Vuosikokous 9.4.2016

Aloite Puumalan kunnalle saariston kehittämiseksi
Puumalassa on vielä vähän ympärivuotisia työpaikkoja, mutta täällä on mahdollisuuksia
monenlaiselle yritystoiminnalle etenkin matkailussa, koska Puumalan ja Saimaan luonto tarjoaa
siihen ainutlaatuisen hyvät edellytykset. Myös tuleva Saimaan Geopark antaa suuren sysäyksen
Saimaan matkailulle.
On tärkeää tukea ja kannustaa uskottavien yritysten perustamista. Esimerkiksi matkailualalle
tarvittaisiin lisää yritystoimintaa (mm. ympärivuotisia ohjelmapalveluja ja majoitusta).
Matkailuelinkeinoa kannattaa Puumalassa edistää, koska
1) sen kysyntä maailmalla kasvaa nopeasti (ks. liite) ja Puumalan luonto tarjoaa
eksoottisia elämyksiä eri vuodenaikoina uusille kasvaville turistiryhmille
(ensimmäiset aasialaiset luontomatkailijat ovat jo käyneet Puumalassa),
2) se työllistää paljon ihmisiä,
3) se työllistää myös muita yrityksiä kuin varsinaisia matkailuyrityksiä (rakentaminen,
elintarvikemyynti, käsityötuotteet, muu tavaramyynti, polttopuut, museot,
tapahtumat, it-ala, käännöstyöt, graafinen suunnittelu, kulttuuriala, taloushallinto
jne.).
Eteläinen saaristo on yksi kolmesta kärkikohteista kunnan matkailun Master Planissa
Saaristo sopiikin matkailuun erinomaisesti, koska siellä on jo useita matkailua palvelevia ja sitä
tukevia yrityksiä ja koska Saimaa hienoine maisemineen ja elämyksineen on joka puolella läsnä.
Kunnan tehtävä on luoda hyvät puitteet yritystoiminnalle ja asumiselle eli pitää huolta
infrastruktuurista siellä, missä yritystoiminnalle on kysyntää riippumatta siitä, onko se kunnan
keskustassa vai kauempana.
Tällaista tärkeää infrastruktuuria ovat ennen kaikkea kunnolliset kulku- ja tietoliikenneyhteydet.
Matkailun kannalta tärkeitä ovat myös opasteet, historiallisten ja luonnon nähtävyyksien
merkitseminen ja niiden kunnosta huolehtiminen sekä eri vuodenaikojen liikkumista palvelevat
reitit (patikointi, pyöräily, kiipeily, hiihto, luistelu jne.).
Ehdotamme, että kunta tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin saariston
elinkeinojen kehittymisen kannalta tärkeisiin asioihin:
-

saaristotie kunnostetaan osin perustuksiaan myöten ja paikoin levennetään niin, että sitä
pitkin pystytään turvallisesti ajamaan myös polku- ja moottoripyörällä; tämä tarkoittaa
mm. sitä, että tie pysyy asvaltoituna myös tulevaisuudessa

-

-

-

-

-

Lietveden rengastietä kehitetään tässä vaiheessa ensisijaisesti pyörä- ja
moottoripyörämatkailun kehittämisen kannalta eli tavoitellaan tilannetta, jossa kuljetuksia
voitaisiin hoitaa nopealla, mutta nykyistä isommalla veneellä Lintusalon ja Hurissalon väliä;
kysynnän mukaan kuljetuksia voidaan myöhemmin kehittää edelleen.
jatketaan valokuitukaapelin vetämistä Lintusaloon ja Karkiaan asti nopeiden
tietoliikenneyhteyksien mahdollistamiseksi kaikille
kunta selvittää maanomistajien ja kyläyhdistyksen kanssa mahdollisuudet merkitä
maastoon tärkeät luonnon- ja historialliset nähtävyydet (mm. kristuksenhauta,
sammaltehdas, Luukkolan Suursuo, hiidenkirnut, näköalapaikat, tervahaudat, kivikautiset
asuinpaikat, uhrikivet, mahdolliset käräjäkivet, lapinrauniot, luolat jne.) sekä toteuttaa
opasteet ja niiden ylläpidon
kunta laatii tarvittaessa yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa suunnitelman saaristotien
varteen pystytettäville opasteille (esim. kantatien varteen opaste maisematiestä
”Puumalan saaristotie” tms.; Kaivannolle saariston ja Luukkolan-Karkian kartta ja siihen
merkinnät nähtävyyksistä ja palveluista; saarten nimistä kertovat kyltit kuhunkin saareen
saavuttaessa; sama kylille) ja toteuttaa ja ylläpitää ne
kunta tukee kyläyhdistyksen ponnisteluja alueen ulkoilureittien toteuttamiseksi;
tulevaisuudessa kunta selvittää maanomistajan kanssa mahdollisuudet toteuttaa Luukkolan
Suursuolle retkeilyreitin laavupaikkoineen sekä siihen liittyen sammaltehtaan
kunnostamisen matkailutarkoituksiin
yksittäisiä yrittäjiä ja yrityksen perustajia kunta voisi auttaa tukemalla heitä
monimutkaisten EU-tukihakemusten laadinnassa.
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Liite

Oheisen kaavion matkailun kasvuennusteesta esitti sveitsiläinen alan tutkija Martin Schobert
Lakeland-Saimaa Matkailufoorumissa 3.2.2016 Hotel & Spa Resort Järvisydämessä.

