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Puumalanniemen pohjois osas-
sa on pienipiirteisesti kum-
puilevaa loivasti veteen 
viettävää maastoa. Paikoi-
tellen kummut nousevat maas-
ta avokallioina. Rantaviiva 
vaihettuu kosteikoiksi suo-
jaisissa poukamissa. Ranta-
kosteikot ovat pienikokoisia 
ja sirpaleisia. Alueella on 
pientalo ja mökki rakenta-
mista rantaviivan läheisyy-
dessä. Hotellialueella toi-
mii pieni vierasvenesatama.
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Puumalanniemen länsipuoli on 
pienipiirteisesti kumpuile-
vaa loivahkoa rantavivaa. 
Mökki ja loma-asunnot ovat 
sijoittuneet rantaviivan 
tuntumaan lähes koko tar-
kastelualueen pituudelta. 
Puusto on pääsääntöisesti 
mäntymetsää tai paikoin se-
kametsää.
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Taajaman läheisyydessä on 
rakennettua rantaa, joka 
toimii suosittuna sata-
ma-alueena etenkin kesäi-
sin. Pientalo rakentaminen 
ulottuu keskusta alueella 
rantaviivaan asti. Sataman 
ja sillan läheisyydessä on 
myös suurikokoisempia ker-
rostaloja ja julkisia ra-
kennuksia. Tarkastelualueen 
pohjois osassa on yhtenäi-
sempi kaistale lehtimetsää. 
Rinne laskee loivasti kohti 
vesirajaa. 
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Puumalanniemen itäpuoli on 
luonteeltaan länsirantaa 
jyrkkäpiirteisempi. Korkeus-
erot ovat suuria ja maasto 
on kallioisempaa. Pienta-
lorakentaminen myötäilee 
maaston muotoja. Alueella 
sijaitsee kalankasvattamo 
sekä satama.



    25    50 metriä

    25    50 metriä

Leikkaus A - A’

Leikkaus B - B’

Leikkauksessa A näkyy 
kahden vesialueen väliin 
jäävä vanha saha, joka 
toimii nykyään hotelli 
ja venesatama-alueena.

Leikkauksessa B näkyy 
länsirannan loivasti 
kumpuileva rinne ja ke-
sämökki alueet.



    25    50 metriä

    25    50 metriä

Leikkaus C - C’

Leikkaus D - D’

Leikkauksessa C nä-
kyy loivaan rintee-
seen syntynyt Puu-
malan keskusta-alue 
sekä mittakaavaltaan 
varsin suurikokoinen 
silta.

Leikkauksesta D käy 
ilmi salmen itäisen 
puolen mäkisyys ja 
jyrkkäpiirteisempi 
kallioinen ranta 



VAHVUUDET

MAHDOLLISUUDET

HEIKKOUDET

UHAT

rantaviivan runsaus

kumpuilevat maastonmuodot

kirkasvetisyys

veneilykulttuuri

rauha ja eristeneisyys

paikalliset pienyritykset

kunta ei omista kaikkia merkittäviä tontteja

taajaman rikkonaisuus

sillan mittakaava

parkkialueiden sijoittelu taajamassa

autokulttuuri

turismin kausiluonteisuus

osittain huonokuntoinen rakennuskanta

turismin vahvistuminen ja ympärivuotiseksi 
muuttuminen

muuttoliike maaseudulle

eri turistiryhmien erityishuomioiminen

elinkeinoelämän monipuolistuminen

luontomatkailun kasvu

ympäröivien kuntien kehittyminen

väestön vanheneminen

autioituminen

urbanisaatio

yksityisten maanomistuksen
liian suuri osuus

turismin heikkeneminen

metsätalouden rajoitteet

S W O T 
SWOT- analyysillä pyrittiin tunnis-
tamaan Puumalan vahvuuksia ja heik-
kouksia. Vahvuuksiksi tunnistettiin 
mm. rantaviivan paljous, turismi ja 
veneilykulttuuri.


