
Puumalan kirkonkylän keskusta
-visio vuodesta 2030 (luonnos 

15.1.2021)



Taustaa

• Vision laadinta on käynnistetty marraskuussa 2019 ja työtä on ohjannut 
erillinen ohjausryhmä, jossa on ollut kunnan lisäksi edustajat Puumalan 
yrittäjistä ja nuorisovaltuustosta. Itse työ on tehty yhteistyössä Aalto-
yliopiston kanssa.

• Keväällä 2020 toteutettiin kyselyt alueen asukkaille ja kiinteistönomistajille.
• Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin kurssi laati syksyn 2020 aikana 

alueesta maisemaselvityksen, miljöötyypitykset sekä erillisiä 
kohdesuunnitelmia. Töitä valmistui kaikkiaan 11 kappaletta, ja ne esiteltiin 
kaikille avoimessa kahdessa esittelytilaisuudessa.

• Työt olivat vapaasti kommentoitavissa joulu-tammikuussa.
• Visio on koonti Aalto-yliopiston laatimista suunnitelmista. Havainnekuvat 

ovat suunnittelua ohjaavia malleja toteutukseen.



Jatkoaskeleet

• Arkkitehtitoimistoille tarjouspyynnöt suunnitelman koonnista
• Kuulemiskierros: lausuttavaksi tekniseen lautakuntaan, 

hyvinvointilautakuntaan, nuorisovaltuustoon sekä vanhus- ja 
vammaisneuvostoon sekä Puumalan yrittäjille, sekä lisäksi avoin 
palautelomake kaikille kiinnostuneille. Kuuleminen 20.2. saakka.

• Jatkotyöstö+toimenpiteiden aikataulutus ja vastuutus.
• Vision käsittely: KH 29.3. ja KV 12.4.

• Aalto-yliopiston opiskelijoilla on tekijänoikeuslain mukainen oikeus 
työhönsä. Opiskelijat ovat antaneet suostumuksensa raportin 
julkaisemiseen Puumalan kunnan verkkosivuilla. Lukuunottamatta
tekijänoikeuslain sallimia poikkeuksia käyttö muuhun tarkoitukseen 
edellyttää tekijöiden luvan.



VISIO 2030 
Jatkotoimenpiteitä, suunnittelua ja käyttöä ohjaavat tavoitteet

TYYLI

Puumalan keskusta on siisteydessään ja tyylikkyydessään mittari muille paikkakunnille: toimivia 
palveluja tukevat tarkkaan mietityt yksityiskohdat.

LIIKE

Ihmisille on nautinto liikkua keskustassa kävellen ja pyörällä, mitä tukee toimivat ja selkeät 
pysäköintiratkaisut autoille ja veneille.

365

Keskusta on eläväinen, tarjoaa mahdollisuuksia aktiivisuuteen sekä yritystoimintaan ja muuntautuu 
vuodenaikojen mukaan. Vaikka kesä on jatkossakin Puumalan ydinsesonki, niin tekemistä ja 
kokemuksia on tarjolla yhä enemmän ympäri vuoden.



YKSILÖIDYT
TOIMEN-

PITEET



Alue 1: Veeran ranta ja norppapuisto

• Nykyisen Veeran saunan toiminnot korvaava Saaristosauna, joka toimisi yleisenä 
saunana, satamatoimistona, yhteisenä vuokrauspisteenä/varaamona jne. ja 
palvelee veneilijöitä, sekä muuna aikana esim. avantouimareita. Voidaan 
toteuttaa myös lisärakentamisena nykyiseen rakennukseen

• Veeran rannan hiekkakentän sekä Koulukartanon rannan suunnittelu ja 
siistiminen, tarkempi aluesuunnittelu saaristosaunan kanssa, mahdollistaen yllä 
esitetyt toiminnot. Hyödyntäminen pysäköinti- ja oleskelualueena

• Lossitien eteläpään (Niementien ja Liisankujan väli) sulkeminen autoliikenteeltä ja 
muuttaminen kokonaan pysäköintialueeksi



• Hietanen-
Kärnä 2020



Alue 2: Hissitorni ja satamatori

• Sataman kesäisen oleskelu- ja ruokailualueen laajentaminen lähemmäs 
Keskustietä ja uusi kulkuyhteys Keskustieltä satamaan lohkaisemalla Salen
parkkialueen pohjoisin parkkirivistö ja hyödyntämällä ravintolan ja parkkipaikan 
välissä olevaa tilaa. Suunnittelussa huomio koko tilaan Keskustien ja 
rannan/hissitornin välillä

• Pysyvien myyntikioskien toteutus Salen lounaispuolelle

• Kiipeilyseinän toteutus sillan pilariin



Hiekkamies-
Juvonen 2020

Hietanen-Kärnä 2020



Alue 3: Punainen kuuri – Nesteen ranta

• Nesteen ja Keskustien välisen katuosuuden muuttaminen vilkkaimpana 
kesäkautena yksisuuntaiseksi, ajosuunta tällöin vain Keskustien suunnasta

• Rannan puoleinen sivu erotetaan ja rauhoitetaan kevyelle liikenteelle. 
Erottaminen toteutetaan hyödyntämällä esim. kasvillisuutta ja muita, 
bulevardiajattelua vahvistavia toimia, mahdollistaen sujuvan kulun edelleen 
Satamatietä pitkin ja ylös Keskustielle

• Toteutetaan lyhytaikaispysäköinti-, levähdys ja kääntöpaikka Nesteen lähelle, 
tukien Poijun ympäristön kehittämistä joko nykyisen tai uuden rakennuskannan 
myötä

• Venekuurimajoituksen toteutus joko hyödyntäen nykyisiä kuureja tai muussa 
tapauksessa uudisrakentamisella.



• Hettula-
Kyyhkynen 
2020



• Hettula-
Kyyhkynen 
2020



• Kemppinen-
Pirinen 2020



Alue 4: Luotsiasema/matonpesupaikka/Elsa ja 
Sylvi -laitureiden alue
• Kotisatamapaikkojen pysäköintialueen uudissuunnittelu ja toteutus 

• Aluevaraus isompien matkustaja-alusten rantautumispaikaksi sekä veneilyn 
tukipalveluille luotsiaseman ympäristöön



Alue 5: Keskustien eteläpää (Satamatieltä 
Kuittiseen)
• Uusi jalankulku Keskustieltä Satamatielle Keskustie 10:n kohdalle, alaosan 

kytkeminen alueen 3 toimintoihin ja rantabulevardiin

• Nykyisen rakennuksen purkaminen ja jatkosuunnittelu. Ensisijaisena tavoitteena 
kaavan mukainen käyttö asuin- ja/tai majoituskäytössä



Kunnaton-Salminen 2020



Alue 6: Ylätorin ja kunnantalon alue

• Puolukkatorin ja ylätorin yhtenäistäminen erillissuunnittelun kautta, puistoaukion 
toteuttaminen

• Bunkkerin siistiminen, kalustaminen ja opasteiden toteutus



Alue 7: K-kaupan ja linja-autoaseman alue

• Nykyistä paremmat pysäköintipaikoituksen toteutus linja-autoasemalle

• Hollituvan päädyn suunnittelu ja toteutus ”Tervetuloa Puumalaan” –hengessä 
(vrt. valotaideteos)



Aino N-Maija P 
2020



Alue 8: Keskustien liittymä

• Maiseman avartaminen Vanhan Puumalantien ja Keskustien liittymissä

• KT62-liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen kiertoliittymällä tai muilla 
keinoin



Aino N-Maija P

2020



Yleisesti kirkonkylän alue

• Näkymien avaaminen: suunnitellaan poistettava puusto ja autetaan tarvittaessa 
yksityisiä maanomistajia toteuttamaan toimet

• Yhtenäisen ja persoonallisen kalustuksen sekä viitoituksen suunnittelu (penkit, 
roskikset, kukka-astiat) ja toteutus koko kirkonkylän alueelle

• Puumalan historiaa kuvaavien kävelyreittien (1-2 kpl) suunnittelu, viitoitus ja 
opastetaulut



• Nyholm-
Salonen 
2020



• Pääkkönen
-Rönkkö

2020



Muut alueet

• Näkötornin toteuttaminen Huutovuorelle Norppapolun yhteyteen 
siten, että maisemat avautuvat laajasti jokaiseen ilmansuuntaan



• Kuukka-
Närhi-
Salonen 
2020


