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SAIMAAN RANNALLE PUUMALAAN NOUSEE 250 HUVILAN LOMAKYLÄ
Kuoreksenniemen alue käsittää 30 000 rakennusneliötä ja hankkeen kustannus on noin 60 miljoonaa euroa.

Eteläsavolaiseen Puumalan kuntaan rakennetaan suurta huvila-aluetta, jonka laajuus on noin 30 000 rakennusneliötä. Saimaan rannalle 

Kuoreksenniemeen nousee kaikkiaan 250 laadukasta huvilaa sekä näihin liittyviä palvelurakennuksia. Alueella on valmiina jo 12 huvilaa 

ja kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuu 40 lisää. Viisi vuotta kestävän rakennusprojektin kokonaisbudjetti on noin 60 miljoonaa 

euroa.

– Kuoreksenniemeen on syntymässä viiden tähden lomakylä, joka vaatii ympärilleen laadukkaan palvelutarjonnan. Niinpä saatavilla on 

harrastemahdollisuuksien lisäksi palveluita aina cateringista pesulapalveluihin. Lisäksi voimme hyödyntää naapurissa sijaitsevan Sahan-

lahden järvihotellin palveluita, sanoo Kuoreksenniemi Oy:n toimitusjohtaja Harri Oesch.

Kuoreksenniemelle nousevat huvilat noudattavat skandinaavista arkkitehtuuria, ne sulautuvat väreiltään ja muodoiltaan ympäröivään 

luontoon. Huviloista on kolmea eri tyyppiä, joiden neliömäärät ovat 100 – 130 neliömetrin väliltä. Huvilat on varusteltu omakotitasoi-

sesti ja niistä on järvinäkymät. Alueen arkkitehtina toimii arkkitehti Jouni Huura.

– Kuoreksenniemen alueen asukkaiden käyttöön valmistuvat myös venelaiturit, rantasauna, vuokrattava vierasmaja sekä yhteiset ranta-

alueet uimarantoineen. Suunnitteilla on myös oma kauppa ja infopiste. Alueella voi varata esimerkiksi talonmies-, vartiointi-, pesula-, 

catering-palveluja. Tämän vuoden aikana alueelle valmistuu myös juhlakäyttöön soveltuva klubirakennus, sanoo Harri Oesch. 

Kuoreksenniemen huvilakylä sijaitsee Puumalan kunnassa, joka on Saimaan vesistön keskellä sijaitseva eteläsavolainen saaristokunta. 

Puumalaan kuuluu 1 000 saarta, joista muodostuu kaikkiaan noin 3 000 rantakilometriä. Puumalaa pidetään Saimaan kauneimpana 

kuntana, jonka väkiluku kolminkertaistuu keskikesällä. Tämä värittää alueen kesän toimintaa ja tuottaa runsaasti muun muassa kult-

tuuripalveluja. Lähistöllä pidettävät Savonlinnan oopperajuhlat ja Mikkelin musiikkijuhlat tyydyttävät kesäisin myös huvila-asukkaiden 

kulttuurinälkää.

Kuoreksenniemen lähimmät kaupungit ovat noin 60 kilometrin päässä olevat Imatra ja Mikkeli sekä runsaan 70 kilometrin päässä oleva 

Savonlinna, jossa on myös lähin lentokenttä.

Lisätietoja Kuoreksenniemestä antavat: Harri Oesch p. 050 557 1023 ja Riikka Merisalo p. 040 831 5996.
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