatonteille että Ukonmäen rinnepihoille. Alkuperäinen suunnittelematon aluerakenne
ja
rakentamisen
pienimuotoisuus
on
paikoitellen
vähentynyt
uudisja
täydennysrakentamisen myötä. Tonttien vehreys peittää paikoin jo järvinäkymiä.
Niementien perusparannusten yhteydessä tehdyt katualueen leveyttä, pientareita ja
tasausta koskevat muutokset ovat jonkin verran ylikorostaneet katualueen asemaa
suhteessa ympäröivään asutukseen.
Alueella on eri vuosikymmeniltä peräisin olevaa rakennuskantaa, vanhin talo on 1800luvulta, nuorimmat 1980-90-luvuilta. Sumssanlahteen laskeutuvalla katuosuudella
katseenvangitsijana on perinteikkäässä asussaan säilynyt Lappalan (11:16) puutalo.
Katuosuuden vanhoihin puutaloihin lukeutuvat myös Päivärinne (11:11) ja Itärinne
(11:15), joissa molemmissa on myöhemmistä muutoksista ja lisärakentamisesta
huolimatta näkyvissä hirsirakennuksen iästä kertovia tunnusmerkkejä (mittasuhteet,
luonnonkivijalka, ikkunoita). Alueella on säilynyt myös vanhoja ulkorakennuksia, mm.
hirsistä salvottuja aittoja, jotka myös kertovat alueen asutuksen iästä. Vanhaa
puurakennuskantaa on myös koulun vieressä sijaitsevilla Valkaman (11:12) ja
Suvirannan (20:1) tonteilla. Kookkaampi puutaloista tunnetaan Kohosen talona.
Sumssanlahteen rajautuvassa niemessä, entisen talvitien varrella, sijaitseva
Kurenniemen talo (26:12) on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
kaupparakennukseksi. Kauppatalo sai 1960-luvun peruskorjauksessa uudentyylisen
ulkoasun. Samoilta ajoilta on betonitiilirunkoinen korjaamo. Niemessä on Salpalinjan
bunkkeri.
Uudempaa, viime sotien jälkeistä asutusta on sijoittunut sekä ennestään
rakentamattomille alueille, notkelmiin ja rinteille, sekä jonkin verran vanhan
rakennuskannan lomaan, samalla aluerakennetta tiivistäen, tai tilalle. Mäen rinteillä,
Mäkitien ja Kenttätien risteyksessä sekä Kotitiellä, huomio kiinnittyy muutamiin
arkkitehtuuriltaan selkeälinjaisiin, detaljeiltaan ja julkisivuiltaan hienopiirteisiin 1950luvun rapattuihin omakotitaloihin, joista syntyy eheitä katujaksoja tai
taajamakohtia niemen puutalovaltaiseen ympäristöön. Poutapilvi (3:131) ja Loimurinne
(3:147) sijaitset terveysasemaa vastapäätä. Siirilä (20:3) Mäkitiellä sekä Koivurinne
(89:00) ja Jukarainen (92:00) Kotikujan varrella.
Niementien alkupäässä sijaitseva pitkä, harjakattoinen ja lautavuorattu hirsirakennus
on kirkonkylän ensimmäinen kansakoulutalo, joka on sittemmin kunnostettu muuhun
kokoontumis- ja koulutuskäyttöön. Koulu aloitti vuokratiloissa 1875, ja syksyllä 1883
se pääsi muuttamaan vastavalmistuneisiin tiloihin lossirannan itäpuolelle. Koulutalossa
oli ensi alkuun omat luokat tytöille ja pojille sekä käsityöluokka ja kaksi
asuinhuoneistoa opettajille, asuntojen ikkunat avautuvat puutarhan ja järven
suuntaan. Melko pian koulu muuttui sekakouluksi. Koulu oli valmistunut ennen vuonna
1892 julkaistua ensimmäistä suomalaista kokoelmaa koulujen mallipiirustuksista.
Suomessa oli kuitenkin jo sitä ennen käytetty virallisina malleina Ruotsista saatuja
koulujen mallipiirustuksia, ja Puumalankin koulun tilaohjelmassa ja ulkoasussa on
piirteitä, joita näkyy hieman myöhemmin mallipiirustusten mukaan rakennetuissa
maalaiskansakouluissa.
Koulurakennuksen
ulkovuoraus
on
yhtenäistä
vaakalaudoitusta. Väritys on nykyään vahvan sininen valkoisin yksityiskohdin ja
punaruskein ovin. Vesikate on betonitiiltä, kivijalka vanhimmilta osin luonnonkiveä.
Kaakkoiskulman asuntoa on laajennettu ja saman päädyn kuistia muutoskorjattu
1920-luvulla (Toivo Salervon piirustuksilla) vanhaan tyyliin. Sekä laajennusosan että
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kuistin perustus on betonia. Viimeisin muutos eli pitkälle sivuseinälle sijoitettu uusi
sisäänkäynti ja invaluiska rikkovat tiukan symmetriseen sommitteluun perustuvan
julkisivun eheyttä. Koulutontin tienvastaisessa penkassa on kaksi maakellaria,
rantarakennukset ovat uudempia.
Jyrkän kallioisen Lammasvuoren laella sijaitsee kunnan nuorisotalo, nk. Virin talo.
Nimensä se on saanut taloa pitkään omistaneen urheiluseura Virin mukaan. Alun
pitäen talo rakennettiin Puumalan VPK:lle, osin Nuorisoseuran varoilla, vuonna 1904.
Kolme vuotta myöhemmin valmistui korkea torni, jota käytettiin myös näköalatornina.
Talossa toimi 1920-luvulla alakansakoulu. VPK:n jälkeen talo oli suojeluskunnan
omistuksessa. Rakennuksen ulkoasu on uudistunut lisä- ja korjausrakentamisen
myötä. Korkea tähystystorni on purettu.
Mäkitien varteen jää myös pari iäkästä hirsitaloa, joista Hirsimäen (41:3) talo on
alueen vanhimpia ja edustavimpia puutaloja (apteekkari Hugo Hirsi). Se on rakennettu
1860-70-luvulla, ja siinä on toiminut aikoinaan yksityinen apteekki. Toisella puolen
tietä sijaitseva Aurinkolinnan hirsirunkoinen talo on 1900-luvun alusta. Alun pitäen
kahden perheen asuinrakennus on peruskorjattu 1980-luvun alussa yhden perheen
taloksi. Ulkopuolinen lisälämmöneritys on jättänyt ikkunat syvälle seinän sisään.
Puumalan terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ovat sijainneet nykyisellä paikalla,
niemen kärjessä, jo yli vuosisadan ajan. Tontti sairaalaa varten saatiin seurakunnalta.
Monimuotoiseksi useita siipiosia, mm. vanhainkodin, sisältäväksi rakennuskompleksiksi
laajentuneen sairaalan, nykyään terveysasema, vanhin osa on vuodelta 1937
(rakennusmestari Martti Vihonen). Pelkistetyn klassistisen rakennuksen alkuperäinen
ilme on säilynyt lisäsiiviltä vapailla julkisivuilla. Paikan ensimmäinen vuonna 1906
valmistunut hirsirunkoinen sairaalarakennus sijaitsee tontin jyrkässä Patalahden
suuntaan viettävässä rinteessä. Puutalo oli uuden sairaalan aikaan alasairaalana
(kulkutautisairaalana), mutta jäi sittemmin vuokra-asuntokäyttöön. Rakennuksen
takana rinteessä on 1900-luvun alkupuolella rakennettu aitan, liiterin ja ulkohuoneen
käsittävä piharakennus sekä sementtitiilirunkoinen, rapattu pesularakennus 1950luvun alusta, jälkimmäiseen liittyy myös hirsirunkoinen saunapuoli. Rannassa
tukilaiturin päässä on venevaja. 1900-luvun alkuvuosina rakennettu puurunkoinen
lääkäritalo tuhoutui tulipalossa ja purettiin. Se sijaitsi vanhaa puusairaalaa vastapäätä.
Alueelta on purettu myös sotien jälkeen rakennettu terveystalo. Uudet lääkäritalot
valmistuivat 1960- ja 70-luvuilla sairaalatontin eteläreunalle. Niementien jatke
Kaukaantiestä ylös sairaalanmäelle on rakennettu vasta viime sotien jälkeen.
Hieman ennen uuden sairaalan rakentamista, vuonna 1934, valmistui ylemmäksi mäen
rinteeseen
ajan
modernismia
edustava,
mutta
kuitenkin
perinteisellä
hirsirakennustekniikalla
toteutettu
Ukonmäen
(26:24)
yksityistalo.
Kahden
asuinhuoneiston taloon tuli myös nimismiehen, sittemmin henkikirjoittajan kansliat.
Rakennuttajana oli nimismies Aarni A. I. Puupponen. Talon etelänpuoleiselle rinteelle
perustettiin puutarha, joka nykyään jää rajalle kasvaneiden korkeiden kuusien sisään.
Ukonmäen asuinrakennus oli aluksi vain osittain kaksikerroksinen, tasakattoinen ja
vuoraamaton hirsitalo, joka jo muutaman vuoden kuluttua (n. 1938) korotettiin
kauttaaltaan kaksikerrokseksi ja rapattiin vaaleaksi. Lisäksi talon koillisseinän
sisäänkäyntien eteen tehtiin nykyinen yksikerroksinen siipi molemminpuolisin
avokuistein ja puutarhan suuntaan avautuvan kuistin yläpuolelle rakennettiin parveke.
Rinteen puolella taloa kiertää kivinen tukimuuri. Myöhemmistä muutoksista isoimpia on
ollut tasakaton korvaaminen loivalla aumakatolla sekä muuratun autotallin
rakentaminen kivijalassa olleen autotallin eteen. Muut muutokset ovat rungon
ulkopuolisia portaita tai ikkunoiden vuorilautoihin lisättyjä koristelaudoituksia (ritilät).
Asuintalon lähellä on aumakattoinen varastorakennus sekä hieman syrjemmällä
entinen noin 700 kanan kanalarakennus. Ukonmäen talon pohjoispuolella,
Kalliomäentien alkupäässä on säilynyt maalaiskylien vähäväkisten vaatimatonta
asumusmuotoa edustava Varjolan (56:49) pieni hirsimökki.
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Vanhan sairaalatontin alapuolella, Kaukaantien varrella on ollut kadulle nimenkin
antaneen UPM:n Kaukaan tehtaan tukikohta (Hiekkaranta 3:123). Päärakennus on
toiminut piiriesimiesten asuntona ja konttorina. Tyylipiirteiltään klassistinen,
aumakattoinen ja rimalaudoituksella verhoiltu hirsitalo on rakennettu 1920-30-luvun
vaihteessa piiriesimies Lagerstedtin aikana. Rannassa on aumakattoiset sauna ja
varastorakennus sekä laiturin päässä venevaja. Kokonaisuus on tyylillisesti yhtenäinen.
Sairaalanmäelle nousevan Niementien ja Kaukaantien risteyksessä on kaksi
ulkoasultaan uudistunutta 1900-luvun alun puutaloa. Kaukaantien varrelta on pari
puutaloa purettu 1970-luvulla rakennetun rivitalon tieltä. Talojen alapuolella on
idyllinen rantapolku, jonka varrella on vanhoja yhtiöiden ja yksityisten rakentamia
rantamakasiineja ja venevajoja sekä muutama hirsirunkoinen rantasauna.
Lähteet: Puumalan historia II; Sairaalan rakennusselitys 1905-06; Sairaalan piirustukset; Okkola, Aaro,
2001. Saimaan Kipralttari; Maakuntaliiton rakennusinventointiaineistot; Kalle Pastila, Arja Montonen ja Uku
Puupponen; Uku Puupposen valokuvakokoelma; Kotiseutumme Puumala, Ristiina. 2007.

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
A1 Niementie ja rantapolku
A2 Sairaalan ranta ja Ukonmäen alue
A2 Lammasvuori, Virin talo:
Rakennuksen ulkoasu on menettänyt
isoissa muutoskorjauksissa historiallisia
arvojaan, mutta rakennuspaikan soisi
jatkossakin olevan varattu
yhdistystoiminnalle, ja talon hirsirunkoa
hyödynnettävän mahdollisessa
uudisrakentamisessa.
K1 Kirkonkylän vanha kansakoulu
K1 Hirsimäen asuinrakennus
K1 Sairaala (puurakennus)
K1 Kaukaan tukikohta
K2 rh Ukonmäen päärakennus
K2 rh Lappala
K2 m Valkaman pihapiiri
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1
2
3
4
5
6
7

Aluetyyppi

Kylä; Julkinen palvelurakentaminen

Historialliset arvot
Niementien kylänosa on kirkonkylän vanhinta tiiviin kyläasutuksen
aluetta. Alue kuvastaa kirkonkylärakentamisen kehitystä.
Vanha puukoulu Niementien varrella toimi pitäjän ensimmäisen
kansakoulun tiloina vuodesta 1883. Rakennus on Puumalan
koululaitoksen historian avainrakennuksia.
Alueella on säilynyt kunnan ensimmäinen sairaanhoidon rakennus.
Maisemalliset arvot
Niementien kyläalueen kulttuuriympäristöarvot ovat ennen kaikkea
miljööarvoja. Alue edustaa kirkonkylämiljöötä järviluonnon helmassa.
Alueen luonteen kannalta tärkeitä ympäristötekijöitä ovat vanhimmat
puutalot
ja
ulkorakennukset
puutarhoineen
etenkin
koululta
Kaukaantielle välisellä alueella ml. Mäkitie sekä rinteillä sijaitsevan
asutuksen ja katujen suunnalta avautuvat näkymät järvelle.
Rakentaminen
on
edelleen
sopusoinnussa
luonnonpiirteiden
monimuotoisuuden kanssa, joskin paikoitellen rakentamisen tapa
eroaa säännönmukaisuudellaan alueen perinteisestä rakenteesta ja
mittakaava vanhasta rakeisuudesta. Kyläympäristön historiallisuutta
tukee myös vanha puusto sekä notkelmassa säilyneet, nyt
puoliavoimina niittyinä olevat entiset peltomaat, joiden säilyminen
kevyesti hoidettuina, puoliavoimina puistikoina olisi suotavaa.
Niemenkärjen rantavyöhykkeellä säilyneet venekuurit ja muut rantamakasiinit sekä saunat ovat kirkonkylän rakennetun ympäristön ja
rantamaisemien historiallisen ominaisluonteen kannalta tärkeitä
rakennuksia.
Kaukaantien
alapuolinen
ranta-alue
muodostaa
rantarakennusten osalta kirkonkylän eheimmän aluekokonaisuuden.
Entinen
kirkonkylän
kansakoulutalo
on
rakennushistoriallisesti
edustavana kookkaana puurakennuksena tärkeä vesistön suuntaan
aukeavan kyläkuvan muodostaja. Koulutalo sekä koko tiiviisti asuttu
niemenkärki
on
historiallisen
laivaväylän
rakennettua
kulttuurimaisemaa.
Virin talo eli alun perin VPK:n taloksi rakennettu seurantalo
Lammasvuorella on sijaintinsa puolesta kylän näkyvimpiä rakennuksia.
Rakennushistorialliset arvot
Kirkonkylän 1880-luvulla valmistunut kansakoulutalo on maakunnan
vanhimpia säilyneitä maalaiskansakoulurakennuksia. Kansakoulutalo
on myös säästynyt suuremmilta ulkoasullisilta muutoksilta.
Hirsimäen
päärakennuksen
ulkoasu
ilmentää
edelleen
hyvin
käsityövaltaisen puurakentamisen perinteitä, samoin Lappala, joka on
pienehkö 1900-luvun alun asuinrakennus.
Puurunkoisen sairaalarakennus on yksi harvoista maakunnassa
säilyneistä
maalaiskuntien
hirsirunkoisista
sairaalarakennuksista
(mahdollisesti maakunnan ainoa säilynyt alun pitäen maalaiskunnan
sairaalaksi rakennettu puurakennus 1900-luvun alusta; maakuntaliiton
inventointiaineistosta
löytyi
tietoja
vain
saman
aikakauden
lääkärientaloista sekä vanhemmista alun perin muuhun käyttöön
rakennetuista sairaaloista).
Entinen
Kaukaan
piiriesimiehen
asuntoja
konttorirakennus
rantarakennuksineen muodostaa tyylillisesti erittäin yhtenäisenä
säilyneen pihapiirin 1920-30-luvulta.
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VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Näkymä Puumalansalmen sillalta niemeen.

Kuva: Kirkonkylän ensimmäinen kansakoulu on rakennettu valoisaan paikkaan, kauniin
järvimaiseman äärelle.
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Kuva: Valkaman pihapiiri vanhoine rakennuksineen muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden
vanhan kansakoulun viereen.

Kuva (vas.): Kadun varrella säilynyt hirsinen ulkorakennus.
Kuva (oik.): Suvirannan taitekattoinen pientalo Valkaman naapurissa.

Kuva: Päivärinne ja Itärinne ovat Niementien vanhaa puutaloasutusta. Ulkoasultaan uudistuksia
kokeneilla taloilla on merkitystä kylänosan perinteisen ilmeen ja rakenteen ylläpitäjinä.
Kuva: Maaston vaihtelevan korkokuvan sekä sitä myötäilevän katuverkoston ansiosta
järvimaisema tulee osaksi kyläkuvaa taajaman eri osissa.
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Kuva: Kadunmutkassa sijaitsee tyylillisesti hyvin säilynyt Lappalan pientalo.

Kuva: Niementien länsireunalla talorivi poikkeaa säännönmukaisuudellaan alueen perinteisestä
rakenteesta.

Kuva: Aurinkolinnan talo Mäkitiellä.

Kuva: Hirsimäen talo Mäkitiellä.
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Kuvat: Mäkitien ja Kotitien rapatut jälleenrakennuskauden pientalot omaavat tyylillisesti hyvin
säilyneinä rakennushistoriallisia ja kyläkuvallisia arvoja.

Kuva: Ukonmäen funkistalo.

Kuva (vas.): Ukonmäki 1. rakennusvaiheen valmistuttua vuonna 1934. /Uku Puupposen
valokuvakokoelma.
Kuva (oik.): Varjolan pieni hirsimökki Ukonmäen kupeessa.
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Kuva: Kenttätien rapattuja 1950-luvun pientaloja.

Kuva: Kaukaantiehen ja Niementiehen rajautuvilla tonteilla on muutama 1900-luvun alkupuolen
puutalo punaisine piharakennuksineen.

Kuva: Ent. Kaukaan tukikohdan päärakennus.

Kuva: Kaukaan rantarakennuksia.
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Kuva: Kaukaantien alapuolella jäävän rantapolun
vanhoine rantarakennuksineen.

Kuva: Rantapolun järvimaisemissa.

Kuva: Rantapolun maisemia.
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pienipiirteistä rakennettua ympäristöä

Kuvat: Vanha sairaalarakennus 1900-luvun alkuvuosilta sekä sen alapuolella rinteessä sijaitseva
pesula-sauna –rakennus sekä venevaja.

Kuva: Vanha sairaalarakennus.

Kuva: 1930-luvun sairaalarakennus (keskellä).

Kuva (vas.): Vanha VPK:n talo, nykyisin tunnettu Virin talona, sijaitsee muuta asutusta
korkeammalla.
Kuva (oik.): Seurantalon ulkoasu on uudistunut tehdyissä korjauksissa ja laajennuksissa.
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5

SALMEN LÄNSIRANTA - KOTINIEMI

Aluekuvaus
Kotiniemen asuntoalue sijaitsee Kitulanniemessä
lounaispuolella, Puumalansalmen toisella puolella.

Puumalan

kirkonkylätaajaman

Maa-alue kuuluu Kitulan maarekisterikylään. Kylän kantatalot jäävät tarkastelualueen
ulkopuolelle. Maantiesillan lähellä sijaitseva Salmelan tila on niemenkärjen vanhaa
torppariasutusta, muu ennen asemakaavaa perustettu pientaloasutus keskittyy sillalta
Imatran suuntaan vievän tien varteen. Imatrantiehen rajatun alueen nykyinen
rakennuskanta on rekisteritietojen mukaan pääasiassa 1900-luvun jälkipuoliskolta,
Kotiniementien mutkassa, myllyn lähellä, on jäljellä yksi 1900-luvun alkupuolen
puutalo alueella olleesta vanhemmasta asutuksesta. Vehnämylly on rakennettu viime
sodan jälkeisinä vuosina maisemallisesti komealle paikalle silloisen lossin viereiselle
tontille laivuri Torniaisen ja maanviljelijä Kyhyräisen toimesta. Myllyn toiminta on
päättynyt.
Kitulanniemen asemakaavoitus käynnistyi 1980-luvun lopulla ja kaava vahvistettiin
vuonna 1989, kaavasuunnittelijana oli arkkitehti Olli Lehtovuori. Tämän jälkeen on
laadittu asemakaavan muutoksia ja laajennettu kaava-aluetta. Uuden asuntoalueen
kaava sisälsi erilaisia aluekäyttömuotoja, kuten rivi- ja pientaloasumista, julkisia
lähipalveluita,
loma-asumista,
maaja
metsätalousalueita,
urheiluja
virkistyspalvelualueen sekä lähivirkistysalueen.
Kitulanniemen ympäristöarvot ovat sen maiseman perustekijöissä, avarassa
järvimaisemassa, luonnonhiekkarannoissa sekä etelästä pohjoiseen niemen suuntaisina
kulkevissa harjuselänteissä. Uuden asuinalueen ominaisluonne perustuu sen
tonttialueiden ja katujen maastomuotoja myötäilevään kaarevuuteen sekä
mahdollisimman paljon metsäympäristön ja rantavyöhykkeen luonnontilaisuutta,
puustoa sekä pintakerroksen kasvillisuutta, säilyttävään rakennustapaan.
ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET
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Aluetyyppi Kirkonkylätaajamaan
liittyvä
metsäympäristön asuntoalue.

uusi

Arvot

asuinalue;

rantasijaintinen

Kitulanniemeltä tunnetaan vuosina 1916-17 ja 1940-luvun alussa
(Salpalinja) rakennettuja varustuksia sekä Huutovuorelta 1700-luvun
lopulla käydyn Kustaan sodan aikaisia varustuksia.
Suositukset
Historiallisen ajan puolustusvarusten suojelussa sovelletaan
muinaismuistolakia.
VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Kotiniemen asuntoaluetta Puumalansalmen rannalla.

Kuva: Kotiniemen venesatama.
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Kuva: Kotiniemen asuntoalueen katuverkosto muodostuu kaarevista lenkkikaduista.

Kuva (vas.): Viime sotien jälkeen perustettu valssimylly sijaitsee entisen lossirannan yläpuolelle
uuden maantiesillan vieressä.
Kuva (oik.): Imatrantien ja lossirannan välistä asutusta, vanhimmat talot 1950-luvulta.
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6

RANTAVYÖHYKKEET

6.1

Koskenselän itäranta

Aluekuvaus
Koskenselän itärannalta löytyvät rankorakenteiset majoituskasarmit eli parakit
rakennettiin
puolustusministeriön
rakennustoimistossa
suunniteltujen
tyyppipiirustuksien mukaan välirauhan ja jatkosodan aikana (arviolta 1940-43). Ne
rakennettiin päällystön väliaikaista majoittamista varten; niissä on saattanut asua
myös Salpalinjan rakennusmiehiä.
Parakkirakentaminen on tiettyinä ajanjaksoina ollut vallitseva sotilasmajoituksen
järjestämistapa.
Parakkien
sijoittelu,
kuten
koko
armeijankin,
ratkaistiin
valtakunnallisen strategisen suunnittelun puitteissa, ei paikallisilmiönä, ja parakit myös
suunniteltiin keskusjohtoisesti. Pitkänomaisissa rakennuksissa oli alun pitäen loiva
betonisokkeli, harjakatto, yhtenäinen peiterimalautavuoraus, pystyjakoiset ikkunat ja
paneloidut
ulko-ovet
kamanaikkunalla
sekä
katoksettomat
sisäänkäynnit
betoniportaikoilla. Vastaavia kooltaan erilaisia parakkikasarmialueita on arveltu
nousseen noin puolensataa lähinnä Itä- ja Kaakkois-Suomeen välirauhan ja jatkosodan
aikana sekä sen jälkeenkin. Samankaltaisia parakkeja rakennettiin myös Salpalinjan
rakentajia varten sekä eri puolelle Suomea sijaitseviin kasarmeihin myös sotien
jälkeen.
Puumalassa päällystön väliaikaisiksi majoitusrakennuksiksi rakennetut parakit
muodostavat kolme erillistä taloryhmää Koskenselän rannalle. Rakennuksia on
yhteensä yhdeksän kappaletta (saattanut olla 10). Kaksi suurinta upseereille
tarkoitettua parakkia ovat nykyään Koskenselän Lomakylän käytössä. Välillä, kunnan
omistusaikana, rakennukset olivat toimineet kouluna ja oppilasasuntolana (n. 1950luvulta lähtien). Isoista parakeista pohjoiseen noin kilometrin verran sijaitsee
ensimmäinen aliupseeristolle rakennettu pienempien parakkien ryhmä, ja seuraava
siitä taas kilometrin pohjoisempana. Ensimmäisessä, joka on isojen parakkien tavoin
rakennettu harjumaisemaan, ryhmässä on kolme parakkia, joista kaksi ensimmäistä on
säilynyt ulkoasullisesti, mutta viimeinen on peruskorjattu muuttavalla tavalla lomaasunnoksi; laajennus, koristeelliset vuorilaudat ja kuisti. Yksi parakeista on vuodesta
1965 ollut seurakunnan leirikeskuksen huolto- ja majoitusrakennuksena. Nyttemmin
toiminta on siirtynyt parakin eteen rakennettuun uuteen Särkirannan sauna- ja
kokoustilat sisältävään hirsirakennukseen, ja vanha parakki on suunniteltu purettavan
talven aikana. Leirikeskuksen alueella sijaitseva vanha hirsirakennus on siirretty
Hiekkarannan pappilan pihapiiristä. Seurakunnan leirimajassa järjestettiin aina 1990luvun alkupuolelle saakka rippikoululeirejä. Pohjoisin, neljän parakin ryhmä, on
säilynyt rakennusten ulkoasun ja aluerakenteen osalta eheimpänä. Moreenialueella
sijaitsevat asuinparakit ovat pääsääntöisesti rannalta nousevalla mäellä, tasolla n. 8083 m mpy. Ulkorakennukset ovat parakin takana, saunat rantaviivalla.
Parakkien rakentamisen aikaan, 1940-luvulla, Koskenselän itäranta oli kyläasutuksesta
erillään olevaa metsäympäristöä. Sen jälkeen rannoille on tullut jonkin verran
kesämökkejä, ja varsinkin kahden eteläisimmän parakkiryhmän kohdalla ympäristössä
on vaikuttanut leirikeskus- ja matkailutoiminta.
Lähteet: Isojakokartat; Kalle Pastila, Peruskartta 1971
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SUOSITUKSET
Yleissuositus
Sotilasparakit ja vielä säilyneet
ulkorakennukset tulisi pyrkiä
säilyttämään käytössä ja
tyyliltään samanlaisessa asussa.
A2 Parakkiryhmä: Erityisiä
rakennushistoriallisia ja
maisemallisia arvoja on
eheimpänä kokonaisuutena
säilyneellä neljän parakin
ryhmällä Lampilan rekisterikylän
alueella.

Aluetyyppi

Puolustusvoimain kasarmirakentaminen.

Rakennushistorialliset arvot
Koskenselän sotilasparakit kuuluvat siihen lukumääräisesti melko
suureen parakkikasarmiryhmään, joka rakennettiin Itä-Suomeen viime
sodan aikana. Puumalassa rakennuksista muodostuu kolme osaaluetta, ja niistä edustavimpana kokonaisuutena on säilynyt pohjoisin,
neljä asuinparakkia ja alkuperäisiä ulkorakennuksia sisältävä ryhmä.
Maisemalliset arvot
Parakkikasarmialueen rakennukset ovat Koskenselän vanhinta
rantarakentamista.
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Historialliset arvot
Puumalansalmi on käynyt läpi salmen liikenteellisestä sijainnista
johtuen erinäisiä sotahistoriallisia vaiheita. Sotilasparakit ovat
Salpalinjan kanssa samaan sotahistorialliseen aikavaiheeseen liittyvää
rakennettua ympäristöä.

VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva (vas.): Alueen pohjoispäässä sijaitseva parakki sekä ulkorakennus ovat säilyneet
tyylillisesti, samaan aikakauteen liittyy myös rantasauna. Parakkirakennusta kunnostettiin
parhaillaan. Sisäänkäynnin suojaaminen lipalla on parakeille tyypillinen ja käytännöllinen
julkisivumuutos.
Kuva (oik.): Edellisen vieressä sijaitseva parakki on vanhassa asussaan ilman ovikatoksia.
Rannassa on mahdollisesti samoihin aikoihin palautuva lautavuorattu sauna.

Kuva (vas.): Kolmas pohjoisen ryhmän parakeista. Sen pihapiirissä on säilynyt vanha
ulkorakennus. Saunarakennukset on tehty myöhemmin.
Kuva (oik): Käyttämättömänä oleva parakki, jonka ulkorakennus on ränsistynyt purkukuntoon.

Kuva (vas.): Hyvin säilynyt ulkorakennus.
Kuva (oik.): Rantasauna, joka on rannan puoleisen sivun ikkunoita lukuun ottamatta säilynyt
vanhassa asussaan.
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Kuva (vas.): Vanha rantasauna.
Kuva (oik.): Uudempi pyöröhirsinen saunarakennus.

Kuva (vas.): Särkiojan parakki (3:122) on ilmeisen vähällä käytöllä (kunnan omistuksessa).
Kuva (oik.): Seurakunnan Hiekkarannan parakki (3:123) on jäänyt leirimajakäytöstä uuden
rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Kuva (vas.): Tyylipiirteiltään uudistunut parakki Särkiojan lähellä.
Kuva (oik.): Pienin avokuistein ja alkuperäisiä leveämmillä vuorilaudoilla varustettu iso parakki
Koskenselän Lomakylän päärakennuskäytössä. Alueella on myös vanha ulkorakennus sekä
toinen asuntona käytössä oleva parakki.
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6.2

Osmonaskeleenselän länsiranta

Aluekuvaus
Puumalanniemen Osmonaskeleenselän puoleiset kallioiset niemet ja pienet lahdelmat
tulivat asutuksen piiriin 1910-luvulta lähtien. Tältä ajalta on säilynyt rakennuksia
ainakin Sappulanniemen kärjessä (6:235) nahkurin ja kalastajan töitä tehneen Hjalmar
Strömin perustamalla tilalla ja Hevossaaren pohjoispuolella sijaitsevassa Kalliorannassa
(6:2). Aikakauden vaatimatonta käsityövaltaista puurakentamista edustaa myös
Salmenrannan (31:3) pieni hirsirunkoinen talo ja ulkorakennusrivi sekä edellistä
hieman suurempi Kaijakallion (31:2) hirsitalo Patalahden rannalla, jälkimmäinen
mahdollisesti niemenkärjen varhaisimpia kesähuviloita.
Uutta asutusta alueelle on tullut vähitellen 1900-luvun jälkipuoliskon aikana. Nykyään
rantavyöhyke on paikoitellen hyvinkin tiiviisti rakennettu. Ranta-alueet Kaijakallion
koillispuolella ovat edelleen kaava-alueen ulkopuolella.
Rakennetut tontit sijaitsevat rantavyöhykkeellä, joka Hevossaaresta etelään on
kirkonkylän rakennettua maisemareunaa niille, jotka saapuvat Puumalaan vesitse
pohjoisesta.
Polveileva
rantaviiva
ja
sen
sokkeloista
erottuvat
vanhat
pienimittakaavaiset rakennukset ovat keskenään tasapainossa. Erittäin tärkeitä alueen
kulttuurimaiseman ominaisluonteen kannalta ovat vielä säilyneet ranta- ja venevajat,
jotka ovat harvinaistuneet kalastuksen välinekehityksen ja ammattimaisen kalastuksen
vähenemisen myötä. Ranta-alue on myös metsäisempi kuin puolen vuosisataa sitten,
sillä vanhaan asutukseen liittyneet pienet peltotilkut ja laitumet ovat pääsääntöisesti
kasvaneet umpeen tai ovat puoliavoimia pihapiiriin liittyviä nurmi- tai niittyalueita.
Yleinen uimaranta laitureineen ja rantarakennuksineen sijaitsee Sappulanlahden
pohjukassa.
Lähteet: Puumalan historia II; Senaatin kartasto 1915; Kirkonkylän pohjakartta 1938; Peruskartta, 1971;
Uku Puupponen

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET
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SUOSITUKSET
A2 Alueelle rakennettaessa tai
aluetta muilla tavoin
muutettaessa huolehditaan sen
pienimuotoisen maisemakuvan
säilymisestä.
Etenkin Puumalassa, jossa moni
käy vain vesiteitse, olisi tärkeää
vaalia taajaman järvelle
aukeavan julkisivun historiallista
kerroksellisuutta ja niitä
elementtejä, joka kertovat
alueen rantakylän luonteesta ja
entisistä elinkeinoista (vanhat
rantarakennukset, vanhan
puutalovaiheen rakennukset,
laiturit)

Aluetyyppi Ranta-asutus; Suunnittelemattomasti rakentunutta vanhaa
kirkonkylän lieveasutusta.
Maisemalliset arvot
Alueen rakennettu rantavyöhyke on osa Puumalan kirkonkylästä
vesistön suuntaan aukeavaa kylä- ja maisemakuvaa.
Rakennushistorialliset arvot
Rantamaisemissa sijaitsevat vanhat pienasumukset
ulkorakennuksineen edustavat 1900-luvun alun vaatimatonta,
käsityövaltaista puurakentamista, järviseudun kalastaja- ja
pienviljelysasutusta.
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VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Patalahden rantamaisema kuvattuna sairaalan rannasta. Kaijakallion punainen hirsitalo
näkyy kuvassa vasemmalla. Takana näkyvällä niemellä on ollut talo jo ennen sotia, nykyinen
asuinrakennus on rhr:n mukaan 1950-luvulta.

Kuva (vas.): Kaijakallion kesähuvila 1920-luvulta (rhr).
Kuva (oik.): Salmenrannan pienasumus 1900-luvun alusta (rhr).

Kuva (vas.): Sappulantie kulkee rakennetun rantavyöhykkeen yläpuolella kivikkoisella
moreenialueella.
Kuva (oik.): Sappulanlahden länsiranta on avokalliota. Uimarannalta otetussa kuvassa näkyy
kalliolle perustetun Vierinkiven loma-asunto n. 1920-30-luvulta.
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7

POHJOISET KYLÄALUEET

7.1

Lampila

Aluekuvaus
Lampila –niminen talo (2:40) sijaitsee Lampilan rekisterikylän maalla, Kirkonkylän ja
Vesiniemen
rekisterikylien
rajalla.
Lampila
on
ollut
alueelle
tyypillistä
yksittäistaloasutusta, rekisterikylän taloja sijaitsee myös etelämpänä Koskenselän
länsirannalla, Honkaniemessä. Lampilan paikalla asutusta oli jo paljon ennen 1811
päättynyttä isojakoa. Talon eteläpuolelta, harjanteella kulkevan tien alkupäästä on
hävinnyt siellä jo 1800-luvun alkupuolella ollut torppa.
Talouskeskus sijaitsee viljelysten reunalla, murrokseen syntyneen, noin 10 metriä
Saimaata korkeammalla sijaitsevan Särkijärven ja siihen rajautuvan jyrkkärinteisen
mäkialueen reunalla. Viljelyksessä olevat laajat peltoalueet ovat nykyään eri
omistajalla kuin vanha talouskeskus. Maisematilat ovat vahvasti suuntautuneita,
pitkänomaisia. Talon lähellä, peltomaiden ja Särkijärven välissä, kulkee paikallistielle,
joka on merkitty kulku-urana jo vuoden 1783 karttaan.
Pihapiirissä on pitkän harjakattoisen päärakennuksen lisäksi pitkänurkkainen pariaitta
ja sen jatkoksi rakennettu lautaseinäinen liiteri, matala rapattu karjarakennus,
lautaseinäinen maatalousrakennus ja maakellari. Hirrestä salvottu päärakennus on
rakennettu
1840-luvulla
(vuosiluku
löytyy
seinähirrestä).
Ulkovuoraus
on
peiterimalaudoitusta, ja kivijalka luonnonkiveä. Pitkät hirsien päät on koteloitu. Talon
seinät ovat melko korkeat ja palahuovalla katettu katto loivaharjainen. T-ikkunoissa on
suoralinjaiset vuorilaudat, sen sijaan haukkaikkunoissa vuorilautojen päät on viistetty
teräviksi. Talon takaa lähtee puutarhaan rajautuva polku Särkijärven rantaan, jossa on
1970-luvun rantasauna. Tällä Särkijärveen viettävällä rinteellä oli käytävä ja lohkoihin
jaettu puutarha jo 1800-luvun alussa, isojaon aikaan.
Lähteet: Puumalan historia I, Isojakokartat; Peltokartta, 1783; Sprengtportenin Savon kartasto, SKS; Röösin
maakirjakartta, 1646; Lampilan omistaja

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET
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SUOSITUKSET
A2 Lampilan kulttuurimaisema
(tienlinjat, peltoalue,
talouskeskus)
K1 Lampilan päärakennus

VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA
Aluetyyppi

Maa- ja metsätalous; kantatalo

Historialliset arvot
Lampila edustaa seudun vanhaa yksittäistaloasutusta (historiallinen
jatkuvuus).
Maisemalliset arvot
Lampilan maisematila on rakenteeltaan vaihteleva, voimakas ja
visuaalisesti selkeä peltomaisemakokonaisuus. Avoimina säilyneet
pellot
tuovat
esille
maaston
vahvat
piirteet.
Kulttuuriset
maisemakohdat ja luonnonympäristö lomittuvat vaikuttavasti toisiinsa.
Rakennushistorialliset arvot
Lampilan
päärakennus
ja
maatalousrakennukset
sekä
aitta
muodostavat talonpoikaista rakennustapaa edustavan pihapiirin, johon
liittyy myös vanha rinnepuutarha-alue. Päärakennus on jo ikänsä
puolesta harvinainen 1800-luvun puolivälin päärakennus, joka omaa
ulkoasunsa edustavuuden puolesta rakennushistoriallisia arvoja.

Kuva (vas.): Lampilan päärakennus ja vanhaa puutarha-aluetta.
Kuva (oik.): Punainen aitta jakaa talouskeskuksen mies- ja talouspihaan. Kuvassa vasemmalla
on navetta.
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Kuva: Lampilan päärakennus.

Kuva: Lampilan talo maiseman suuntausta noudattelevan peltoalueen keskellä.
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7.2

Hepolammen seutu ja Hylkeenlahti

Aluekuvaus
Lampilan pohjoispuolella on Kirkonkylän kantataloon nro 2 kuuluva ulkopalsta. Jo
isonjaon aikaan oli tällä Saimaan rantaan rajautuvalla maapalalla (Rantapappilan)
torppa, jonka kohdilla sijaitsee ilmeisesti Jalkasen (2:14) pienviljelyspaikan entinen
pihapiiri. Toinen rantapaikka, Tapiola (28:8) on Hepolammen ja Saimaan välissä. Se
on 1900-luvun alkupuolella perustettuja pienviljelyspaikkoja, merkitty vuoden 1915
karttaan. Viime sotien jälkeen alueelle perustettiin karjalaistila, Jalkainen, jonka
talouskeskus sijaitsee Lampilantien varrella.
Vanhasta Jalkasen pihapiiristä on jäljellä pari hirsistä ulkorakennusta, sauna ja
maakellari. Rannassa tilan mailla on vuonna 2009 valmistunut uudisrakennus. Tapiolan
pihapiirissä säilyneet ulkorakennukset, mm. betonitiilinavetta, hirsisauna, ryhmittyvät
hajanaisesti
vuonna
1924
valmistuneen
taitekattoisen
kiviperustaisen
asuinrakennuksen ympärille. Jalkaisen vuonna 1945 valmistunut asuinrakennus on
ajalleen tyypillinen puolitoistakerroksinen harjakattoinen puutalo. Tilan mailla on
edelleen avoimia peltoja. Jalkasen ja Tapiolan pienet peltolohkot ovat metsämaina ja
pihapiirit näkymättömissä metsän keskellä.
Vesiniemen kylään kuuluvan Vanhatuvan luona Lampilantie tulee lähelle rantaa.
Vuoden 1915 kartassa silloinen asumus näyttäisi sijainneen hieman etelämpänä mitä
nykyinen pieni tienvarsimökki. Rakennus on ruskeaksi maalattu, harjakattoinen,
lautavuorattu.
Tilaan
kuuluvat
uudemmat
rakennukset
ovat
rannempana.
Naapurikiinteistön pientalo on 1990-luvulta. Lahdelman rannalla on myös pari 1960luvun kesämökkiä.
Lähteet: Isojakokartat; Senaatin kartasto 1915; Sprengtportenin Savon kartasto, SKS;

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET
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Aluetyyppi Maa- ja metsätalous; Saimaan ranta-alueiden maatalousvaiheen hajaasutusta pääkylien ulkopuolella.
Rakennushistorialliset arvot
Pientilallisten kansanomaista rakennusperinnettä
1900-luvun alusta (tyypillisyys)
Suositukset -

1800-luvulta

ja

VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Tapiolan päärakennus on rakennusajalle tyypillinen taitekattoinen, pystyrimalaudoitettu
hirsitalo jugendruutuikkunoilla ja korkealla umpikuistilla. Julkisivujen jäsentely on symmetristä.

Kuva: Vanhatuvan pieni tienvarsimökki.
Kuva: Jalkasen pihapiiristä säilynyt
hirsirunkoinen ulkorakennus.
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7.3

Luukkosenkylä

Aluekuvaus
Luukkosen kyläalueeksi nimetty maisema-alue sijaitsee nykyisen Lietvedentien ja
vanhan Savonlinnan-Viipurin tien liittymänkohdan ympäristössä, Saimaan keskitasoa
noin 30-35 metriä korkeammalla ylämaalla, jossa pelloiksi on raivattu loivapiirteisten
hiekkamoreeniselänteiden laki- ja rinnealueita sekä virtavesipainanteita ympäröiviä
turvemaita. Vesiniemen rekisterikylään kuuluvat talot sijaitsevat viljelysten keskellä,
puutarhat talojen eteläpuolella.
Pihojen suojapuustoksi istutetut kuusirivit ovat
kasvaneet hyvin hallitseviksi elementeiksi. Aktiivitilojen määrä on vähentynyt ja
peltopinta-ala on pienentynyt esimerkiksi 1970-luvun alun tilanteesta.
Yhdellä isonjaon aikaisista talonpaikoista sijaitseva Oivila (4:17) on ollut
puutarhaviljelytila. Toiminta alkoi 1940-luvulla ja jatkui 1990-luvun loppuun saakka.
Talouskeskus kätkeytyy itätuulilta suojaavan korkean kuusirivin taakse. Pihapiirissä on
päärakennus, hirsi-lautarunkoinen parviaitta, pienempi vilja-aitta, pihasauna ja
kelohonkainen huvimaja. Hirsirunkoinen navetan ja tallin käsittänyt talousrakennus
(1914) on purettu jo 1990-luvulla ja sen paikalla on lautaseinäinen ulkorakennus.
Sotien jälkeen rakennettu apulaisen mökki on talon eteläpuolella. Samalla suunnalla on
säilynyt lautaseinäinen paja sekä hirsi-lautarunkoinen riihi-puimalarakennus. Tilan
päärakennus on vanhimmilta osin 1860-luvulta. Yläkerta ja taitekatto on tehty 1932,
saman
remontin
yhteydessä
hirsiseinät
vuorattiin
ensimmäisen
kerran.
Päärakennukseen on tehty kokonaisvaltainen peruskorjaus 2000-luvun alkupuolella.
Remontissa uusittiin peiterimalaudoitus, pulpettikattoinen kahden sisäänkäynnin
lasiveranta sekä betonitiilikatto säilyttäen pulpettilyhdyt ja pieni harjakattoinen
poikkipääty. Uusittujen ikkunoiden ruutujako perustuu T-karmiin, uudelleen
rakennetussa kuistissa tasakokoisiin pikkuruutuihin. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana on päärakennuksen lisäksi kunnostettu piharakennuksia. Entisellään on hirsilautarunkoinen parviaitta.
Lietvedentien varressa sijaitseva Valtola (4:6) on otettu tonttimaaksi vasta 1800luvun keskivaiheilla. Valtolan puutarha-aluetta rajaavat korkeat kuuset. Päärakennus
on pitkänomainen hirsitalo, jossa on harjakatto ja lohkokivijalka. Nykyiseen kokoonsa
rakennus on korotettu 1940-luvulla (1946). Vuoraus on viimeisessä lämpöremontissa
uusittu vanhaan tapaan erisuuntaisesti laudoitettuina kerroslistojen erottamina
vyöhykkeinä, mutta ikkunat ovat jääneet syvennyksiin. T-karmilliset ikkunat ovat
vaihtuneet jaottomiin, jotka on somistettu valelistoin. Kuisti on uusi ja aikaisempaa
harjakattoista kuistia suurempi. Pihapiirissä on tavanomaisia maatalon talous- ja
varastorakennuksia. Sen sijaan pellon reunalla, tiemaisemassa sijaitsevat riihi ja
tuulimylly ovat iäkkäitä hirsirakennuksia, niistä tosin vain riihi (1850) on alkuperäisellä
paikallaan. Tuulimylly (1859) on alkuaan sijainnut Puumalan Niinisaaressa, josta se oli
siirretty ensin Maunulan kylään ja sieltä sitten nykyiselle paikalleen, jossa myllystä ja
Valtolan talon riihestä muodostettiin pienimuotoinen maatalousmuseo, nykyään
Puumala-Seuran hoidossa (museo merkitty jo vuoden 1967 mittaukseen perustuvaan
peruskarttaan). Molemmissa hirsirakennuksissa on vanha pärekatto.
Hylkeenlahti (3:27) sijaitsee maantiestä länteen erkanevan kylätien varrella, lähes
pohjoisen-etelän suuntaisen virtavesinotkelman länsireunalla, maiseman suuntausta
noudattelevan selännepellon keskellä. Syvärunkoinen harjakattoinen päärakennus
palautuu rakennustavaltaan ja tyylipiirteiltään viime sotien edeltävään aikaan (rhr
1937). Hylkeenlahden vanha isojaon aikainen asuinpaikka sijaitsi jonkin matkaa
nykyisestä talosta koilliseen.
Lähteet: Puumalan historia I, Puumalan historia II; Isojakokartat; Sprengtportenin Savon kartasto; Oivilan
ja Valtolan omistajat
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SUOSITUKSET
A2 Alueen osalta ks.
maakuntakaavamääräykset.
K1 Oivila
K2 m Valtolan tuulimylly ja riihi

Aluetyyppi Maa- ja metsätalous; moreeniselänteen harva-asutettu maatalousalue.
Historialliset arvot
Alueella on ollut hajakyläasutusta ja maataloutta vähintäänkin 1700luvun loppupuolelta lähtien. Oivilan talouskeskus on alueen vanhin
yhtäjaksoisesti asuttuihin paikka (historiallinen jatkuvuus).
Maisemalliset arvot
Luukkosenkylällä peltomaisema erillistaloineen edustaa itäsuomalaisia
moreenimäkiselänteiden
hajakyliä.
Alue
sijaitsee
historiallisen
Viipurintien sekä seudullisesti tärkeän matkailureitin Vihreän kullan
kulttuuritien varrella.
Tilanne:
Peltopinta-ala
on
pienentynyt
sitten
edellisten
maakunnallisten maisemaselvitysten.
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Rakennushistorialliset arvot
Oivilan
1860-luvulla
rakennetussa,
1930-luvulla
tyylillisesti
uudistetussa ja nyt viimeksi 2000-luvun puolella peruskorjatussa
hirsitalossa näkyy edelleen kahden eri aikakauden ominaispiirteitä.
Rakennus sijaitsee talouskeskuksessa, jossa on sekä säilytetty vanhoja
ulkorakennuksia että pyritty sovittamaan uudisrakentaminen vanhan
pihapiirin henkeen.
Valtolan kiinteistön mailla sijaitsevat riihi ja tuulimylly ovat vaalimisen
arvoisia kansanomaista rakennusperinnettä edustavina 1800-luvun
hirsirakennuksina, alkuperäisellä paikallaan oleva riihi on hyvä
esimerkki
pienikokoisesta
riihirakennuksesta.
Paikalle
museorakennukseksi siirretty varvasmylly on jo yli puolen vuosisataa
ollut Luukkosenkylän avoimen kulttuurimaiseman mieleenpainuva
kiintopiste.
VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Oivila

Kuva: Valtola

Kuva: Riihi.

Kuva: Nk. varvasmylly ja riihi. Pärekatot.

Kuvat: Hylkeenlahdessa on pitkä, maiseman suuntausta noudatteleva, metsään rajautuva
peltoaukea. Maiseman toisessa päässä on sotien jälkeen perustettu talouskeskus.
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7.4

Sahanlahti

Aluekuvaus
Sahanlahden matkailu- ja vapaa-ajan keskus sijaitsee Puumalan Miettulan
rekisterikylässä Miettulankosken rannalla, jonne kruununvouti Johan Wilhelm
Meinander vuonna 1765 rakennutti vesisahan. Miettulankosken kautta purkautuvat
Suuri-Kaitajärven valuma-alueen vedet Saimaaseen. Putousta koskessa on noin
nelisen metriä.
Miettulankoski oli Savon ensimmäinen ohutteräinen, kaupallisiin tarkoituksiin tuotteita
tehnyt saha. Aikaisemmin oli Savossa ollut joitakin sahoja, mutta ne valmistivat
lankkuja ja lautoja vain omaan tarpeeseen. Rajan takaisessa Vanhassa Suomessa
näihin aikoihin tapahtunut sahateollisuuden ja puutavarakaupan nousu teki sahan
perustamisen kannattavaksi myös rajapitäjäksi jääneessä Puumalassa. Meinanderin
suvun jälkeen saha oli ensin venäläisillä kauppiailla ennen kuin se monen muun sahan
tavoin siirtyi rannikon isojen kauppahuoneiden käsiin. Vuonna 1832 Miettulankosken
omistajaksi tuli kauppahuone Hackman Co, 1800-luvun puolivälissä viipurilainen
suurliikemies Paul Wahl ja vuonna 1910 Enso Gutzeit Oy, joka ajoi alas sahan
toiminnan 1920-luvulle mennessä, minkä jälkeen rakennukset olivat työnjohdon ja
työmiesten asuntokäytössä. Sahatila oli Enson omistuksessa aina 1970-luvulle, sen
jälkeen rakennuskokonaisuus siirtyi kaupalla Puumalan kunnalle, sitten matkailuyhtiö
Bluewhite Resortsille ja sen tytäryhtiö Saimaan Tähti Oy:lle.
Hackmanin aikaan rakennukset uusittiin ja rakennettiin lisää, mm. jauhomylly 1850luvulla. 1800-luvun lopulla sahalla oli 50 työntekijää ja sen ympärille oli kasvanut
työväen asuntojen mökkikylä. Sahan toiminta lakkasi 1920-luvulla ja viimeinen saha
purettiin 1936. Sahanlahdessa syntynyt ja lapsuutensa viettänyt sahanhoitaja Johan
Koposen tytär Elsa Heporauta (1883-1960) oli kirjailija, kulttuurivaikuttaja ja mm.
Kalevalalaisen Naisten liiton ja Kalevala Korun perustaja.
Kauppahuone Hackman Co:n ajoilta säilynyt sahanhoitajan eli sahanvalttarin
asuinrakennus edustaa uusklassismia. Käytetyissä inventointi- ja kirjallisuuslähteissä
ei mainita sahanvalttarin asunnon ikää, ainoastaan Vihreän kullan kulttuuritien
opastaulussa ilmoitetaan rakennusajaksi 1880-luku (ei lähdetietoa). Aumakattoisen
vinkkelirakennuksen
hirsiseinät
on
vuorattu
leveällä
empirelaudoituksella
nurkkaharkotuksin. Kuusiruutuisia T-ikkunoita koristavat korkeat palkisto-otsikot.
Julkisivujen aukotus on symmetrinen. Haukkaikkunat ja kuusiruutuiset T-ikkunat
muodostavat säännölliset akselit, paitsi itäpäädyssä, johon isot ikkunat on avattu vasta
1900-luvun jälkipuolen korjauksissa. Kalliolle rakennetun talon luonnonkivijalka on
paikoitellen korkea. Vuonna 2007 rakennusta jatkettiin perushahmoltaan entiseen
sovitetulla, mutta tyyliltään modernilla lisäosalla ja samalla vanha puoli peruskorjattiin.
Vinkkelirakennuksen sisäkulmassa ollut avokuisti korvattiin isommalla lasikuistilla,
jonka eteen tuli avoportaikko ja sille vievä invaluiska. Rannanpuoleiselle sivulle,
rungon ulkopuolelle rakennettiin ravintolan kesäterassi.
Sahanvalttarin talon ympäristössä on kaksi sahan työväelle rakennettua kahden
perheen asuinrakennusta, joista toinen on kosken länsirannalla lomamökkiryhmässä ja
toinen on 1970-luvulta lähtien toiminut sahaperinnettä esittelevänä museona.
Molemmat talot ovat inventointitietojen mukaan rakennettu 1900-luvun alussa, mutta
museoksi sisustettu
pitkänurkkainen rimalaudoitettu hirsirakennus vaikuttaa
vanhemmalta. Museon pihassa on sahanaikainen lankuista salvottu aitta. Muut
pihapiirin hirsirakennukset on siirretty Ruokotaipaleelta museoaitoiksi. Kalliolla,
sahanvalttarin asuntoa vastapäätä, on maakellari ja sahanaikainen pitkä hirrestä
salvottu avosolainen aittarakennus. Sen lähellä on myös pieni yksityiskohdiltaan
omaperäinen lautaseinäinen aitta. Suuri lautaseinäinen rantamakasiini sekä pieni
lankkuseinäinen ruumisaitta (inventoitu 2009, ei tarkistettu tämän työn yhteydessä)
lukeutuvat rannan vanhoihin rakennuksiin. Maantien toisella puolen, rannassa on
93

todennäköisesti sahan lakkauttamisen jälkeen rakennettu hirsisauna. Kosken
kalataloudellinen kunnostus tehtiin 1990-luvun alkupuolella. Miettulankosken
vesisahasta on jäljellä koskeen tehdyt kiviset rakennelmat, uittoränni ja sahan rattaita.
Sahanlahden matkailua kehitettiin voimakkaasti viime vuosikymmenen puolivälistä
lähtien. Edellä mainitun Valttarin talon rakennushankkeen lisäksi alueelle tehtiin uusia
majoitusrakennuksia, venesatamaa laajennettiin uudella laiturilla ja rantamakasiinin
yhteyteen tehtiin suuri terassilaituri. Sahanlahdessa Saimaan Tähti Oy:n omistuksessa
olevaa Sahanlahden matkailukeskusta vuokrannut JP-Sahanlahti Oy asetettiin
konkurssiin tammikuussa 2012.
Lähteet: Puumalan historia II; Vihreän kullan kulttuuritien opastaulu; Miettulankosken kalataloudellinen
kunnostussuunnitelma. Puumala-Seuran valokuvakokoelma, Kalle Pastila.

ARVOT JA SUUNNITTELUSUOSITUKSET

SUOSITUKSET
A1 Alueen osalta ks.
maakuntakaavamääräykset.
Koskessa ja sen yläjuoksulla
näkyvien
sahan toimintaan liittyvien
kivirakennelmien suojelussa
sovelletaan muinaismuistolakia.
K1 Sahanvalttarin talon vanha
osa
K1 Työväen asuinrakennukset ja
muut sahanaikaiset
ulkorakennukset
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Aluetyyppi

Teollisuus; saha

Historialliset arvot
Miettulankosken saha vaikutti alueella 1760-luvulta 1900-luvun alkuun, ja
sen jälkeenkin vielä jonkin aikaa kotitarvesahana. Miettulankoski oli EteläSavon ensimmäinen vientiä harjoittava saha. Saha oli maa- ja
metsätalousvaltaisen Puumalan ainoa merkittävä teollisuuslaitos ennen
1900-lukua.
Maisemalliset arvot
Sahanvalttarin asuinrakennus on Koskenselän suunnalta katsottuna pitkän
vesistömaiseman kiintopiste. Miettulan kosken, sahan ja myllyn
jäänteiden sekä sahanaikaisten rakennusten muodostama kokonaisuus on
yksi
maisemallisesti
hienon
Lietvedentien
merkittävimmistä
kulttuuriympäristöistä sekä
seudullisesti
tärkeän
Vihreän
kullan
kulttuuritie -matkailureitin opastaululla varustettu nähtävyys.
Rakennushistorialliset arvot
Alueella ei ole säilynyt teollisuusrakennuksia. Sahanvalttarintalon vanha
osa on laajennuksista ja terasseissa huolimatta hyvin 1800-luvun
jälkipuolen edustuksellista asuntorakentamista edustava uusklassistinen
hirsirakennus. Alueen teollisuushistoriallisen luonteen säilymistä tukevia
rakennuksia ovat perinteikkäänä säilyneet työväen asuinrakennukset sekä
sahan toimesta rakennetut vanhat ulkorakennukset.
Historiallisen ajan muinaisjäännöksiksi on luokiteltavissa kosken
yläjuoksulla sekä uoman rannoilla säilyneet luonnonkiviset rakennelmat
(koskiuoman kivireunat, rakennusten kivijalat) ja muut jäljet 170 vuotta
paikalla toimineesta saha- ja myllytoiminnasta.
VALOKUVIA KOHTEISTA JA OSA-ALUEELTA

Kuva: Saunarannasta Niskalammelle avautuvan maiseman etualalla sijaitseva saari on kosken
yläpuolella. Saaressa on vanha kivilatomus.
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Kuva: Kävelysilta kosken länsipuolelta, lomamökkien suunnalta, kosken ja uittorännin yli
vastarannalle, josta nousevat portaat viimeksi ravintolana toimineen sahanhoitajan
asuinrakennuksen etupihalle. Sahanhoitajan asuinrakennus sijaitsee Koskenselältä alkavan
useita kilometrejä pitkän lahden päässä kalliolla.

Kuva: Sahanvalttarin talon jatkoksi on rakennettu tyyliltään moderni lisärakennus.

Kuva: Sahan rakennuttama pitkä hirsiaitta. Kuva: Pieni lautaseinäinen aitta.
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Kuva: Sahan museonsa toimiva entinen työväen asuinrakennus.

Kuva: Lomamökkien luona sijaitseva sahan työntekijöiden asuinrakennus.

Kuva: Etualalla näkyy myllyrakennuksen
rakennuttamia lomamökkejä.

vanhaa
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kivijalkaa,

taustalla

matkailuyrityksen

8
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