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Tiivistelmä 

Mönniri lossin  korvaamista sillalla ovat esittäneet Mönnin  ja Sellcjen  kylät sekä Kontiolanden kunta  l980-luvun alkupuolella. Esisuunpi-teimassa  sillan sljOltuspalkalcsj  on  esitetty kaksi vaihtoehtoa -Lep-pävlrta  Ja Uitonvlrta,  Vuonna  1991 on  tehty tarveselvltys Mönnin  sillan  rakentamisesta  ja  yleissuunnittelu aloitettiin kesälla  1993.  Nyt tehtävä arvio liittyy yleissuunnittelun alolttamiseen. 

MOnnin  ja  Jakokosken välinen alue  on  jatketta Heinävaaran  ja Sd-klen  vaara-alueelle Joka  on  maakurmffisesu  ja  osittain va1talç-
nalilsesti merkittävä malsemakokop,lsuen Tämän vuoksi  sillan  so -vittamlseen  maisemaan  on  kiinnitettävä erityistä huomiota.  

Sillan mJcentajen  vaikutuksia  on  arvioitu yhdessä kylälälsten  ja  eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ekologinen arviointi  ja  maisema- 
analyysi tehtiin nykyisen tien vierelle kapeana linjana nIIltä osin, 
kuin linjauksen muutos  el  ole tarpeen. Siltapaikkojen ympäristö  on  selvitetty laajemmin. 	 tarkasteluuri otettiin 
tien van'en asujcjcaiden lisäksi Mönnin, Selklen  ja  Enon pohjan ky-län asukkaat. 

LOSSIn  Säilyttäminen pitää tilanteen entisellään. Joki  ja lossimatka 
 rajoittavat jonithi verran uudisrakentanlista Mörmiln. Merkittävää 

matka-ajan pidentymistå aiheutuu toisinaan ulton huIppukausin  ja kanavateatterij-i näytösalkoina.  Muulloin lossirnatkat ovat melko joustavja, 

Uitonv1j-_n  vathtoehdossa tleltnja  kulkee tliton yksityistien kautta Uitonnlemelle  ja  sieltä tuoreiden kankaiden kautta Puronperseen  ja Rimpinevan  muodostamalle suIstoaIue joka  on  kokonaisuudes  saan hyvin monipuolinen alue. Silta  on  mandollista saada sopimaan maisemaan, koska  sillan  vuoksi eijouduta pengertämään vesistöon, 
Siltapenicereiden sijasta joudutaan pengertämään Puronperseen ala- 
valle  alueelle, mikä avonalsessa suomaiselnassa koetaan 
malsemäfrioksi 

Leppävii-i vathtoehdossa tielinja  kulkee kionnonolojen osalta mel-ko riskittomälta paikalta  Ja  se  jättää itäpuolelsen rannan lehtomal
-sen rantakorven kokonaiseksi  Maisemallisesti vaihtoehto  on  hanka-la, koska  sillan  12  metrin alikuikukorkeuden saavuttamiseksi Jou-

dutaan pengertamäan melko pitkän  matkan, Viisiauidcoinen  silta- vathtoehto  olisi maiseman kannalta parempi, koska tällöin veteen 
pengertaminen jäisi vähäiseksi, 
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ESIPUHE  

MOnnin  ja  Jakokosken  kyllä  erottaa Pietlsjokl. Niitä yhdistää MUn-nm lossi. joka  on  ehdotettu korvattavaicsj sflJaI1 Vejsj 	ovat ympäristön  ja  maiseman kannajia vaativia kohteita, joiden suunnit-
telussa korostuu tarve arvioida siltaa eri näicokulmlsia niin ympäris-
tön asukkaiden, veneiljöiden kuin slllankäyttäjjj silmin. 

Mönnmn  ja  Jakokosken välinen alue  on  jatketta He1nAvaara&jen vaara-alueelle, joka  on maakunnajhjti  ja  Osittain valtajcuajjj 
sesu merkjttäv ma1semaicokopuus Tämän vuoksi  sillan  soviUa-miseeri  maisemaan  on Jd1nnitettä  erityistä huomiota.  
Tö  on  tehty yhteistyössä asukkaiden  ja  eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Koska Mönnin  ja  Selkien kylät ovat mukana Tulevaisuuden 
kylä-projekussa arvioinu liitettiin osittain pmjektfln. 

Työtä  on  ohjannut läänin yrnpArIstÖyhtefstyojy 	Asiantuntjjojna ovat olleet 	
Kari Varonen, kaavoitusjnsi nUOrI  Timo Lajunen  ja  kulttuuristhteeri  Liisa Ryyppo KonUolanden 

kunnasta ylisassisteutti Ari Lehtinen, dosentti Heikjci Simola  ja  tut- kija Pertti RannjkJco Kaijalan tutk1n1uslaitoks 	tutkija Sisko Kaarto PohjoiS-Kajjajan  liitosta  ja  maanniitiansinÖÖri  Jussi Pu-hakka Mömtjn kylätoliJçps 

Arvioinnista vastaa MMK, 	 Anna-Liisa Tans- 
kanen Joeiisuun tiedepumsto Oy:stä Pohjois-Kaijalan Uepiirin toi-meksiannosta. 
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MONNIN LOSSIN  KORVAAMINEN SILLALLA  
VAIKUTUSTARKASTELU  

1.  JOHDANTO  

1.1.  Suunnittelutilanne  

Tien  yleissuunnittelu  

MÖnnin lossin  korvaamista sillalla ovat esittäneet MOnnin  Ja  Selkien 
kylät sekã Kontiolanden kunta  1980-luvun alkupuolella. Liiken-
neyhteydet kuntakeskukseen ovat edelleen kylien kehittämisen en-
simmäinen tavoite. 

Esisuunnitelma  maantien  519  välin Alavi-Jakokoski  parantamisesta 
 on  tehty vuonna  1984.  Tietä  on  aikaisemmin parannettu vuosina 

 1950. 1971, 1974  ja  1975. Tie tolmliyhdystlen&  mutta Kontlolah
-den  yleiskaavassa, Joensuun seudun seutukaavassa  Ja  tleverkon 

runkosuunnttelmassa  sitä  on  esitetty kokoojaticksi. Esisuunnitel
-massa sillan  sljoltuspalkaicsi  on  esitetty kaksi vaihtoehtoa 

Vuonna  1991 on  tehty tarveselvitys MOnnin  sillan  rakentamisesta. 
HelmIkuussa  1993 tlelaitoksen keskushallinto on  antanut hanke- 
päätöksen. Jonka mukaisesti tlepthi aloitti yleissuunnittelun kesällä 

 1993.  Nyt tehtävä arvio liittyy yleissuunnittelun aloittamiseen. 

Stltayhteyden  rakentamisen tavoitteena  on  parantaa liikenteen suju-
vuutta  Ja  yhteyksiä Pielisjoen itäpuolelta kantatielle  73, valtatielle 
18  Ja  sitä kautta KonUolanden keskustaan  Ja  Joensuuhun. 

Hankkeen tulee olla myös taloudellisesti kannattava  Ja  ympäristöön 
soveltuva. 

Kuua  1.  Alueen  sjainIi 

Kaavoltus  

Joensuun seudun seutukaavan tavottteellisessa hilkenneverkossa 
maantie  510 AlavI- Jakokoski on  osoitettu kokooJaUeksi, Joka välit-
tää paikallista  Ja  seudullista  liikennettä. MOnnin kylä Harakkamael

-le  asti  on  määritelty arvokkaaksi kyläalueeksi, jossa  haja-asutus-
mainen rakentaminen sallitaan, mutta vllJelyskäytössä olevat pelto- 
alueet  on  pidettävä vapaana. Alueelle suositellaan laadittavaksl 
osayleiskaava. Suunnitteluxnäilräyksen mukaan arvokkailla kylä- 
alueilla tulee säilyttää ympäristön peruspUrteet. 

Pielisjoen  ranta-alueet  on  merkitty tiivtin  loma-asutuksen alueeksi. 
Joka soveltuu myös ympärlvuotlseen asumiseen. Kalmosaari Haapa-
vinassa  on  varattu retkeily-  Ja  ulkoilualueeksi.  Jakokosken kanava- 
alue matkallupalveluJen alueeksi, Jossa  on  myös venesataxna.  Mön

-nistä  kulkee kaksi virklstysreitUä; toinen Jakokosken kanavan 
kautta pohjoiseen Kolille  ja  toinen koililseen Palojoen kautta 
Kalurnoon. 

Kontiolanden ylelskaava  on  vuodelta  1978,  Ja  se on  luonteeltaan  ko-
ko  kuulaa kattava rakennesuunnitelma. Aluerakennetavoitteena  on, 

 että yhteiskunnallisten palveluiden  saavutettavuus eri puoljita kun- 
tas  on  mandollisimman hyvä. 

Kuoa  2  Seutukaavavarwikset 
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Muut suunnitelmat 

Museotiehanke 

Vuonna  1979 PohJois-Karjalan tiepliri ehdotti niuscoUeksj  2,2 km  osuutta MOnnin  kylan  kohdalla. TVH:n museotoimikunta otti osuu-
den mukaan museoteiden ennakkovalintaan vuonna  1980,  Jolloin 
MOnnin äolrpiJçunt ehdotti  koko  tien Aiavi-Lehtol-Seflcje- Mönrij-
Jakokoski ottamista museolleks!. Kontiolaliden kujinanj -iathtus  Ja  P-Kn seutukaavaffltth  esittivät museoitavalcst tleosuutta Mönnt -Sej-kie-Helnävam-a.  Vuoden  1981  lopussa tiepliri esitti TVH:lle museo-
Ueksi Mönnin-Heinåv -an  tietä  17,7 kin. ValtaJ(unnajliseksi mu-
seoUeksi  tietä ei valittu. 

Maisemansuojelusuunnftelmat 

Seilden, Mönnin  ja  Jakokosken kylilmaisemat  on  mainittu useissa 
valtakunnallisissa rnaisemaselvityksissa. SlsäasIainnilnisten kaa-
voltus-  ja rakennusosaston  selvityksessä valtakurmallisesu merkit-
tävistä kulttuurthistoriallisista ympäristölsta  /16/  Ja  Maa-Ja  metsä-
talousministeriön maIsematoimjkp, mietinnössä  /5/ on ai-vok-
kaaksi malsem okonaisuude,kj  esitetty Fielnävaaran-SelkienMOn 
nm kulttuuj-jjnaigema Uusimmassa valtaJ(unnallisessa maisema-
aluetyöiyhinän mietinnössä  on  mainittu Heinävaarari  ja  Selkien ky-lät  /8/.  Heinävaaran-MönnJi-  tie  ja  Selkien  ja Mönjiin  kylät olivat 
mukana inaakunnahilsessa kulttuuriniaisemalnventoinneisaa  /12/. 

Vaaramaisan  

Pohjois-Karjalassa  on käynnistymassa  matkailuun painottuva vaa-raUehanke,  Se  lähtisi liikkeelle Puholcsesta Kiteen kautta Tohmajar-
velle  Ja  sieltä Klihtelysvaaraan, Heinävaaraan, Selkielle, Mönnllnja 
Jakokoskelle. Etappipisteena  on  Jakokosken museokanava-ajue, 
Tästä voidaan kääntyä Jakokoskelle  Ja KonUolanden rantakylien 

 kautta Kolihle. Vaihtoehtolsesti Jakokoskelta voidaan jatkaa matkaa 
vanhan Kruunutien reittiä Enon kirkonkylaan, kirkon  Ja  Niskan kautta Ahveniselle. Sieltä  tie vets! Vornan museotleta Vuonislahteen 

 ja Lieksaan.  

Tulevaisuuden kyth-projekti 

Selkie, Mönni  Ja Jakokoski  ovat osana Kontiolanden vaasa-  ja  Järvi- 
kylien kehittämishanketta, Kylien tuievaisuusverstaat käynnistettiin 
alkutalvesta  1993  ja  niitä  on  tarkoitus jatkaa syksyllä  1993. 1rös-kentelyyn on  osallistunut Mönnissä noin  30 kyläläistii, Selkieliä 22 

 ja Jakokoskella  46. 

1.2. Tarkasteltavat  vaihtoehdot 

Lossiyhteys  (0-vaihtoehto) 

Mönnin lossin  kantavuus  on 44 in  ja ajovali  210 Tn. Mönnin  lautta-
laiturit  on  uusittu vijorts  1971. Losslin  joudutaan luultavasti teke-
rnään muutostyö vuoteen  1995  mennessä,  Ja  loss! on uuslttava 

 vuoteen  2005  mennessä. 

Ultonvirta  (vaihtoehto  I) 

Mönnin  lautan korvaavan  sillan  paikaksi  on  tutkittu kahta eri vaih-
toehtoa. Vathtoehdossa  I  linjaus erkanee vanhalta tieltä  Solkulan 

 tilan  mutkan  kohdalta  (pi 14800). SIlta  sijoittuu Uitonvirtaan  1.8 
km  nykyisen lauttapaikan alapuolelle.  Sillan  jälkeen uusi linjaus 
yhtyy Uiton  Ja Virtanlemen  talojen yksltylstlen linjaukseen  Ja  yhtyy 
vanhaan tiehen Ktvikkolan tilan rajalla  (PI 18100).  Tällöin rakennet-
tavan  sillan  pituus  on  noin  100 m  Ja  uutta tietä joudutaan rakenta-
maan  3,2 km.  

Vanhasta linjauksesta säilytetään yleisenä Uenä osuus  14,8-16,7 
km Pielisjoen Itärannalla  osana Pllkkasuo- Väärämäen palkallistietä 

 (15726). Lossilaiturlt  säilytetään käyttökelpolsena  sillan vaurloltu-
misen  varalta, 

Leppävlrta  (vaihtoehto  II)  

Toisessa siltavajhtoehdossa uusi linja kulkee Hemeniemen kautta. 
Silta sijOittuu  0.4 km  nykyisen lauttapaikan alapuolelle Leppävir-
taan. Vanhaan tiehen hinJaus liittyy Kivikkolan tilan rajalla (pl 

 18100). Rakeimettavan  sillan  pituus  on 200-250 m  Ja  uutta tietä 
joudutaan rakentamaan  1600 m. Lossilaiturit säilytetaän. 

Leppävirran  kohdalla selvitetään kahta siltavaihtoehtoa: koirninuk-
koista  ja vilsiaukkoista. Kolmlaukkolsessa siJassa Pielisjoen  länsi- 
rannalle jouduttaistin rakentamaan  ranta- Ja vesistöpenger,  jonka 
pituus  on  lähes  150  metriä. Vilslaukkoisessa siltavaihtoehdossa 
rantavliva jäisi melko luonnontilaiseksi. 
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Leppävirta] 
(vaihtoehto  II) 

[tiiãnvirta 
 (vaihtoehto  I) 

Kuoa  3.  Tarkasteltcwat vuihloehtj.ot  

2. ARVIOINTIPROSESSI 

2.1. AMoIntlmonetelmåtja tañastelualue  

Vaikutusten arvloinnissa pohjana  on  mandollisimman hyvä koko-
naiskuva nykytilanteesta. jonka Jälkeen  on rnandohllsta  hahmottaa 
tulevia muutoksia. Pääpaino  on  kokonaiskuvan hahmottamisessa, 

 el  niinkään tarkoissa ennustuksissa. 

Luoxmonympärlstössä  tapahtuvien muutosten arviointi perustuu 
tlehallituksen ekologisen riskiluokituksen luonnokseen /  18/. Luokl

-tus  perustuu alueella nykyisin  tal  tulevaisuudessa esiintyvän lajis
-ton  määrään  Ja  harvinaisuuteen. Menetelmä edellyttää alueen po-

tenuaalin tunnistamista, mutta nykyhetken lajlstoa  el  tarvitse  lista- 
la. Luonnoksessa  Etelä-Suomen ympäristötyypit  on iyhmltetty  eko-
logisen  riskin  kannalta seuraavastt 

Ryhma  E suojelualueet  ja  aarnimetsät  
Ryhmä  I lähteiköt, letot, lettorämeet  Ja  -korvet 
Ryhmä  II lehdotJa kalkkipitolset  kalliot. 

Järven  Ja  Joen rannat, puronvarret  Ja  Itämeren rannat 
Ryhmä  III harJumetsätja karut  kalliot 
Ryhmä  IV kedot. niltyt, lehtoniltyt.  ranta- Ja  luhtaniltyt  sekä 

luhdat  
Ryhmä  V oJittamattomat nevatja  korvet 
Ryhmä  VI lehtomaiset  kankaat  ja  lehUmetsät  
Ryhmä  VII  järvet. lammetja Itämeri 
Ryhmä  VIII  viljelymaat 
Ryhmã  LX ojittamattomat rärneet.  tuoreet kankaat, ojitetut korvet 
Ryhmä  X kulvat kangasmetsat, oJitetut rämeet, tlealueet 

.  

II]  

Rannat ovat ekologisesu sekä kasvillisuuden että linnuston kannal-
ta tärkeimpiä ympänstötyyppejå. Arvioirinin osalta  on ongelmailista, 

 ettei rannoista ollut tarkempaa alaJaottelua kuin rannat  ja  rantaluh
-dat Ja  -niltyt.  Tämän vuoksi luokitusta tarkermetthn rantojen osalta 

niin, että lehtipuuvaltalset lehtomaiset rannat erotettiin tuoreen  Ja kulvan  kankaan rantametsistä sekä rannalle ulottuvat suot erotel
-tim  muista soista. Riskiluokitusta vaikeuttaa lisäksi metsänviljelys

-sä  tehdyt puulaJlmuutokset  Ja  pellon metsltykset. 

Ekologisen rlsklluokitialcsen luonnoksen mukaisesti alueesta tehtiin 
ensivatheessa ympäristötyypitys, Jonka Jälkeen  vain  ekologisesti  her-
klznmilta  alueilta tehtiin tarkempia kasvfllisuusinventointeja. 

Ekologinen arviointi tehtiin nykyisen tien vierellä kapeana linJana, 
niiltä osin kuin llnjauksen muutos  el  ole tarpeen. Siltapaikkojen ym-
päristö  on  selvitetty laajemmin Sieraniemestä Haapavirralle asti. 

Malsemavaikutusten aiviointi  lähtee kokonaismalseman halimotta-
misesta edeten yksityiskohtiin. Alueen kokonaismaisemassa tarkas-
teltlin  ensin  maisemarakennetta  ja sen  muodostumista ekologisten 
tekijöiden  Ja  thmlsen  toiminnan seurauksena. Näiden perusteella 
tarkastelualue jaettiin malsematyyppeihin alueen monhinuotoisuu

-den halimottarnisekaL  Tämän jälkeen maisemaa tarkastettiin tar-
kemmin tien  Ja sillan  sijoittanilsen  kannalta. Pääpaino oli muutos- 
kohtien hahmottamisessa  ja  selvittämisessä, jonka Jälkeen luonnos-
teltiin mandollisia malsemanholtokemnoja. 

Sosiaalisten vaikutusten arvloinnin parhaimpana Uedonkeruumene-
telmänå pidetään asukkaille  ja  eri intressliyhmille tehtyjä teema- 
haastatteluja /  17/. NIIden  ohella kayttökelpolsia ovat kyselyt  Ja  ha-
vainnointi. Nyt tehtävä arviointi perustuu kyhhlå pidettythmn kokouk-
siin, kyselythin  Ja  avairihenkilölden teemahaastatteluun.  Arviointia 
täydennettimn  ja  tarkennettlin aslantuntijakyselylla.  

Haastateltavat kyläläiset  ja  asiantuntijat olivat taustoiltaan erilaisia. 
Jotta eri arvostukset  Ja  tiedot tulivat otetuksi huomioon. Tavoitteena 
oli koota heterogeeninen Joukko haastateltavia vaikutusten monI-
muotoisuuden hahxnottamiseksj. 

Yhdyskuntavaikutusten tarkastelualue  on  multa laajempi. Tarkaste-
luun  on  otettu mukaan tien varren asukkaiden lisäksi Mönnin, Sd

-klen ja  Enon Pohjan  kylan  asukkaat. Kylätolmikunnan puheenJoh-
taJan kanssa käytyjen keskustelujen Jälkeen Jakokosken kylää ei 
otettu tarkasteluun mukaan. Jakokosken kylälålsia oli kylläkin mu-
kana vaarakylien kehittämlspaiaverissa,  

2.2.  Arvioinnin kulku 

Arvioinnin kytkemisellä suwmltteluprosess  on  hyvin tärkeä vai- 
kutus suhen, kuinka arvio vaikuttaa toisaalta suunnitelmiin  ja  toi- 
saalta kuinka suhtaudutaan itse arviointiin. Arvlointiprosessl tulee 
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aloittaa yhtä aikaa hankeen Suunnittelun kanssa, jolloin voidaan 
kerätä yhtä alkaa sekä suunnittelua että arviointia palvelevia tietoja. 
Kun vaikutuksia pyritään arviomaan  Jo esisuwinittelun  aikana  ja 

 yleisSuuflfllttelun  alussa, suunnittelus8a voidaan ottaa huomioon 
arvlolnUprosessissa esille tulleita asioita. 

Siltahanickeen  vaikutusten arviointi pyrittiin kyikemään sekä hank-
keen ylelssuunnittelupn)sessiln että Mönnin  ja  Selklen  kyllä  käyn-
nissä olleeseen tuievaisuus-projektlln, Koska kyluilä kylätoimikun-
nat ovat aktiivisia, vaikutuksia arvioitiin kyliltoimukunnan kanssa. 

Arvio painottuu  sillan  yleissuujinitelinan  alkuun, jolloin arvlolrinissa 
kerättya Uetna voidaan käyttää suoraan hyväksi. Tällöin myös voi-
daan suunnittelussa ottaa huomioon arvioinnissa esiin tulleet  asiat.  
Kylillil  olleet tulevalsuusverstaat olivat käynnlstyneet talvella  1993. Arvlota el  voitu tehdä tulevaisuusverstaassa koska  sillan  ylelssuuii-
nitelmaan hIIUyvä  arvio aloitettiin vasta heinäkuussa. Uuden  vers

-taskierroksen  käynnistäminen olisi ollut kyläläisille raskasta, minkä 
vuoksi arvion kaynnlstyttya pidettiin kyläkokoukset Mönnissä,  Sel- kieliä  ja  Enon Pohjankylässa  Ja  tehtiin klijallinen kysely. 

Kokoukset olivat luonteeltaan lähtökohtapalavereuta, joissa karto1 
tettlin yhdessä osalllstuJien kanssa nykyisen tilanteen ongelmia, tar-
peita  ja  tolmenpidemandoifisuuksia  sekä rajattlln valkutusalue  Ja  arvioitavat  asiat.  Kokouksessa  Ja  asukaskyselyssä  koottuja tietoja 
täsmennetuln avainhenkilolden  Ja  asiantuntijoiden 
teemahaastattejuihin 

Ennen kokouksia alueella tehtiin alustava maastoklerros, Jolloin 
saatiin yleiskuva alueesta. Kyhäkokousten Jälkeen maastotarkaste-
lua täydennetthn  Ja  syvennettuin merklttävirnmilrä kohdilta.  

3.  ALUEEN KUVAUS  

3.1.  Luonto 

Kallio-  Ja  maaperä 

Pääosa alueen kalliopenästä kuuluu svekokarjalalseen klilleliuske-
vyöhykkeeseen. Vyöhyke kulkee laajana Kangasvedelta Harakkama

-en  kautta Kankikoskelle. Killleliuskevyöhyklceen Itäpuolella Selkien 
 Ja  MUnnin  kylien kautta pohjoiseen kulkee kvartslituvyohyke, Jossa 

 on plenlalalsia metadlabaaslesuntymia Jakokoskella kahliopera on 
kvartsi-  Ja  granodiontitusta gnelsslä. Plenlalausia kalliopaljastumia 

 on  tuon  ja  Virtaniemen yksltylsuen  varrella. Poppavaaralla  on  van-ha kahliolouhos /  1/. 

Vaarat ovat puhdaspllrteislä, selkeärajalsia luode-kaakkosuuntalsia 
moreenlmuodostumia  /3/. Moreenlaluejlja sadevesi suotautuu  maa-
han  ja  muodostuu pohjavett.a. Yleisesti arvioidaan moreenimailla 
pohjavedeksi suotautuvan  10-20 % sadannasta. 

Alavammat  alueet ovat hienojakoisempaa ainesta kuten hienoa hiek-
kaa  Ja  sikUil.  Usein  sen  päällä  on  matala turvekerros. Viljelernättö

-milt  hienot maat ovat usein reheviä lehtomalsia alueita. 

LuonteenomalstaJakokoskl-Alavin tieJaksolle  on  suuret korkeuse
-rot,  jotka vaikuttavat maisemassa. Laajempana kokonaisuutena 

alue  on  luonteeltaan  mild-  Ja  vuorimaata,  Jossa korkeusero  on  lähes 
 70 metrIä. 

Korkelniplen  vaarojen laet ovat  veden  koskemattomia.  Sille  on tyy-
pifilsti kylilasutus  Ja  viljelykset vaaran lakialueilla, kun puolestaan 
kylien väliset alueet ovat metsäislä alanteita. Korkeussuhteiltaan 
maisemasta hyvin erottuvia alueita ovat Jakokoski, Poppavaara  Ja 

 Mönninvaara, 

Pielisjoen  reunat ovat hyvin lolvaa  Ja  matalaa tasankoa. Hyvin alavla 
tulvaveden valkutukselle alttulta alueita ovat  mm. Sleralahu,  Asilan- 
saaren edusta  ja  Puronperse. Uitonnlemen  kohdalla maasto nousee 

 sen  verran nopeammin, että tulvavestile alttika alueita  el  ole 
muodostunut, 

Vesistö 

Pielisjoki  on pltuudeltaan 70 km. korkeusero  Joessa  on 18 m  ja sen 
 lihivalunia-alue  on 1285 km2. PleliaJoki  laskee Pyhäselän pohjois-

osaan Joensuun kaupungin alueella. Kesklvlrtaama Jakokoskella 
 on 228 m3/, kesklylivirtaama 354 m3/s  Ja  kesklalivirtaama  134 

m3/s.  Veden  vlipymä  joessa  on  noin viikko. Vesi  on keskiruskeaa 
(våriluku 60 mg Pt/I)  Ja  lievästi hapanta  (pH 6,6). Plntavedessä hap-
pitulanne on  tyydyttävä  /4/.  

Ennen Joen rakentamista  sen  suvantojärvet (Hildenvesi, Niskavesi, 
Alusvesi, Kangasvesi  ja  Kulho)  Jakoivat  sen  osiin, Jotka olivat verra-
ten vuolaita  ja  paikoin kosklsla.  1950- 1970-luvulla joki valjastettlin 
volmatalouden käyttöön  ja  kanavoltitn  täydelleen, joten joen luonne 

 on  muuttunut. 

Merkittävimmät pistekuormittajat ovat Enocellin tehtaat. Enon UI-
maharJun  Ja  Kaltimon  taajamat, Pauholan sairaala  ja  Joensuun kau-
punki. Jätevesivaikutukset Joen ylilJuoksulla ovat  selvät ja  ne vil-
hentävät Joen vlrklstyskäyuöa. PlellsJoen alaosa Alusvedeltä Joki- 
suulle  on käyttökelpolsuudeltaan  tyydyttävä (luokka lii). Virkistys-
käyttöluokituksen perusteella Kangasvesi luokitellaan vilittäväks! 

 (VI) veslalueeksi.  Lisäksi Kaltiniossa  ja  Kuurnassa  olevien volmalal-
tosten aiheuttama  veden  korkeuden vaihtelu kuormittaa Pielisjokea, 
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koska jokeen vapautuu fosforia pohja&edlmentista  ja 
rantapenkerefitä. 

Tutklttavalla  alueella Pielisjokeen laskee Ohonpuro, Saravaarankuk-
kulalta lähtevä  oja, Sammalsuon oja ja Ruunapuro.  Niiden vedet 
ovat lievästi happamla  ja runsasravinteisia. Kevättulvien  aikaan su-
lamisvesien vaikutuksesta purojen vedet ovat keväällä happamam

-pia  kuin kesällä. Keiniahlisesti hapettuvan orgaanisen aineen  ja ra-
vintelden  määrät ovat kevättuivien aikaan korkeampla kuin kesä-
kuussa. Joldveslstössä tulva-aikainen kllntoainehuuhtounss siihen 
sltoutuvine ravintelneen aiheuttaa  veden  samentumista eikä niin-
kään rehevöltymistä. 

To.utukko  I  .  Veden  laatu tutkimusalueen  uornjssa  /4/.  

uoma  pH sameus  kuntoa,  kok.  N  kok.  P PO4-P 
Pielisjoki  6.6 _______ ______  409 22 
Sammalsuonoja  5,7 2,6 12 1 556 52 42 
Ohonpuro  6,1 1,9 63 1 562 41 5 
Saravaaranoja  6 2 17 1194 58 14 

1Ruunapuro  5,8 2  - 5,4 1739 80 31 

Järvilohen potkastuotanto Pielisjoessa  romahti Kaltimon  ja  Kuuman 
volinalaltosten rakentamisen yhteydessä. Kalataloudellisesu arvok-
kaimmat kosket  on  rakennettu. Pielisjoen alaosa Kuuman volmalat-
toksesta lähtien  on  erittäin uhanalalsenJärvflohen ainoita nousualu

-etta.  Vaikka alueella  el  luontaista lisääntymistä enää merkittävästi 
tapandu. Pielisjoen alaosalla  on  vielä Jäljellä Jäivllohelle sopivia ku-
tualuelta. Joen alaosa  on merkittavlmpta  Vuoksen kantaa olevan 
Järvitalinenen mädinhariicjnta-aluetta ainoa järvilohen emokalojen 
pyyntialue  ja planktonsilan mädlnhanicinta -alue, Vesistöjen erityls-
suojelutyöiyhrnän mietinnössä Pielisjoen Kuuman voimalaitoksen 
alapuoitsta osaa esitetään suojeltavaks!  ja vederilaatua turvattavak-
si.  jotta uhanalaisten kalalajlen elinvaaUmukset turvataan /  19/.  

Kasvillisuus 

PiellsJoen  reunat ovat suunnittelualueella enimmäkseen hyvin ala- 
via,  mikä yhdessä säännöstelyn kanssa vaikuttaa siihen, että Joen 
alavat rannat ovat useissa kohdin neva-  tai pajuviltakorpireunaisia 

 soita  tal soistumia.  Rannat ovat olleet aiemmin luhtanlittyjä  Ja luh-
taisla  soita, joita  on  käyty nilttämässä. Kangasvedellå Pitkärannassa 

 on  ollut laaja yhtenäinen avosuoalue. Nämä ovat kuitenkin hävin-
neet PlelisJoen kanavoinnin  ja  voimalaitosten rakentamisen yhtey-
dessä, jolloin myös Joen  pinta on  noussut. 

Metsät ovat pääosin hyvin rehevhä tuoreita  tai lehtomaisia  kankaita. 
Alueen rehevyyteen viittaa myös Haraklcamäen Sieralehto, joka  on 

luultavasti ollut rehevä lehto,  jota  on kaskettu  ja  sitten raivattu pel-loksi  ja sodan  Jälkeen asutukseeri, Lehtomaisla rantanietsia kasvaa 
Pielisjoen länsirannafla nykyisen lossln vieressä  Ja Itärannalla Siera

-niemessä. Rannalla sijaitsevat lehtimetsät ovat luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittäviä kohteita varsinkin,  Jos  ne ovat säily-
neet rakentamiselta  Ja hakkufita,  

Vaarojen  Ja  rannan välillä  on kulvempia  ja karumpia puolukkatyy
-pin kangasmetsiä.  Metsien ikärakenne vaihtelee niin, että avohak-

kuualueet  ja  nuoret talrnikot ovat hyvin yleisiä, mutta muutamia 
vanhempiakin metsäkuviolta  on  Jäljellä. 

Vaarojen laet ovat viljelyksessä, mutta useat alavarnmajje maastoon 
 sodan  Jälkeen raivatut pellot  on metsitetty.  Kylien läheIset vaarojen 

alarinteet ovat usein olleet joko hakanmita  tai  vanhoja klertokaske-ja,  mutta niiden vaikutusta ei ole enää  kovin  hyvin nähtävissä. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisia merkittäviä koh-
teit.a ovat 
-Poppavaaran vlereinen puronlaaksokorpi 
-PielisJoen läflalrannassa lossirannan lähettyvlllä  oleva iehtomalnen 
lehtipuuvaltainen korplkaistale  ja  rehevä rantametsä 
-Asilansaaren vierelnen  neva 
-Ulton  ja Ultonsuon  välinen rehevä heinakorpijuote 
-Riinpineva  ja  siihen liittyvät Ruunapuron heinäkorpijuote  Ja Pu-ronperseen  rannat 
-Hernenlemen ojansuun kosteikko  

3.2,  Maisema  

Malsemarakonne 

Suunnivak  on  kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakumi.  ja 
 Järvi-Suomen maisema-alueen valhettumisvyöhykkeeseen  /5/.  Pää-

asiassa alue kuuluu Vaara-Karjalaan Koska maisemassa  on  mo-
lempien maisemamaakunilen ominaisuuksia,  on yleismaiseina  vaihteleva, 

Vaara-Karjala  on  muinaisen karjalaisen vuorijonon juurlaluetta, Si-
tä luonnehtivat selännemaiset, eteläkaakosta pohjoisluoteeseen 
suuntautuvat kohoumat. Plnnanmuotojen juovaisuus noudattaa 
vuoriJonon entistä suuntautumista. Tämä näkyy myös jokien kulus

-sa  sekä soiden  ja järvialtalden  muodoissa, 

Heinävaaran, Selkien, Mönnin  Ja  Jakokosken kylät muodostavat 
vaarakylämaisemajakson Kylät sijaitsevat pitkällä kumpuilevalla 
vaarajaksoän peräkkäni. Kylistä Helnävaara  ja Seikie  ovat vaJtakun-
nalllsesUkin huomattavia kohteita  /8/. MOnni  ja Jakokoski  ovat 
olleet mujcana aikaJsemmi valtakurmaIIlsi malsemansuoje-
luinventoinneissa Koska avonainen kylämalsema  ja -plenmaisema 

 voidaan havainnolda yhdellä kertaa, ovat ne melko herkkiä vauriol-
tumaan  jo plenlstäkiri haltallisista  muutoksista. 
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Vanhat asuinpaikat  on  sijoitettu lâinplxnille, hikeville, kantavifie  ja 
 helposti kaivettaville maille. Vaarojen ravinteikkaat  ja  lämpintät  la-

klosatja  rinteet ovat usein otettu viljelykseen.  

Sodan  jälkeen rakennetut tilat ovat alempana laaksossa. Laskeu
-missa  on korpia, rämeltil  Ja  nevoja  Ja  jossain määrin myös laajoja 

 ranta- Ja  turveperäisiä viljelyksiä. 

Jokimaisema 

Jokimalsema  on suunnittelualueella  melko avaraa; Jakokoskella 
uoman leveys  on  noin  300  metriä  Ja  Leppävirralla  250-300 metrIä, 

 Jonka Jälkeen maisemat avartuvat joen levetessä  700-800 metriln. 
Ultonvirrassa Pielisjoki on kapeimmillaan  uoman leveyden ollessa 
noin  100  metriä. Joen tekemä mutka estää vielä näkyvyyttä. Vasta 
Ultonniemen  Ja  Kalmosaaren  päästä avautuvat laajat vesistönäky

-mät  Piellsjoellle. Ultonvirran  Ja  Haapavirran  Jälkeen maisema muut-
tuu lähes avonalseksi järvimalsemaksi Kangasvedelle tultaessa. 

Pielisjoen  rannat ovat laajoilla alueilta aiavia, miltä leimaa rnaise-
maa etenkin Puronperseeri rlinpinevan  Ja  Asilansaaren luhtanevan 

 kohdalla, Alavat  Ja  avonaiset suot ovat maisemallisesti herkkiä 
rnuutoksffle, eikä avosuomaisema yleensä kestä minkäänlaista 
rakentamista. 

Joen rannat ovat alavaa kulttuurimaisemaa taloineen, kaijatiloineen 
 ja loma-asutuksineen. Ultonvirran  ja  Haapavli-ran  välisellä osuudel-la sekä Ultonniemen pohjoispäässa  on uudehkoja  loma-asuntoja 

melko runsaasti, Jotka näkyvät maisemassa hyvin, koska ne  on  ra-
kennettu melko lähelle rantaa. Jokimalseman säilyttämisen kannal-
ta olisi tärkeätä sovittaa  loma-asunnot maisemaan mandollisimman 
hyvin. 

Joklmaisemas8a  hyvin näkyvät rinnepellot  ja  rakennukset mäkien 
laeilla tuovat vaihtelua muutoin sulkeutujielstin metsäisllrj  tal  luh-
taisiln  Joen rantothin. lähes rannalle ulottuvat avohakkuut  ja  mäki- 
en  lakien hakkuut näkyvät maisemassa vielä kauan. 

Tienäkymät  

Jakokosken kylän keskeisiä maiseinaelementteja ovat laajat pelto-
alueet.vaarari päällä. Varsinainen kylakeskus  Jää  Lieksan tien länsi- 
puolelle, mutta siltä saa aavistuksen kuljeuaessa kantauetA  73  Lou-
naasta lAeksaan päin. 

Jakokoskelia käännyttäessä  maantielle  510  (Alavi-Jakokoski)  mo-
lemmin puolin avautuvat peltoaukeat. Ennen rautatiesfltaa tietä 
reunustava puusto sulkee nakyman.  Sillan  jälkeen tien oikealla 
puolella  on läkäs kuusikko  ja  muutamia maisemassa erottuvia pih-
lajia.  Tien kaartaessa  Anttilan  ja  Maijalan tilojen välistä  katse  

kiinnittyy  paitsi rakennuksiin myös tietä reunustavtin puthin  Ja 
 kauempana näkyvään Poppavaaraan. Erityisesti Anttilan tilan tien 

reunan puut ovat maisemallisesti arvokkaita vanhoja  Ja  kookkaita 
lehUpuita. Mutkasta avautuu kaunis näkymä Poppavaarajle. Näky- 
make  antaa syyyyttä edustalla olevat viljellyt pellot. 

Pelloilta laskeudutaan  alas metsälseen  maastoon. Poppavaaran  Ja 
 Jakokosken vaarojen Juurella  on  pellon  Ja  kulvempien  metsien  raja- 

maastossa pienialalsia rehevampill metsiä. Nämä tuovat vaihtelua 
maisemaan  Ja  rehevyydessään  erottuvat hyvin kulvemmista mänty- 
metsistä. Eri-ikäiset mäntymetsat  Ja  nuoret talmtkot ovatkin luon-
teenomaista Plelisjoen länuselle tienlinjafle aina Uitonsuon tienhaa

-ran lähettyvifie  asti.  Tie  noudattelee hyvin paljon maastonmuotoja, 
 ja  sopeutuu hyvin maisemaan. 

Ennen Uitosuon Uenhaaraa näkymät rehevöltyvat  ja  lähellä lossia 
vanhat lehti-  Ja  havupuut luovat omat leimansa maisemaan. Lossi-
rantaa hallitsee Itse lossi  Ja  laiturirakenteet,  Hieman kauempana 
rannasta tien lähellä ovat asuinraicenjiukset. 

Pielisjoen  itäpuolella  tie  kulkee aluksi aivan rantaa pitkin. Tienvar-
rella olevat asuthiajennukset  on  rakennettu hieman korkeammalle 

 Ja  ne peittyvät kasvilhisuuden taakse.  Tien kaartaessa  rannalta poIs-
päin Ue nousee hieman. Mönnin päin kulJettaessa vasemmalle puo-
lelle tietä  Jää  vanha metsähaka, Josta  on  näkyvissä  läkas Ja  harvah -ko  puusto.  Haka-aluetta  on  aikoinaan reunustanut riuku-  Ja  plikld-lanka-aita, Jotka ovat vielä nähtävlsså. Karjan laldunnuksen loput-
tua aluskasvlllisuus  on Jo  osittain rehevoitynyt  Ja  kasvanut 

Ennen Pilkkasuon tienhaai-aa tien oikeata puolta reunustavat  pen-soittuneet  taimikot. Tienhaaran jälkeen  on  molemmin puolin nuoria 
talmlkolta, Kauempana näkyy Kukkolan mäki  ja  siinä oleva van-
hempi mänty-  Ja  koivupuusto.  Mäki  on  hyvin karua  ja  siinä  on  tien 
lähettyvillä plenlalaisia kalliopaijastumla. 

Kukkolari  tila viljeitylne peltoineen  ja  laldujitavine ponelneen  tuo 
vaihtelua tieltä avutuvaan maisemaan. Kukkolan tilalta suunnittelu- 
alueen rajalle asti maasto  on  tasaista  Ja  maisemassa vaihtelevat  so-dan  Jälkeen rakennetut  that, asuinrakennukset  Ja  vanhajijcot  kuusi- metsät tien  ja  Jokirannan välissä.  'lien varsia  leimaa tietty 'maaseu-
dun apeus  Ja  ankeus', koska monet tienvarren pellot  on metsitetty tai  Jätetty pensolttunm. Vasta Mönninvaaralle noustessa vaalan- 
rinteen pellot avamittavat  Ja  plristävät  maisemaa. Mönnia kylän pe-
rinteistä leimaa korostavat vaaranlakipeltoja reunustavat kaskilepi-
kot  ja  -kolvikot. Mönnin vaaralta  avautuvat hienot näköalat peltojen 

 Ja  Kangasveden  yli aina Joensuuhun asti. 
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3.3.  KuIttuurihistor 

MOnnin  kylä  on  peräisin  l600-luvu]ta.  Kylä oli listeyspailcica. josta 
kuijettlin Joen poikki Jakokoskelle  Ja  edelleen Liperin suuntaan, Jo-
en Itäpuolitse Enontalpajeeseen  Ja  L.ieksaan  sekä etelään Lehtoulle  Ja  siellä Ilomantsiln  tai  TohniaJärvelle  /14/,  Kylä laajeni vähitellen l6O0-luviiJJ  Ja  alkoi kasvaa pysyvästi  1700 -luvulla. IsossaJaossa 
muodostetthn lähes kaksikymmentä uutta kantaulaa, 

MOnriln  kylan  vaaralla  on  mulstornerkjd,  Joka kertoo vuoden  1808  Suomen sodasta  Ja  pohJoiskarjalaisista  talonpoika ssotureista, jotka torjulvat hyökkääjan omalta alueellaan  Ja  laskivat aseensa vasta sit-
ten. kun Suomen armeija siirtyi Ruotsin puolelle. 

Jakokoski  on  todennäköisesti sama kuin  1680-luyulla  mainittu  Tal -paleenkosken  kylä. Kylän nykyinen nimi johtuu perimätiedon mu-
kaan  l600-luvun lopulla toimitetusta Peilisjokivarren rantaluhtien 
jaosta Liperin  Ja  liomantain  pitäjien kesken.  Raja  kulki Jokseenkin 
Jakokosken kautta. Kylä auUo!tuj, mutta asutetuin uudelleen 

 1 720-luvulla. Siitä tuli vuorostaan maantleristeys  I 700-luvun lopul-
la, Jolloin rakennettiin maantie Kuusojan kautta Kaltlmoon PielisJo

-en  länsipuolitse /  14/.  

Pielisjoki kanavouuin  l870-luviila Merktläv1nnät  kanavat -Utra, 
Häihä, Paihola, Kuuma, Saapaskoski  Ja  Jakokoski-  avattiin vuonna  1879.  Kanavarakenteet  Jäivät pian ahtaiksi,  Ja  niitä uusittiin  jo  1 900-luvun alussa. 

Jakokoskella  on  museokanava,  jossa kanavarakenteet  on  entisölty  Ja  piha-alueella  on  runsaasti vesthikenteesta kertovaa esineistöä. 
Kanava-alue rajoittun pohJolsosissa Pielisjoen jyrkkään rantatör-
maan  Ja  etelässä laajaan suo-  Ja  kosteikkoa1ueen Uitonvirran 

 alapuolella lähellä Kangasvetta  on  Haapavirran  kanava, joka  on sä! -lynyt  hienona kanavamiljöönä, 

Merkittävimpiä Pielisjoella tapahtuneita muutoksia ovat vesistöön 
rakennetut volmalaitokset  ja  niiden yhteydessä olevat nippunostwjt  ja  kanavat, Jotka mandollistivat nippu-ujttojn siirtymisen. Pielisjoen 
rakentaminen alkoi vuonna  1958,  Jolloin valmistui Kaltimon voimala 
Joen yläosalle. Kuuman voimala  ja  sIIhen  liittyvä kanava valmistui-vat vuonna  1971.  Joen kanavoimuien saatiin päätökseen 

 1970-luvun alussa, jolloin valmistui myös Joensuun kanava.  

3.4.  Yhdyskunnan toiminta 

Väestö  Ja  asuminen  

Monnissa  on  asukkaita noin  225  henjceä  ja  talouksia  82.  Taloujcsis -ta  enemmistön muodostavat maatllat  (25  kpl). elakelaistaloudet  (21  kpl)  ja  muualla työssäkäyvät  (25  kpl). Kuntasuunpjttes 
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asukasarvioksi  vuodelle  2000 on  asetettu  300  henkeä  Ja  100  taiout-taja oppilasennuste  on 30  kpl  vuonna  1995.  

Vuoden  1990  väestölaskenn  mukaan Mönnin, Selkien  ja  Pohjan kylien vaestömaaz-ä  oli yhteensä  556  Ja  talouksta  oli yhteensä  207.  Mönnistä  ja  Selkieltä  kävi Joensuussa työssä  47  ja  Kontiolandessa  118  ja  omalla kylalla oli töIssä  69. Oman  kylän ulkopuolella työssä käyvien osuus  koko  työvoImasta  (227) on  Siten huomattava  In. 70  %).  

Sotien jälkeinen asuttainlnen  Ja  rakentaminen olivat kylien nousu-
kautta.  l950-luvulla Mönniln rakennettiin uusia asuntoJa  25  kpl.  1960-  ja  1970  luvulla asuntoja poistui enemmän käytöstä  (15  kpl)  kuin mitä niitä rakennettiIn  (8  kpl).  

Uusi nousu  on  koettu l98O-luvujla, Jolloin asuntozakentaminen oli 
vilkasta. Kokonaan uusia asuntoja  on  valmistunut  25  kpl  Ja  saman verran  on  peruskoijattu.  Uusia rakennuksia oletetaan rakennetta-
van l990-luvulla vuosIttain  1-2.  

Kuva  4.  Mönnjn  asukasluku  ja  koulun oppilasluku  vu. 1890-1990  

Vakitujsten  asukkaiden lisäksi alueella  on  muutamia kesäasukkata 
Sletanlemessit Ultonjijemessä  ja  Ultonviroan  rannalla. Oletettavasti kesäasukkaiden  Ja  matkathJolden  kanta sillan  tarpeell.isuuteen  Ja  rakentamiseen  on  erilainen kuin vakituisten asukJcalden Jotka Jou-
tuvat käyttämään jatkuvasti lossia. 
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Maantie  I  ilkenne  

Jakokosken  ja MOnnin väHfl UeHA keskim 	Inen vuoi-okausJju kenne ott  1990 250  ajoneuvoa  ja sen  oletettiin kasvavan noin 300:aan vuoteen  1995 mennes  Liikenteen kasvu  on  ollut odotet-tua suurempaa  sillä  vuonna  1992 keskimäärinen vuorokausijfl kenne  oli  330  ajoneuvoa Uusi ennuste Vuodelle  2010 on 390  ajo-neuvoa vuOmkaudessa. Liikenteestä  osa  on Jakoko8ken kanaates- terijn  suuntautuvaa 	 johon osana kuuluu lossiinatka. 

Pajkajjjnen aslolnu-  Ja työrnatkallikenne  suuntautuu Mönnistå Enon Pohjankyhäst.  ja Sarvingista  sekä osittain Selkieltä Jakokos-ken kautta Kontiolandelle  tai  Joensuuhun. Selkierj kyJäIt matkat 
SuUntautunjat enimmäkseen Jukajoen paikallistien  (Pt 15718)  ja kantatier  74  kautta Joensuuhun  Ja  sieltä tarvittaessa KontiolaJij 

Raskaan liikenteen osuus  on 5-10 %.  Raskas  liikenne muodostuu linja-autoista kuorma-autoista  ja Ineijerlautoista  Suuret tukkirekat eivät aja tätä reltUä osittain lossin pienen kantavuuden vuoksi.  Ito-mantsista, TUUpovaai-a  Ja Värtsilästå puukuljetukset Uimahj-juun  kulkevat Enon Kaltimon kautta. 

rw.va  b. As lo  intirettit 

Uitto 

Pieftsjodfla uitetaan puutava]-aa  toukokuun alkupuolelta  loka-mar- raskuun  V  teesen Ulttomäj  ovat pienentyneet kuluneina vuo- sina metsätel)thsuuden  laman,  puun laatuvaatimusten kiristymisen  Ja uittokusfamusten  nousun vuoksi. Oletettavasti uittomäåj-ät pie-nenevat  vielä nykylsestäkin, 

To.njuJcko  2.  U(ttomö,5.j-ä  Ka.ltlmon  Ja  Kuw-njjxji räjjsellä osuiuj.elia  vuosina  1988-1992 /15/.  

Vuosi nippuinäärä  n13-määj-är 
1988 66418 1088025 
1989 57398 950416 
1990 53 268 850 162 
1991 39513 645646 
1992 34803 564087 

Ulttoväylän minimileveys  on 40 metrIä.  Silta-aukon leveyden pitää 
olla väylän leveyttä suurempi, Jotta uitto Onnistuu Leppavirran 
kaarteessa, 

Laivalilkenne  ja  veneily 

Pielisjoessa  on 2,4  metrin laivavayla. Joensuussa  on syväsatama  Ja 
Ulmaharjussa teollisuussatama. Ultnaharjun teollisunssataman 

 käyttö  on  toistaiseksi pientä syväväylän puutteen vuoksi. 

Järvi-Suomen merenkulkuptirin hilkennetilastojen mukaan Kuuman 
kanavasta kulkee vuosIttain  1850-1900  alusta, joista noin  1300 On huviveneltå  ja  matkustaja-aluksia  40.  Loput ovat hinaajia  Ja  muita 
työvenelta. Matkustajamaarä  on  vaihdellut  5400  ja  6900  välillä. 

Huviveneily  alueella lisääntynee tulevaisuudessa. Toisaalla ovat 
luontOveneffijät jotka kokevat virklstäytyvansa  vain lilkkuessaan 

 mandollisimman aidossa luonnonympäristossä  ja etappivenellijat, Joffle  on lelmallista  pyrkimys siirtyä Vesitse mandoifisiniman vaivat-
tomasti eri etapplpaflcoista toiseen  /20/.  

Myös vesistön käyttö kuljetuksiin saattaa kasvaa. Vathtoehtoisena 
kuijetusmuotona tiitolle  Ja  rautatie-  ja maanUekuljetuksifie  tulee ky-
symykseen proomukujJetukset. Proomukuljetusten kehittäminen  vol 

 aiheuttaa tarpeita Pielisjoen vaylän syventämiseen  3.0-3,5 metriln.  Ensin  kuitenkin selvitetäan mandollisuudet pienten uppoaman 
omaavien alusten käyttöön  /20/.  

Mikäli pienen uppoaman alusten käyttö  on  teknisesti mandollista  ja 
 taloudellisesti kannattavaa, UimaharJun tehtaat slirtänevät osan 

kuljetuksista niille. Tällöin lalvahilcenne Pielisjoessa lisääntyy 
huomattavasti. 

Vuoksen vesistöalueen veneilyn  ja vesimnaticailun kehittämissuunrii-
telmassa  on suositeltu kllnteiden  siltojen  ja Johtoristeämien alikul-kukorkeudeksi  18 meuia,  Samassa selvityksessä  on  esitetty  Jako-koskelle  uutta palvelusatamas  /20/. 

Kalilmon alapuolisella VeSjstöosuude Pielisjoen  alimmat siltojen alikulkukorkeudet ovat  12  metriä (Suvantosflta Pielisjoen 
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rautatiesfita,  Pekkalan silta). Kaltimon kanavalla sifian ailkulkukor-
keus  on 10,5  metriä  

4.  VAIKUTUSTARKASTELL)  

4.1.  Vaikutukset luonnonympäristöön 

Vesistövajkutukset 

Pengertamisen  vaikutus virtauksiin  ja  sitä kautta vesistön tilaan 
riippuu pääasiassa siltä, miten voimakkaasti rakentaminen muuttaa 
vesistlin morfometriaa eli poikkileikkausaloja. Mitä matalampaan 
alueeseen pengertaminen kohdistuu, sitä pienempiä vaikutukset 
ovat virtaamiln. Toisaalta penkereen pituus  ja  aukkojen suumus 
vaikuttavat virtaukseen  ja virtauskuvioon 

Leppavirran valhtoehdossa Pielisjoen  molemmilla rannoilla penger-
rettaisiln vesistöön. Kolmlaukkoisessa vathtoehdossa pisimmät  pen-kereet  tulisivat Joen länsirannalle päävirtausuoman sisäkaarteeseen, 
jonne Joki luontaisesti klemurrejiessaan kasaa aineksia. Pienempi 
pengenys tulisi Joen itäreunalle  vin-an ulkokaarteen alapuolisdlle 

 osuudelle. Jokikaarteiden ulkoreujiat ovat usein herkkiä virran ai-
heuttarnalle erooslolle. Vilsiankkolsessa vaihtoejidossa Joen länsi-
puolelsesta penkereesta tulisi lyhyempi. Pengertârnlnen vaikuttaisi 
Pielisjoen virtauskuvloon mutta Jättäa viivan pääuoman ennalleen. 
Virtauksessa tapahtuvia muutoksia ei voida pitää merkittävänä. 

Rakentamii 	ei vaikuttane vesistön kuormitukseen muutoin kuin 
vällalkaisesu  rakentamisen aikana. Pengertämisen suurimmat  val-
kutukset vesistössä näkyvãt  työn alkalsena samenturnisena. 

Uitonvirran  vaihtoehdossa  sillan  pliant  tulisivat kovalie maalle, mut-ta  pengertietä rakennettaislin Pumnperseen pohjukkaan, Jonne tu-
lee vesiä sekä koffilsesta Ruunapuron kautta että kaakosta ojitus- 
alueilta. Penger noudattaisi nykyisen Marjolan yksitylstien linjaa, 
mutta olisi Isompi. Penger vatkuttaisi Rimpi-suistoalucen kosteus- 
oloihin haitallisesu,  Jos  veden kulkuaukkoja  ei pidetä riittävän Suurina. 

Lossin  toiminnan loppunilnen vaikuttaa Pielisjoen Jäätymiseen  ja ranta-alueiden sulamiseen keväällä.  Loss! on  pitänyt vaylän auki 
talvisin, jolloin keväällä jäät ovat sulaneet rannasta aikaisemmin 
kuin muualla. 
Lossin  toiminnan loppumisen  ja sillan  rakentamisen  ja  vesistöön penget-tämisen vaikutuksesta  talviset Jääolosuliteet  muuttuvat  Pie-lisjoen Leppävirrajla.  Sillan  rakentamisen jälkeen  on  Jäällä hilkkujien 
muistettava, että vanhat kulkureuut eivät ole silloin välttämättä 
turvallista. 

KasvIlli$uusvaikutukt  

Kasvillisuuden kannalta tarvittavat suojaetäisyydet ovat tuoreilla  ja 
lehtomaisilla kankailla vähIntään  30 metrIä tieaukon  reunasta, Avoim  illa kasvilllsuusalueilla  on 20 m suojaetAisyys  riittävä,  Jos 
kosteusolcjsuhteita  ei oleellisesti muuteta esimerkiksi soille kaivetta

-vin laskuojin. Elälmlstön  tarvitsemat suojaetäisyydet ovat laajempia 
etenkin herkäsU hälriintyvlen uhanalaisten lajien osalta (esim. 
uhanalalset petolinnuij, 

LeppäviiTan  vaihtoehdossa linjaus lähtee Uiton Uenhaaj kohdalta 
halkaisten tuoreen kankaan sekainetsän. Linjaus kulkee  sen  Jälkeen 
tuoreen kankaan kautta hakkui.lta säästyneen lehtomaisen kankaan 

 ja korven vieritse  rannalle. Suunnitelman mukaan kosteimmat alu-
eet JäisIvät  20-40  metrin päähän tien  Ja penkereen  reunasta, mikä 
saattaa aiheuttaa alueen lievää kulvumista. Alueella aiheuttaa  kul-vuinlsta  myös vlereinen avohakicuu-  ja aurausalue reunaojineen. 

 Tien  rakentamista suunniteltaessa olisikin kiinnitettävä erityistä 
huomiota lehtomalsen rantametsän kosteusolojen säilyttämiseen. 

Hemerijernessä  tielinjaus kulkee tuoreen kankaan kuusenminiikon 
 ja metsitetyn  kostean peltoalueen poikki koivurämeen vierestä  kul-

valle kanicaalle.  Kukkolan tilan kohdalla linjaus yhtyy nykyiseen tie-
hen. Linjauksen Itäpuoli kulkee siten ekologisesti rlskittömämrnällä 
alueella. Nykyisen tien  ja linjauksen  väliin  jää  pienehkö isovarpurä -me  ja luhtalnen nevalampare,  Joka lienee syntynyt maa-ainesten 
oton vaikutuksesta. 

Uitonvli-raxi  vaihtoehdossa linjaus noudattelee Pielisjoen lansipuolel
-la  Uiton yksitylstieta eroten ennen votmallnjaa kostealle puronvar

-ren heinäkorpljuotteelle Ja  rannan läheiseen lehtomalseen koivuval-
taiseen lehtimetsään, jotka molemmat ympärlstötyypit  on  ekologi-
sesti arvotettu korkealle. Ultonniemejla metsät muuttuvat tuoreen 
kankaan kuusimetsiksi. Linjauksen toinen ekologisesu arvokas koh-
ta  on  lähes ojittamattoman nimpinevan ylitys. jossa joudutaan ylittä-
mään myös rantaluhtaa vaikkakin tielinja noudattelisi nykyistä tie-
tä.  Tie  tulisi myös lähelle Ruunapw-on heinakorpea,  joka raJoittuu 
loppupäässaän Pielisjokeen. Siten Puronperseen alue muodostaa 
kokonaisuudessaan korkealle arvotetun alueen, jossa suuria muut- 
tavla  toimia tulisi välttää. 

Melu  ja  päästöt 

Tiellikenteen  aiheuttama melu riippuu liikennemäaristä. nopeudes
-ta,  liikenteen koostumuksesta, tien korkeudesta  Ja korkeusvaihte

-kiista sekä ympäröivästä maastosta. Vesistojen yllä melu kantautuu 
hyvin  pinnan  kovuuden vuoksi. 

SlilaJIa  kulkeva liikenne koostuu  paaosin henkilöautoista  (270 auto-a/vrk).  Raskaiden ajoneuvojen osuudeksi oletetaan muodostuvan 
 10 % (30 autoa/vrk).  Nopeuden ollessa  80 km/h  liikenteen 
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aiheuttaman lähthmeiutason arvoksi saadaan  57  dii  Kun  sillan  pI-tuuskaltevuuden  oletetaan olevan  4  %ja  pengerkorkeuden  12,5 m, on  melutaso 100  metrin päässä  sillalta  44 dB.  Yksittäisen auton  al-heuttania melun enimmaistaso  on  samalla palkalla  55 dB. 

Lossin  melu riippuu liikenteestä  ja sääolosuhteista,  1.9.1993  tehdys-sä  melumittauksessa lähelsten talojen pihassa  ekvivalentu päivlljne-lutaso oli  n, 47 dB.  Kesällä liikenteen ollessa vtlkkaampaa melutaso  on  luultavasti korkeampi. Suurimmat meluplikit (yli  70 dB)  aiheu-
tuvat lossin kilnnutymisestä rantaan  Ja sillakkeen  laskeutumisesta. Toinen melupilkkl  syntyy autojen ylittäessä slilakkeen tossilta  pois- tultaessa  tal  sille ajettaea. Mduplikkien taso riippuu jonkin ver-
ran siitä kuinka rauhallisesti  ja  tasaisesti kunnittyminen  onnistuu. 
Suurten  pilkkien vuoksi saattaa kesäisin etenkin  teatteri-Iltoln  yö-melutaso ylittää  45  dB:n  raja-arvon. 

Lossin  merkittävimmät päästöt ovat rikki tS)  Ja typploksltht  (NO).  Muita  lossin päästöJä ovat hhilhinonoksjdl  (CO), hillivedyt (HC)  ja  hiukkaset. Päästöt  on  laskettu kulutetun polttonestemäär-an  ja päästökertoirnien  avulla. 

Päästökertoijn  boa on  käytetty seuraavia:  
-CO 2.0+ 1 g/polttoneste kg 
-HC 2,0+ 1 g/polttoneste kg 
-NO80,0 ^ 15g/kg 

Lossin polttoainekulutus  on  vaihdellut huomattavasti Vuonna  1990  kulutus oli  50 486  litraa, vuonna  1991 61 061  litraa  Ja  vuonna  1992 46 354  litraa. Lossilla käytetyn polttoaineen  Uheys  on 0,83700.  Lossln  käytöstä aiheutuvat päästöt ovat todellisuudessa 
laskennallista suuremmat, koska etenkin talvella olisi otettava huo-
mioon autojen joutokaynnit odotusaikoina. 

Tienlilkenteen  päästöjä  on  arvioitu tien paivelutason  ja ajonopeuden  avulla. Laskennassa  on  sillan  pituudeksi arvIoitu  350  ra ja  liikenne-määniijcsl  300 KyL.  Autoliikenteen merkittävimmät päästöt ovat  CO-, HC-  ja  NO-päåtÖt.  Nykyisellä  hllkeimemärliä  (300  
ajon. /vrk) autoista aiheutulsi enemmän hlilirnonoksldlpäästöjä, 
mutta vähemmän  hiulivety-,  typen okaidi- ja rikkipäästoja  kuin lossista.  

4.2. Maisemavaikutukset 

Lossivaihtoehdossa  tie  noudattelee nykyistä linjaa  sopeutuen maise-
maan. Tietä reunustavat yleensä metsät, joten Jokimaiserna avautuu 
tiellä  vain iossirannassa  ja MönnIn  kylän korkeimmilta kohdilta. 
Peltoja metsitettäessä tienäkyniat  sulkeutuvat entisestään. Mikäli 
tietä aiotaan edelleen kehittää  matkailutienä,  olisi näkymien avaa-
miseen  ja maisemanhoitoon kflnnitettävä  enemmän huomiota.  

Sillan  rakentaminen aiheuttaa aina maisemaralcenteen  ja  maisema-
kuvan muutokseen. Vesimaisemassa  haitat kohdistuvat etupäässä 
pengertämiseen. Vaihtoehdossa  I  sitta  vietAislin IJitonvirran  yli  ko-
valta  ja  korkeammalla kohtaa, joten vesistöön ei jouduttalsi  sillan  
vuoksi  pengertämään. Pengerrykset tulisivat kuitenkin Puronpersee

-seen  alavalle  tulva-alueelle. Tulvavaaran  vuoksi penkereestä  tulisi 
melko korkea. 

Vathtoehdossa  II  silta  vietälsiln Pielisjoen yli  leveämmästä  ja  ala- 
vammasta kohdasta kuin  valhtoehdossa  1. J08  silta rakennetaan 
koimlaukkotsena  Joudutaan  Pleliajoen länsirannalie tekemään  ran-
ta-ja vesistöpenger,  Jonka pituus  on  lähes  150  metrIä  Ja  korkeus  10 

 metriä. Vllsiaukkolsessa siltavathtoehdossa rantavilva  Jäisi melko 
luonnontllaiseksL Molemmissa vaihtoehdoissa joudutaan pengerta-
mään alavalle rannalle suuren alikulkukorkeuden  vuoksi. Toisaalta 
korkealta sillalta Jokinakyinät  lienevät upeat.  

Kuva  6.  Kuvasovite Leppdvirn'm kolmio.ukkotsesta uaflttoehjiostn. 
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Väliuisiä masemavajkutu 	aiheuttaa  lien-  ja silaicentamista  
varten tapahtuva maa-ainestenotto, Koska maa-ainestenottopa!kjesa 

 el  vielä tiedetä,  on  vaikutusten alviointi vaikeata, Maa-aineksia  el kulten]caan  saa ottaa lähelsiltä MiilckuJajisrjçjft  tal Viinamäen- NuijanJcanJcaanpaJolj, 	dyynlalueelta malsemavaikutusten  vuoksi. 

Miikkujansäi-kät  on lampien  reunustama kaunismuotolnen hai-j u.  jonka pääselänne  on kapeahko  ja jyrkkärinteinen. Eteläpaassa  se- länne  muuttuu delttamaiseks!. harjulaajenernajçsj Harjuselanteen 
rinteillä  on  paikoin myös terassi-  ja lohkarejkkomuInaisran 	/10, 11/. 

dyynlajue  sijaitsee Kangas- 
veden etelArannaji. Dyynialue  on  itä-länsisuuntainen. l)yynlalue sijaitsee luhtalsen  veden  rannalla  Ja eteläreuna  liittyy soistuvaan metsään  /2, 11/.  

Välillisesti maisemaan vaikuttavat myös  sillan  johdosta tapahtuva ilsärakentaminen  Ja  muut toiminnot, Asutuksen  ja  veneilyn lisäänty- 
essä veneiden pitopaikaksi rnuodostunee joko lossiranta  tai  sillan vlel-ejset  alueet, mihin tulisi varautua  Jo yleissuunnittelun  yhteydessä,  

4.3. Yhdyskuntavapkutukset 

Yhdyskuntarakenne  

Tärkeimpiä maankäyt.öllisiä muutoksia aiheuttaa  loma-asutus, Jon-
ka määrään eri yhteysvaihtoehtojen ei oleteta vaikuttavan, Kesä-
mökkilälsten kannalta lossi  on  sopiva ilikennemuoto. MOkillä olijalla  tai  sinne menijällä  el pitäislkään  olla nIIn kiire, että  loss! haittaisi  matkaa. Toisaalta  loss!  vol toimIa  rajana vapaa-ajan  Ja  muun ajan välissä,  Osa mökkilaisista  ymmärtää  ja  hyväksyy  sillan  kyläläisille tarpeellisena hankkeena, Tolveena  on,  ettei silta hälritsisi lilkenteel-lään  tai näkyvyydellään  eli  "...jos  siltä tehdään kaunis", Mökkilälsis- ta osa  kannattaa  sillan rakentanista Hernenlemen  kautta yhteyksi-en paranemisen vuoksi.  

Loma-asutuksen lisäksi asukasmäärän kasvu aiheuttaa rnaankäy
-ton  muutoksia seurannaisvflcutuksineen Tonttikysynnassä  on  sel-vä  raja Mönnin lossin  kohdalla. Asumisen  Ja loma-asumisen lievä 

lisääntyminen aiheuttaa ongelmia siinä tapauksessa, että rakenne-
taan luonnon  ja  maiseman kannalta soplrnattome alueelle. 

Vakitulsen  asutuksen kannalla silta  on käytännöllisempi  kuin lossi. 
Suhtautuminen yhteysvaihtoehtojJ riippuu osittain silta, kuinka 
usein joutuu käyttämään lossia. Päivittäin sItä käyttävät toivovat  

siltaa, kun puolestaan niiden kannalta. Jotka eivät käytä lossia kuin 
satunnaisesti, yhteysvathtoehdot ovat samanarvotsia. Kolmantena 
iyhmänä ovat asukkaat, jotka matkailuun  tal  historiaan vedoten toi-
vovat lossin sallyvan. "Jotta säilytettäistin enUsaJan matkustusmuo-
toja Jälldpolville nähtäväksi." 

Vastauksien  perusteella siltavaihtoehdoista Leppävirta  on Uitonvir-
taa suosituinpi,  koska linjaus tuntuu luontevalta  Ja  se sopII  myös 
Pilkkasuon tieltä tulijoffle, Ratkaisevasti uusia vaihtoehtoja ei  tullut  esiin. 

Kiinteä yhteys saattaa llsàtã muuttoa Pithsjoen  ranta-alueille  ja MÖnnin  kylään. Uutta asutusta voisi  tulla sillan  rakentamisen jäi-
kelsenä kymmenvuotlskautena  2-3  perhettä vuosittain. Siltavaihto-
ehdoilla ei olisi keskinäistä eroa siinä,  minne tonttikysynta  suuntau-
tuisi, koska parhaimmat rakennuskohteet ovat MOnnIn kylässä. 

Lähirnuuton  yhteydessä työpaikka yleensä pysyy entisellään, Jolloin 
muualla työssåkäyvien suhteellinen osuus lisääntyy. LaaJempana 
kokonaisuutena kaupungin läheinen maallemuutto hajauUaa seutu- 
kuulaa, mutta tukee kylien kehitystä. 

Muuttajien kannalta siltavalhtoehdollla  on  eroja  sen  mukaan, mihin 
muutto suuntautuisi, Mönninvaaraan kylalle muuttavien osalta  sä-
tavaihtoehdoilla  ei ole eroja, mutta mikäli muutto tapahtuu Pielisjo

-en  rannalle, Enoon  tai Pilkkasuolle, siltapalkoilla on  eroja. 

Vaikutukset  liikennölntlln  Ja  palvelujen hakuun  

Sillan  rakentamisen vaikutuksesta "losslri takana" olevien kylien 
saavutettavuus paranee. Yhteydet Kontiolandelle  Ja  Joensuuhun pa-
ranevat, vaikka aJankäytössä  el  tapandu merkittäviä muutoksia. Lii-
kenneyhteyksien paraneminen perustuu sIIhen, että matka tuntuu 
yhtenäiselta, eikä sitä katkajse lossimatka, 

Mönnin  tai  Selkien  kylan  asukkaille siltapaikoilla ei ole eroja, mutta 
Pilkkasuon tien kautta ajaville  on. U!tonvlrran  vaihtoehdossa matka 
pltenisi  3-4 kilonietrtllä  Ja  se  kulkisi osittain takaperoisesu, Vaikka 

 matkan pidentyminen  ei ole huomattava, vaikuttaa  se  matkojen 
 suuntautumiseen. Tehtävän lenkin vuoksi  osa  Enon Pohjan  Ja Sar- vingin  kylän asukkaista silrtynee kiertämään Kalllmon  tai  Ilomant-

sin tien kautta Joensuuhun. Toisaalta silloin  osa  kaupunkiin suun-
tautuvasta asioinnista siirtyy Kaltimoon. 

Leppävij-ran  vaihtoehdossa silta  on  luonteva jatke Pilkkasuon tielle. 
Tällöin saattaa  osa Kattlinon tal llomantsin  tien kautta kulkevasta 
liikenteestä siirtyä kulkemaan  sillan  kautta Jakokoskelle  Ja  edelleen 
Kontiolandelle  ja  Joensuuhun. 
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Vaikutukset elinkeinoihin 

Siltavathtoehtqjen  oletetaan tukevan rnaaseutuetinkelnoja. Tämä pe-
rustuu maaseutuskenaarloon, jossa kaupunkilaiset sIIrtyvät osta-
maan suoraan tuotteita suoramyyntiverkostaon kuuluvilta Uloilta. 
Tällöin tilojen saavutettavuus  on  erityisen tärkeä aslakaskunnan 
vakilnnuttamiseksi, Mönnin mandollisuutta suoramyyntiverkostos

-sa  parantaa vaararnaisema  ja  monipuolinen ympäristö. 

Monipuolinen ympäristö  ja  kauniit perinteiset maisemat ovat myös 
matkailun kannalta tärkeitä. Mikäli eri kylien välille muodostetaan 

 ert  toimintojen verkosto, vaarakylien matkailu kasvaa nykyisestään. 
Maaseutu-  ja luontomatkaljuri  kasvamisen eräänä edellytyksenä  on 

 hyvät tieyhteydet. Niiltä osin siltahanke edistlitsi matkailua. Toisaal-
ta monen matkailijan eräänä mieliinpamuvana osana  on lossimatka, 

 jolloin lossin säilyttäminen olisi matkailun edun mukaista, 

Jakokosken kanava-alue  on matkailullisesu  merkittävä etappipaik-
ka, jossa kesäisin  on kanavateatteri  ja  siellä pidetään myös muita 
tilaisuuksia. Alue  on  sekä vesitse että maanteitse helposti saavutet-
tavissa. Jakokoskelt.a Mönniln ajettaessa lossin tultua rantaan mat-
kailija helposti päättää kävälsta kanavalla. Tällätnen "herätematkaj-
lu'  on  mandollista vielä Leppltvirran siltavathtoehdossa, mutta Ui-
tonvirran valhtoehclossa silta  jää  jo sen  verran kauas kanava-alu-
eesta että kynnys tieltä poikkearniseen  on  korkeampi. 

Välillisesti siltayhteys voi vaikuttaa kauppoihin,  jos kauppapalvejut  haetaan  sen  vuoksi muualta muun asioinnln yhteydessã. ToIsaalta 
uusi asutus tukee kauppapalve(uja, Tämän vuoksi kokonaiskehityk-
sestli ei voida esittää arvioita. 

Vaikutukset muihin toimintolhln 

Ulton  kannalta  on  tärkeätä, että kulkuväylät ovat tarpeeksi leveitä 
nippu-ulttoa varten  ja  korkeita hinaajien kulun varmis(anilseksi 
Siltapaikkojen vaihtoehdoilla ei siten ole merkittävää vaikutusta  nit-toon.  Ratkaisevaa  on  sillan  vinous  ja  silta-aukkojen leveydet, jotka 
vaikuttavat ulttoväylän leveyteen. 

Silta ei saa estää venelilkennetta. Kulun esteettömyys varmistetaan 
riittävän suurella ailkulkukorkeudella  ja  väylän leveydellä. Lähtö-
kohtana voidaan pitää Pielisjoen suun muiden siltojen alikulkukor-
keutta, joka  on 12  metriä. 

Luontovenellyit  kannalta maiseman muutoksia  on  vältettävä. Vaikica 
luontoveneilyn oletetaan lisääntyvän,  sen  määrä Pieisjoessa lienee 
vähäinen, koska Pielisjoki  on  moneen kertaan rakennettu, Volmalat-
tosten vuoksi Pielisjoki soveltuu huonosti luontoveneilyyn, mutta 
etappivenellyyn joki sopii hyvin. Etappiveneilyn kannalta  on  tärkeä-
tä, että venellypalvelut ovat riittävät. Siltavaihtoehdoifia ei ole vaiku-
tusta nithin.  

4.4  Taloudelliset vaikutukset 

LllkennetaloudeIIin tarkastelu  

Sillan rakeritamisella  säästetään lossin kustannukset. jotka ovat ol-
leet  1,95 Mmk/v. Lossiln on  tehtävä  v. 1995 muutostyö.  jonka kus-
tannusarvlo  on 0.5  Mmk. Allcakustannussäästöihin vuonna  1995 on 

 laskettu  0,4 Mmk/vk,  kuri ajon kesklmääråjselcsi vuvytykseksi  on 
 laskettu  6 mInuuttia. Ajoneuvokustannusten  oletetaan kasvavan  n. 

16 000  markkaa. Onnettornuuskustaimuksissa ei oleteta tapahtu-
van muutoksia. Näin laskettuna hankkeen hyötykustannussuhteek

-si  tulee  2.0. 

Aikakustannussäästöt Mmk/v  0,4 
Ajoneuvokustajmussäästot Mink/v  -0,02 
Onnettomuuskustajijiusstöt Mmk/v - 

Kunnossapitokijstannusulästöt Mmk/v  1,9  
Säästöt yhteensä Mmk/v  2,3 
Hyötykustannussuhde  (1995- 2014) 

Ty011isyysvaikutuksat  

Työllisyysvaikutusten arviointi perustuu saksalaiseen laskentame-
nettelyyn  ja sen  kokeiluihin Suomessa.  Tien  rakentamisen aikaiset 
työllisyysvaikutukset lasketaan kaavalla: 
NR1 =P e*K*a ,,  missä 
NR1 	vuotuinen hyöty  
P,, =  alueellinen työttömyyskerroln  (0.2 - 0,8) 
e 	=  Investoinnista saatava merkittävä hyöty  (0.152) 
K =  hankkeen rakentamiskustannus  
a,, = annulteettltekija (0.068 6% laskentakorkokannan 

 mukaan) 

Kun työttömyyskertoimelle annetaan arvo  0,7,  saadaan rakentamis-
alkalsiksi työllisyysvaikutukstksi  0,13 Mmk/v. 

Tien  käytön alkaiset työlllsyysvalkutuicset lasketaan kaavalla: 

NR2  =  vuotuinen hyöty  
a 	= emplirisesti  määritelty lnvestotnntsta saatava makslmthyö - 

ty  (0,269) 
P, =  paikallinen rakenteellisesta työttömyydesta johtuva ker-

roin (tässä  0,5) 
k 	= standartoltu investointilcustannus mk/km  (tässä  17,5 

Mmk/km) 
lv 	= ttetyyplstä rtlppuva  kerroin (tässä  0,595) 
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Lm = Uen  pituus 
= annuiteettitekija  (tässä  0.068)  

jolloin kaavaan sijoittamalla saadaan käytön aikalsiksi ty011isyysval-
kutuksilcf  0,43 Mmk/v.  

Kiinteän yhteyden rakentaminen veisi noin  4  työpaikkaa lossilta, 
mutta rakentaminen työllistaisi suoraan  nom 20  rakennusalan työn-tekijää  1.5  vuodeksi.  

5.  YMPARISTÖI-IArrTOJEN LIEVITTAMINEN 

Lossivaihtoehto  

Lossin  haitat kohdistuvat odotusaflçoij venelijkenteeseen  ja uit- toon  sekä käytön aikalseen meluun  Ja pakokaasupäästoihin Usäk- si  käyttö nostattaa aina joen pohjasta kilntoainesta salnentaen hie-
man vettä. 

Muihin kuin meluhaittoihin  on  vaikea vaikuttaa,  jos  käytetään  los- sia, Meluhaittoja  voidaan vähentää asentamalla losslin ääncnvaj- 
mennin.  Se  puolestaan nostaa polttoaineen kulutusta jonkin verran, 
jolloin myös päästOmäarät lisääntyvät 

Ultonvirta 

Uitonvii-ran  vaihtoehdossa maisemointlin  on  kiinnitettävä huomiota 
erityisesti kosteikkoaluee  ja  suolle rakennettaessa. Tiealue pyri-
tään sulauttamaan osaksi maisemaa niin, ettei kosteikkoaluetta  lei-maava  avoin maisema muutu.  Tien  alle Jääva kasvullisuus  voidaan 
rakentamisen yhteydessä valeistuttaa kosteilcon reunaan, mistä ne 
voidaan siirtää tien penkereen reunaaji malsetnoinutoituksessa 
Varslnjcjn nilityvulla-  ja suopursuicasvustoJen  siirtoa voidaan harki-
ta. Luiskan reunaan voidaan myös kylvää kostean niltyn laJeJa otta-
en huomioon reunavyöhykkeisyys. Luiskien sitomiseen voidaan 
käyttää matalia pajulajeja kuten hanhenpajua, punapajua  Ja villapajua.  

Tien pengertaminen  lähelle  loma-asutusta  ja  muuta asutusta aihe- 
uttaa meluhaittsa lählinmijle kiinteistöilje Tämä näkytsi paitsi viih- 
tyvyyden alenenilsena että kiinteistöjen arvon alenemisena. Melu- 
haittoja ei voitaisi poistaa kuin meluvallefila  tal -aidohila,  jotka eivät soveltuisi ympärölvaan maisemaan. 

Leppä virta 

Leppävirran  vaihtoehdossa maisenloinuajue  on  laajempi alavan maaperän  ja leveämmän ylityskohdan  vuoksi. Maisemavalkutusten 

kannalta viislaukkoinen pitkä  sitta  olisi parempi kuin kolmiaujckoi-
nen silta. Sopeutuakseen maastoon vesistöpenger vaaui hyvää vii-
meistelyä. Penger tulee muotollia rantaa myötaileväksi  ja pengerlys 
loivaksl Luonnonkasveja hyväksikayttaen  pyritään siltapenger  lilt-tiimään  maisemaan. 

Rannalle Istutettava kasvjllisuuden tulee sietää tulvimlata. Sopivia 
kasveja ovat  mm.  sarat, terttu-  ja  rants-alp!, rantakukka,  kurjen- 
miekka, ruokohelpi, järkikorte, eri pajulajit, tervaleppa  Ja terttusel-Ja,  Joita alueella kasvaa luontaisesti. 

Maisemanhoitoalue  on Leppävii-ran  vaihtoehdossa laajempi kuin 
varsinainen Uealue, Joten kylätoimikunta voisi hoitaa aluetta yhdes-
sä tielaltoksen kanssa. 

Slilalta  Ja ilepenkereiltä  liikenteen melu kantautuu hyvin. Kun asu-
tusta  el  ole suunnitellun siltapalkan läheisyydessä, meluesteita  el  tarvita.  

6.  YHTEENVETO VA(HTOEHDOISTp,  JA  NIIDEN 
VAIKUTUKSISTA  

6.1. Lossiyhteys 

Lossivaihtoehin  pitää tilanteen nykyisellään. Joki  ja lossirnatka  ra-joittaa jonirin  venan uudismkenajjs Mönniin.  Merkittävää mat-
ka-ajan pidentymista lossista aiheutuu toisinaan ulton hulppukau

-sina ja kanavateatterin näytösaikoina.  Muulloin lossimatkat ovat 
melko Joustavla. Lossimatka koetaan epäyhtenäisenä  Ja  hieman 
epävannempana kuin yhtenäinen aJomatka. Lossin ajoittaiset toi-
mintaMirOt lisäävät hieman epävannuuclen  tunnetta.  Tämän takia 
saattaa kynnys muuttaa Mönniin olla hieman suurempi kuin muille 
vastaaville alueille. 

Lossi  tukee matkailua, koska lossimaika  on  osa matkailukokemus-ta.  Monet  yhdistävät esimerkiksi kanavateatteriin  matkan  lossilla. Itse asiassa lassi  on  eräänlainen paikallinen nähtävyys,  Jota  käy-dään näyttamässa vieraille. 

Lossin työllistävä  vaikutus  on 4 mlestyövuotta.  Toisaalta suuri työ!-
llstävyys aiheuttaa myös suuria käyttö-  ja ylläpitokustarmukaia, 

Lossin  melua voidaan vähentää asentamalla losslin äanenvalmen-
nm, minkä vuoksi polttoalnekulutus  ja  siten päästöt Jonkin verran 
kasvavat.  

6.2. Ultonvirta 

Uitonvirran  vaihtoehdossa tielinja kulkee liiton yksitylstien kautta 
Ultonniemelle, Melko uudet  loma-asunnot Jäisivät tien lahettyville. 
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Tielinja  tukee MÖnIIIIi  ja  Selkien kylien asutusta  ja  liikennettä, inut
-ta Pilkkasuon  tieltä tulevat joutuisivat kiertämään muutaman kilo-

metrin. Tällöin Enon Pohjan kylän asukkaat sflrtynevät ajamaan Jo-
ensuuhun KalUmon  tai llomantsln  tien kautta.  

Tie  kulkee hyvin pitkälle nykyisiä teitä noudatdllen, jolloin luontoon 
kohdistuvat vaikutukset jäänevät pieniksi. Muutoskohdat ovat  kul-tenkin  merkittäviä. Uitonvin Iänslpuoiella linjaus kulklsi rehevän 
helnakorpijuotteen kautta lehtomaiselle lehtipuuvaltaiseile kankaal-
le. Uitonnlemen tuorelden kankaiden jälkeen linjaustulee Puronper

-seen  ja Riinpinevan muodostamaile suistoalucelle. Sinne  laskee 
Ruunapuro, jonka varret ovat reheväa puronvarsikorpea. Kokonai-
suudessaan alue  on  hyvin monipuolinen. Linjaus kulkisi hyvin pit-
källe nykyisen yksitylstien pohjaa pitkin, mutta Uesti tulisi nykyistä 
leveämpi  ja  korkeampi. Korkeusolojen muutokset Rimpinevalla ovat 
mandollisia tien rakentamisen yhteydessä. 

Silta  on  mandollista saada sopimaan maisemaan, koska  sillan  vuok-si  el jouduta pengertämaam  Toisaalta yli menevä silta  vol  tehdä vesi- 
maiseman ahtaaksi, koska tällöin veneestå katsojan näkymäalueua 
rajoittavat sivuilla rannat  ja  ylhäällä silta. Siltapenkerelden sijasta 
joudutaan pengertä.mäan Puronperseen alavalle alueelle vesirajaan, 
mikä avonaisessa suomalsemassa koetaan maisemahän-joksi  

6.2.  Leppävirta  

Leppåvirran  vaihtoehdossa tiellnja tukeutuu nykyiseen tiehen  ja sen 
llnjaukseen. Aluerakenteen  kannalta linjaus  on  edullinen, koska  se 

 tukee sekä MOnnIn, Selkien että Enon Pohjan kylän asutusta  ja  liikennettä. 

Linjaus mandollistaa matkallijolden poikkeamisen Jakokosken ka-
navamuseolle, mutta lossimatka puuttuu. Mandollisuutta museolos

-sin  saamiseksi niatkailukayttoon olisikin  sen  vuoksi tutkittava.  Mu-seolossi  tukisi Jakokosken museokanavan toimintaa  ja  sopisi alu-een luonteeseen. 

Luonnonolojen  osalta linja kulkee melko riskittömälta paikalta. Lep-
pävirran Itäpuolisella rannalla linja jättää iehtomaisen rantakorven 
kokonalseksi. Koska tien kulvattava vaikutus ulottuu  20-40  metrin 
päähan tien reunasta, olisi linjaus hyvä saada hieman kauemmas 
kuviorajalta.  Jos  tämä ei ole maanomistusolojen vuoksi mandollista, 

 on  harkittava tien rakentamista niin, että  sillä  on  mandollisimman 
vähäinen kulvattava vaikutus raritakorpeen. Vierelsella avohakkuu-
alueella  ja ojituksilla  on  myös vaikutusta kosteusolojen säilyrniseen. 

Maisemallisesti vaihtoehto  on  hankala, koska  sillan  12 metrIn all-
kulkukorkeuden  saavuttamiseksi joudutaan pengertämaan melko 
pitkän  matkan. Kolmlaukkolsessa  vaihtoehdossa joudutaan penger-
tämaan hyvin pitkälle veteen. Vilstaukkolnen Silta olisi maiseman 
kannalta parempi, koska tällöin veteen pengertäninen jäisi 

vähäisemmäksi  ja siltarakenteesta  saataisiin keveämnpl. Malsemoin
-nissa  on  kiinnitettävä huomiota penkerelden muotoiluun lolviksi  ja 

 rannan muotoa myötäileviksi. 

7.SUOSITUKSET 

 7.1  Jatkosuunnittelu 

Yleissuunniteirnaa jatkettaessa  on  koko Jakokoski - MÖnni - Selkie - 
Heinävaaia  tien luonne vanhana vaarauena säilytettävä. Tämän 
vuoksi tien oikaisuja, leventämisiä  tal tasaulcsla  tulisi vãlttää.  Sillan 
yleissuunnittelussa  on  kiinnitettävä erityistä huomiota  sillan sovitta-
miseen  maisemaan  ja  vaihtoehtojen havainnolllstamiseen. Vesistöön 
pengertämistä tulisi välttää mandollisuuksien mukaan. 

Koska tietä halutaan kehittää matkallutiesä, olisi kunnan  ja kylätoi-
mikunnan  yhdessä Uepllrin kanssa hoidettava tienvarsimaisemaa  ja 

 paikoin avattava näkymiä joelle. Mikäli matkailu vaaratieltå Kolille 
 tal Vuonislahteen  yleistyy.  vol retklpyörällyä ja kävelijöltå  varten olla 

kevyenlilkenteen kaista sillalla. Kevyenlilkenteen väylän tarvetta  ja 
 yhteyksiä mandolliseen venesatamaan olisi tutkittava  sillan ylels

-suunnittelun yhteydessä.  

7.2  Seuranta 

Vesien tilan seurantaa tehdään  slita- ja pengertiehankkeissa  sekä 
rakennustyön aikana että  sen  päätyttyä. Seurannassa voidaan tark-
kaila  veden pinnan  korkeuden,  veden  laadun  ja veden virtausolo

-suhteiden muutoksia. Seurantaa voidaan tehdä myös pohjasedi-
menteistä  ja  niihin vam-astoltunelden raskasmetallien pitolsuuksista. 

Jakokoskella  on  valtakunnallinen pohjavesiasema  ja Plelisjoessa 
 hydrologinen seuranta-asema. Mönnin lautan kohdalla  on 

velvoitetarkkailupiste.  

Seuranta liittyy kiinteästi Pielisjoen  ja Pyhäselän pohjolsosan velvol-
tetarkkalluun, jota  tekee Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslai-
toksen ekologian osasto.  Veden  laadussa tapahtuvat muutokset ra-
kentamisen aikana  ja sen  päätyttyä selvinnevät yhtelstarklcallun 
Alusveden, Jakokosken  ja Kangasveden havaintopalkoilta otetuista 
näytteistä.  Tarkkailun taustatledot saadaan vuosien  1994  ja  1998 
tehostettnta  tarkkailusta 

Seurantaa  on Uelaitoksen  kannalta syytä jatkaa niin kauan kuin 
muutokset ovat yksiselitteisesti  sillan  rakentamisen aiheuttamia. 

Vesistövalkutusten  lisäksi olisi seurattava penkerelden kasvlttaml
-sen ja malsemoinnin  onnistumista. Etenkin istutettavien kasvien 

kasvuunlähtöå  ja  kestävyyttä tulisi seurata ensimmäisten vuosien 
aikana, jotta tarvittaessa puustoaja pensastoa voidaan täydentää. 
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Sillan  rakentamisen vaikutuksia matkailuun voidaan selvittää seu-
raamalla Jakokosken kanava-alueen käviJämäärlä.  Jos  matkailija- 
määrät  selväsU plenenevät  sillan  rakentamisen vaikutuksesta, opas-
tusta voidaan tarvittaessa tehostaa. 

/1/ 	Geologinen tutkimuslaitos  1983.  Kaliloperäkartta  1:100 
000. LehtI  4242-Eno. 

/2/ 	Geologlnen tutkImuslaitos 1983. PohJois -Karjalan seu- 
tukanvalliton  alueen tArkeät  geologiset muodostumat.  

/3/ 	Geologlnen tutkimuslaItos  1920.  Maaperäkartta 1:400 
000.  LehtI D3 -Joensuu.  

/4/ 	Huovinen,  P.,  Holopainen,  A-L. &  Huttunen,  p. 1991. 
PieHsJoen haJakuormitus  vuonna  1990.  Joensuun yliopisto Karjalan 
tutkimuslaitoksen  monlstelta  6/1991.  Joensuu.  64 s. 

/5/ 	Komlteanjnietlntö  44:1980. Maisematoimilcwinan  mie- 
tintö. HelsinkI.  198 s. 

/6/ 	Kontlolanden ylelskaava 1978. Ylelskaavatoimikunta.  
Arkkitehtitoimisto Erkki Helasvuo ky.  128 s. 

/7/ 	Maanmlttaushaliltuksen kartografinen  osasto.  1974. Pc- 
ruskartta  1:20 000.  Lehti  4242 01  MOnni. 

/8/ 	Malsematotmlkurman mietIntö 1993.  Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet  Ja pertrmematsemat  1986-1993. 

/9/ 	Pohjois-Karjalan seutukaavahitto  1974. PohjoIs-Karja- 
lan  kulttuuriymparlstö.  Julkaisu  A 13.  Joensuu.  153 s.^2 
hitekarttaa. 

/10/ 	Pohjois-KarJalan seutukaavahitto.  1980.  Pohjois-Kai-Ja- 
lan haijuluonto.  Valtakunnallinen  haijututkimus, raportti  13.  Poh-
jois-Kai-jalan  seutukaavalilton julkaisu  A 32. 

/  11/ 	Pohjois-KarJalan seutukaavaliitto.  1985. Koritiolanden  
kunnan  malsema-alueeL Joensuu.  105 s. 

/  12/ 	Pohjois-Kai-Jalan seutukaavaffitto.  1988. KulttuurImai- 
seman Inventointilomakkeet. 

/  13/ 	PohJois-Karjalan seutukanvallitto  1992.  Joensuun seu- 
dun seutukaava.  Hyväksytty  lilttovaltuustossa  18.5. 1992. Vahvls-
tettavana ympärlstomlnisteriossa.  Julkaisu  A62.  Joensuu.  119 s.+4 
Ilitettä. 

/  14/ 	Salohelmo, V. 1976. PohJois-Karjalan  historia Il.  Karja- 
laisen kulttuurin  edIstämtnsääilörtwui:ir ectsi, viascätWt. 

/  15/ 	Savo-Kaijalan Uittoyhdlstys. Toimlntäkertomukset  vuo- 
silta  1988-1992. 
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/  16/ 	Sisa.aslanrnlnjstejjø Kaavoltus-  Ja rakennusosasto  
1980.  Va1takujmaffisej  merkittävät kulttuujihistoriaifiset  ympris-
t6t. Slsäaslanmjnjsterjön  kaavoitus-  ja rakennusosaston Uedotuksia 

 1/1980.  

/  17/ 	Tiehallitus, Kehjttämjskeskus  1992.  Tlehankkeiden  so - 
sioekonoinlsten  vaikutusten arviointi. ArvlolnUmenettelyn selvitys. 
Tlelaitoksen seMtykslä  48/1992. 32s.  

/  18/ 	Tlehailitus, Kehittäinlskeskus.  1993.  Ekologinen ympä- 
ristöluokitus tiensuunnjttelussa. Tielaitoksen tutkimuksIa  3/1993. 

 Esikopio. 

/  19/ 	Vesistöjen erltyissuojelutyöiyhma.  1992.  Erityissuojelua 
vaaUvat vesistöl Ympäristöministertö, YmpärlstLinsuoJeluosasto; 
työyhmån mIetintö  63/1992. 

/20/ 	Vuoksen vesistöprojekti.  1993.  HuvIn  Vuoksi. Vuoksen 
vesistöalueen  veneilyn  ja vestmatkailun kehittajnjsauunnjtejma.  Jul-
kaisusarja Saimaan Vuoksi.  4:1993.  
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ALUEKUVAUKSET  

1.  ANTTILAN  JA  MAIJALAN TILA 

 Kasviilisuus  

Pääasiassa kulttuurlkasvillisuutta  ja viljeltyjä  peltoja. Rautatien mo-
lemmin puolin lehtipuuvesakkoa  ja pensalta RautaUesillan  jälkeen 
tien oikealla puolella  80 v. OMT-kuuslkko,  Jossa kenttljkei-roksessa 

 mm. kultaplisku. ketunleipä, kangasmaltlkka, kevätpuppo,  oravan- 
marja, metsåtähu, sananjalka. Sammalpette yhtenäinen.  Tien  va-
semmalla puolella peltoja  Ja lehtipuuvesakkoa.  Ennen Anttilan  ja 

 Maijalan tilojen välistä mutkaa  on lehtlpuilla metsitetty peltokuvio. 
 Alueen ltä.reunassa Poppavaaralle vievän tien länsipuolella  on  rehe-

vä kuusen talmikkoja plenlalalnen aukko. 

Pelloilla  alas laskeuduttaessa  tien oikealle puolelle  jää OMT-kuusik
-ko,  joka muuttuu kolvuvaltalseksl vanhemmaksi lehUmetsäksl UeltA 

poispain sllnyttäessä. Kasvillisuus  on  melko rehevää. Pensasker-
roksessa  on rattaa, pthlajaa. muduskolvua, kenttäkerroksessa ke-
tunlelpää, maiislkicaa, särmäkuismaa, pohjanpunaherukkaa, met-
sämalUkkaa, nilttyleinikitiä, oravanmaijaa, mustlkkaa  ja  suo-orvok-
kla. Sammalkerros  on  hyvin  harva. 

Kasvillisnuden  perusteella rnetslkki)  vol  olla vanha  haka-  tai 
kaskimaa.  

Vanhemman lehtlpuualueen  Ja  kuusikon välissä  on  vielä nähtävissä 
vanha tienpohja. 

Maisema  

MOnnIn  tielle käännyttäessä maisemaa hallitsevat pellot, joita kau-
empana kasvavat metsät rajaavat. Rautatlesillalle tultaessa maise-
ma sulkeutuu. Ennen siltaa oikealle  Jää enUnen teolltsuusrakennus, 

 Joka ei sovellu maalalsmalsemnaan.  Sillan  Jälkeen maisema osittaIn 
avautuu, kun vasemmalla puolella näkyvät pellot. Oikealle kääntyy 

 tie Palovaaralle.  Risteyksen läheisyydessä  on  muutama yksinäinen 
maisemassa crottuva pihlaJa. Anttilan  Ja Matjalan  välistä  mutkan 

 ennen tien oikeassa laidassa  on koivurivisto,  Joka ohjaa katsetta  Ja 
 hallitsee lähimalsemaa. Puiden takana  on kaurahajme,  jonka taus-

tana näkyy lehliputta kasvava vaara.  Tien  vasemmalla puolella  on 
 hiljattain metsltetty peltokaistale. 

Mutkaan silriyttäessa taustalla näkyy Poppavaara, joka ympärölvää 
maastoa korkearnpana hallitsee maisemaa. Lähimalsemassa erottu-
vat hyvin  mutkassa  tien vierellä kasvavat isot lehtipuut  ja  matala 
kuuslalta. Puut ohjaavat katsetta  Ja  kulkua  ja  antavat  idyllisen  ku-
van alueesta. Vasta  mutkan ohitettua  saa kuvan Anttilan tilan 



AnttLlanja MaVaLo.ji  välinen mutka. 

Poppavaara. 

. 
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elävyydestä hoidetluine peitoineen  ja pthapilrineen.  Molemmilla 
puolilla Uetä olevat hoidetut pellot  ja Uen  viereen jätetyt muutamat 
yksittäiset månnyt luovat  harmonisen maalaisidyllin.  Kun maasto 
laskeutuu hitaasti, ehtii ennalta huomaamaan siirtymisen toiseen 
rnaiseniajaksoon. 

Arvio  

Tie  soveltuu parannettavaksi paikallaan. Malsemalilsista syistä tuli-
si välttää tien oikaisua Anttilan  ja  Maijalan tilojen välistä, jolloin 
jouduttaisiln poistamaan tietä reunustavat  ja lähimaisemaa  korosta-
vat isot lehtipuut  tai kuusiaita. 

2.POPPAVAARA  

Maisema 

Poppavaaralla kalliopera  on  kvarts!- ja granodloniltusta gnelsslä. 
 jossa  on maasälpäporlyioblasteja.  Vaara  on  luode-kaakkosuuntal-

nen moreentvaara. jonka korkein kohta  on  noin  45  metriä ympäröi-
vää maastoa korkeammalla. Tästä syystä  se  erottuu selväsU ympä-
röivästä maastosta. 

Arvio 

Poppavam-a on  maisemaa hallitseva maaston muodostuma. Malse
-mallisten  arvojen vuoksi ei maisemaa saisi muuttaa merkittävästi 

maa-ainestenotolla. Myös metsänhoidossa  ja uudlstarnisessa  tulisi 
noudattaa erityistä varovaisuutta  ja  harkintaa; erityisesti vaaran  la-
kialue on  maisemallisesti arvokas alue. Mandolliset hakkuut  ja 

 maa-ainestenotot tulisi sijoittaa vaaran niskaan  lovin  muodoin. 

Tielinjauksella  ei ole vaikutusta.  

3.  POPPAVAARAN PUROKORPIJUOTE 

Kasvilhisuus la  maisema 

Poppavaaran  ja Sårkänvaaran  välinen syvä osittain Jyrkkäreunal-
nenkin uuno, jonka pohjatasanteen levys vaihtelee. Uuron pohjalla 
kulkee puro. joka laskee Ohonpuron kautta Pielisjokeen. 

Purojuotteen  ympäristön kasvlllisuus  on  hyvin rehevää heinäkorpea. 
Puuston Ikä  ja iajlsuhteet  vaihtelevat, mutta yleisimmin puron reu- 
namilla kasvaa harmaaleppää männyn  ja  kuusen kasvaessa 



Poppavao.ro.n purokorpt 

KuivaL kanko.cit ouat  tyypillisiä 
 Anttiio.nja lossin uäljseUe rrlaastolle, 
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sekapuustona. Pensaskerroksessa  on  harvakseltaan korpipaatsa-
maa  ja  rautaa. Kenitäkerroksessa kasvaa kosteutta vaativia kasveja 
kuten kurjenjalkaa, suo-orvokkla, metsäkortetta, suokeltanoa  ja 
meslangervoa. Rehevyyttä  kuvastaa myös ketunlelvän runsaus.  Tai' 
vikeista pikkutalvikki  oli yleinen puron pohjolsreunalla vastamäes-
sä. Sanlaisista puron reunalla kasvoi soreaa hiirenpon-asta  ja  met-
säalvejuurta. Sammalkerrosta el  ollut. 

Kosteat purojuotteet ovat yleensä rehevyydessään maisemallisesti 
mielenkiintoisia alueita.  Tie  ylittää rehevän korpijuotteen  sen  alku-
päässä, josta uorna vielä alenee. Koska puro  on  melko syvässå uu-
rossa,  el korpijuote  näy tielle kuin aavistuksen verran 

Arvio 

Rehevä helnäkorpi  on kasvllllsuudeltaan  ja  muodoltaan nilelenklin-
toinen, joka olisi säilytettävä luonnon inonlmuousuuden säilyttämi-
seksi. Metsänhakkuita  tat ajouria  ei tulisi linjata puronpohjalle. Ja-
kokosken- Mönnin tien parantainisella ei ole vaikutusta alueeseen, 

 jos  tien rakentamisen yhteydessä  el  muuteta puron vlrtausta.  

4.  ANTI1LAN  JA  LOSSIN VAUNEN  MAASTO 

 Kasvililsuus  

Tie  kulkee eri-Ikäisten kulvien kangasmetsien halki. Metsät ovat val-
taosaltaan nuorehkoja taimikolta  tai  nuoria kasvatusmetsiä. Puus-
ton vaitapuuna  on manty,  mutta pienlalaisla kuusimetsiäkin  on  pai-
koin. Kenttäkerroksen kasvilhisuuden muodostavat mustikka, puo-
iukka, kangasmaitikka, kultaptisku, lUukka, mesirnaija, metsätäh

-U,  kielo, metsiliauha  ja metsäkastjkka. Sammalkerroksen  muodos-
tavat yleensä kerros-  ja seinåsammal.  

Rakennettu ymparistö 

Poppavaaran  puron jälkeen tIen vasemmalla puolella melko lähellä 
tietä  on Särkelän  Utan punamultaiset  rakennukset  Ja pienialalnen 
peltokuvio.  Tien  oikealla puolella tien  Ja  puron välissä kulkee puhe-
linlinja. Särkelän tilan Jälkeen tien yli kulkee sähkölinja. 

Vanhan tien, Kuusojankankaan tien  ja  nykyisen tien välisessä  kol- 
tulossa  on 1980-luvun puolivälissä rakennettu omakotitalo. Nykyi-
sen tien kulkiessa pienessä leikkauksessa talo  el  näy selvästi tielle, 
vaan  jää  leikkauksen varjoon. 



S  

Losstrcmnan  rehevää  kasvWisuutta,  

Ranta  Ptetisjoeua  päin.  

.  

Maisema 

Tienmaisema  on  tavanomaista tasaista melko sulkeutunutta metsä- 
maisemaa, jossa maastonmuodot  ja Uenkaarteet  ovat loivat. Muuta-
mat hiljakkoin hakatut  ja auratut  alueet näkyvät maisemassa, Vaik-
ka tieltä katsottuna aukot eivät ole huomattavan häiritseviä, avo-
hakkuut näkyvät hyvin joelle. 

AM0  

Tien  parantamisella paIkalbari  el  ole vaikutusta.  

5.  LOSSIRANTA 

Kasviulsuus 

Lossla  lähestyttäessä kasvillisuus rehevöttyy  ja  asutuksen jäljet nä-
kyvät kasvluisuudessa. Kuvlon reunassa ovat tielle näkyvät pienin-
laiset pellot. Ne ovat aiemmin olleet yhtenäistä, mutta nyt niitä erot-
taa pieni lehupuusaareke. Lossin oikealla puolella  on mySs  vanha 
pelto, joka  on metsitetty. 

Rehevaä OMT-metsää. Ultonsuon tien läheisyydessä valtapuuna 
mänty, seassa  1/3 kolvua.  Rantaa lähestyttäessä männyn osuus 
plenenee  ja  kuusen  ja  koivun osuus kasvaa. Uitonsuon läheisyydes-
sä maaperä kovempaa  ja  kuivempaa kuin rannan läheisyydessä. 
minkä vuoksi kasviifisuus  on  hieman karumpaa. Kenttäkerroksessa 
kasvaa  mm. kultapilskun, oravaninaija  Ja metsäkortetta.  

Alueella kulkee vlerelsen avohakkuualueen läheisyydessä  (20-50 
 metrin päässä) pieni purojuote. jonka läheisyydessä kasvllhtsuus  on 
 rehevää ruohokorpea. Alueella kasvaa  min. kurjenjalkaa  ja soreaa 

hiirenporrasta. Pensaskerroksessa harmaaleppää. virpapajua ja 
mustuvapajua.  Rannan läheisyydessä kasvillisuus muuttuu vetisek

-si pajuvildaksi, Jota  reunustaa kapea luhtaneva. 

Rakennettu ympäristö 

Lossin  läheisyydessä  on  tien vasemmalla puolelta kaksi vakltulsta 
asuntoa  Ja  yksi  loma-asunto.  Tien  oikealla puolella  on  kaksi  vald-
tuista  asuntoa. 

Lossilallurin  vieressä pidetään muutamaa venettä  ja  oikealla puolel-
ta rannassa  on  pieni sorapintalnen pysäkOinti-  ja kääntöpalkka.  



. 
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Maisema 

Maisemaa hallitsee lossi  ja lossilaiturin  rakenteet. Lossille tultaessa 
kauempana näkyy Pielisjoki  ja vastaranta.  Vastarannan kasvililsuus 
muodostaa maiseman taustan  ja horisontin,  Koko  alue  on  hyvin ala-
vaa  ja  maasto  on  tasaista. 

Arvio 

Lossin  pitäminen nykyisellään ei muuta maisemaa eikä luontoa. 

Molemmissa stltavathtoehdolssa lossilatturl jäisi entiselleen.  Sillan 
 rakentaminen vähentäisi talojen lähellä kulkevaa liikennettä. Lossi-

liikenteen loputtua alueen melu plenenisi. 

Lehtipuuvaltalsena rantametsänå  säilyttämisen arvoinen. Kosteus- 
olojen muutoksia tulisi väittää alueen luonteen säilyttämiseksi. 

Leppävirran vathtoehdossa  sillan alikuilcukorkeuden  (12m)  saavut-
tamiseksi tietä joudutaan pengertämään. mikä muuttaa jonkin ver-
ran kosteusolosuhteita  ja  maisemaa. Metsästä katsottuna penger 
haittaa näkyvyyttä  ja  on malsemallinen  haitta. Sillalta  ja penkereeltä 

 katsoen voi kulkija puolestaan saada käsityksen metsästä latvus-
kerroksesta katsottuna.  

I.  

Leppä ari-on  uathtoehdossa !irtjaus  tulisi kuvan keskeUe. 

6.  UITON  TIENHAARAN  JA  UITON VÄLINEN OSUUS  

Kasviilisuus  ja  maisema  

Peruspiirteiltää.n  tuoreen  ja lehtomaisen  kankaan metsiä  tal soistu-
neita korpla.  Tien hänsipuolella kasvilllsuus on kuiiran  kankaan  ja 

 osittain tuoreen kankaan metsäkasvillisuutta. Alueen kasvlllisuus 
 on muutunut avohakJcujden aurausten  ja  ojitusten vaikutuksesta. 

Aivan rantaan  on  jätetty pajuvilta. 

Alueen eteläosassa  on  tiheätä Otvfl'-kuuslkkoa, josta aluskasvilli-
suus osittain puuttuu kuivuuden  ja  valon puutteen vuoksi. 

Pielisjoen  rannassa  on Asilansaaresta  luoteeseen avonalnen luhtai-
nen saraneva, jossa kasvaa  mm. karpaloa, suomuurainta  ja  suo-
myrttiä sekä jokapatkansaraa  ja luhtasaraa.  Kovemmalle maalle 
mentäessä kasvillisuus muuttuu sararämeeksi, jossa mättäillä  ja 

 kasvaa matalaa kolvua  ja  mäntyä  ja kenttäkerroksessa karpaloa, 
suomyrttiä, suomuurainta ja maarlankäinmekkää, 

Avohakkuualueet.  



Asiiunsaw-en  tuhtaneva. 

Uiton rehevä  he(näkorpjuote. 

.  

Maisema  

Laajahkolila  alueilla  on  käytetty Järeätä rnaanmuokkausta. joka yh-
dessä avohakkulden kanssa  on  muuttanut huomattavasti maise-
maa. Maaston korkeimpien kohteiden avohakkuut näkyvät kauas 
Pielisjoelle, eivätkä ne kaunista tiemalsemaakaan. Avohakkiiiden 
maisemallista vaikutusta korostavat hakkuajucicien Jyrkät suora-
kulmaiset rajaukset. 

Rannalla olevien soiden maisema  on  avointa, joka muuttuu puustol-
semmaksi tielle päin siirryttäessä. 

Arvio 

Lossivaflitoehdolla  ei ole vaikutusta. 

Uitonvinnn vathtoehdossa  uusi tielinja noudattelist nykyistä yksi-
tyistietä, mutta pienet olkaisut saattavat olla mandoffisia. Pienet  1111-Janoikaiset  ilman tien korkeusasemassa tapahtuvia muutoksia so-
peutuvat vielä maisemaan  ja  ympäristöön. 

Avonaiset suomaLsemat ovat hyvin herkkiä kaikelle muutoksdlle. 
minkä vuoksi ne tulisi säilyttää nykyisellään, VarsinalsesU merkittä-
vää ekologista vaikutusta suoyhdyskuntaan eri vaihtoehdoilja  el  ole. 
mutta Leppavirran vaihtoehdossa silta  Ja  ilepenkereet  näkyisivät tielle.  

7. UITFO 

Kasvililsuus  

Lähellä volinalinjaa  on  kapeana vyöhykkeenä lehUpuupitoista hei-
näkorpea, Jossa kasvaa pensaskenoksessa vadelmaa, kuiltopajua, 
laitaa, tuhkapajua  Ja  pihlajaa. Kenttäkerrokse  kasvavat  mm. 
metsäkorte. isoalvejuuri, metsäalveJuuri,  mustikka, oravanmarja, 
ketunlelpa, metsatahtl, mesimarja, kurjenJallca, suo-orvokjcj  ja  tesma. 

Voimalinjan  Jälkeen tien  ja  rannan välissä  on  reheväA OMT-kotvil(-koa,  tien vieressä pieni kuuslkkokuvio. Aivan alueen koillispäässä 
 on  pieni aJava purosoistuma lähellä voimalinjaa  Ja  lomamOkkiä.  Sii-nä kasvaa  mm. vadelmaa, korpikuusasnaa, maarlanicammekia, 

oravanmarjaa, kurjenpolvea,  suo-orvokkja, korplorvokkla, metsä!-
marretta,  ranta-alpia, pullosaraa  Ja  luhtasaraa,  Aivan rannalla kas-
vaa ulpukkaa, ulstlnvitaa, ratamosarpio, järvikortetta, kiiltopajua. 



Uaoa  tin  

Sierart  len-u.  

Maisema  

.  

Voimalinja särkec  muutoin perinteisen maiseman. Lisäksi volmalin
-jan  alitse kulkee  tie  ylös mAelle  ja  toinen rannalle  loma-asumiolle. 

Volmalinjan  jälkeen maisemaa hallitsee Uiton  titan  rakennukset  Ja 
 viljelykset. Tilan päärakcnnukset ovat perinteisesti lämpimäri rin-

teen  lada.  Sitä ympäröivät polspäjn viettävät pellot. Kirkkaan]celinj
-set rypsipdllot  värittävät maisemaa. Rannalla  on  laituripaikka  ja rantakolvikossa uudehko loma -asunto. 

Arvio 

Plenialainen hetnakorpi  on  paikallisesti arvokas kohde. Leppåvirran 
vathtoehdofla ei ole vaikutusta alueeseen Uutonvirran vaihtoehto 
kulkist heinäkorven poikki.  

Tien  tullessa Ultonvirran kohdalle läheisiinmat  loma-asunnot häi-riintyisivät  ja sillan  rakentaminen sårkisi maiseman. Toisaalta 
asuin-  ja lomatonteille  vievä Ue paranlsL 

L.eppävlrran  vaihtoehdolla ei ole vaikutusta alueelle. 

 8. SIERANIEMI-PILKKASUON TlENHMRA  

Kasvillisuus  

Sleraniemen  pää on rehevähkoa  tuoreen kangasmetsan kolvlkkoa. 
Lossilalturista etelään puusto muuttuu kuusikoksi  ja  osittain  män-niköksi.  Tien viereiset  metsät ovat aiemmin olleet metsähakolna 
mutta lalduntamisen loputtua vaikutus  on  enää heikosti huomattavissa 

Rakennettu  ympânstö 

Lossilaituj-fita  tie  kulkee sekä vasemmalle Jakokosicen kanavaile  et-ta  oikealle Mönniln. Sleraniemesså  on  kolme  loma-asuntoa, tossilta 
tultaessa suoraan edessä  on  Savelan tila  ja sen  piha rakennuksi-neen  ja pihateineen  sekä Mönniln mentäessä tien kääntyessa  ja  noustessa vasemmalle  jää  omakotitalo.  Tien loltontuessa  rannasta tien  ja  rannan välIIn  jää  myös omakoutalo. 

Maisema 

Maisema  on  kulttuurimaisemaa  Jota Uestö Ja lossilatturi  hallitsevat. Lossilalturjn vastapäätä olevan  talon ptha-  Ja reunuspuut  erottuvat maisemassa  ja erotiavat  pihan Uealueesta. Toinen vakituinen 



. 

Lossirartta. 

Herneniemeit rne(sitettyjä  peltoja.  
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asunto  on  pienellä kumpareella, maisemallisesti rakentamiseen  so-
veltuvalla  alueella. Rannan  ja  tien välissä oleva asunto  on  saman 
kumpareen juurella. Molempia rakennuksia suojaa kasvililsuus 
niin, että ne sulautuvat hyvin maisemaan. 

Arvio 

Lossilalturla  lähellä asuvat  hälrllntyiievät  hieman lossin kulusta  ja 
sen  aiheuttamasta melusta. Varsinkin teatterl-Iltoina lossin  ja  lii-
kenteen melu  vol  olla  häliitsevåä,Tolsaalta  asukkaat ovat tottuneet 
siihen. Lossin säilyttäminen pitäisi tilanteen ennallaan.  

Sillan  rakentaminen Ultonvirran kohdalle, vähentäisi alueelle koh-
distuvaa melua. Samalla kuitenkin asukkaiden hikennematkat 
pitenisivät.  

Sillan  rakentaminen Leppävirran kohdalle olisi lilkenteellisesti Ui-
tonvinnn vaihtoehtoa parempi, mutta silta nåkylsi maisemassa.  

9.  HERNENIEMI 

KasviIIsuus 

Herneniemen  tilan pellot  on  kaikki metsitetty - suopellot koivulla  ja 
 muut kuusella. Maaperä  on  hyvin rehevää lehtomaista kangasta 

(OM'fl. Alueen metsät ovat kaikki Istutettu kuusella vuosikymmen 
sitten. Nyt  osa ylispuista  on  poistettu, mutta rantametsiln  on  vielä 
jätetty lehUpuut suojaamaan kuusen talmia. Kangasmetsissä kas-
vaa yleisesti metsälauhaa, mnetsäkasukkaa, vadelmaa, maitohors-
maa, lillukkan  ja orvontädykettä. Pensaskerroksessa  on  haavan, 
koivun  Ja  pihlajan joukossa Jonkin verran korpipaatsaman. Rannat 
ovat kovia kangasmaita vesirajaan asti. 

Alueen länsireunassa ovat vanhat suo-  ja nhlttypellot,  jotka  on  ojitet-
tu  ja  istutettu kolvulla. Alueella kasvaa yleisesti ruohomaista suo-
kasvil]isuutta kuten kuilenjalkaa  ja meslinaijaa. Valtaojan reuxla  on 
pusikoltunutja  muuttunut iytelkkölseksi pajuvlidaksi. 

Kuvion poikki kulkee Herneniemen suo-  Ja nilttypeltojen kulvatuso-
Ja.  joka virtaa kaakosta luoteeseen Leppavirmile. Ojan suistoalue  on 
kosteata paju-  Ja leppävutaa,  joka rannassa muuttuu luhtalseksl 
nevaksi. 

Herneniemen  tilalle vievän tien VIereSSä lähellä uutta linjausta  on 
 kaksi pientä nevaa, joita reunustaa kapea rämevyOhyke. Niissä kas-

vaa yleisesti korpikaislaa, pullosaraa, Järvlkortetta, kurjenjalkaa  ja 
nevaslrpplsammalta. Reunustat  kasvavat nuorehkoa mäntyä. 
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Maisema 

Hernenleml  sijaitsee loivalla kumpareefla muutaman metrin ympä-
rölvää maastoa korkeammalla. Hernenlemeen  vie  kapea metsAauto

-tie  ja  tilan vanha pthapllrin pohja  on  vielä nähtävissä. Maiseman 
muodostavat nuorehkot talousmetsät  ja metsitetyt  pellot. Alavam

-mat  kohteet erottuvat maisemasta kosteampina entisinä 
suopeltolna. 

Arvio 

Lossin  pitäminen ennallaan  tal Ultonvlrran valhtoehdolla  el  ole vai-
kutusta alueeseen. 

Leppävlrnmn  vaihtoehdossa tielinjaus kulkisi pienlalaisten nevasolt
-ten  ja rämeen vieritse metsitettyjen suopeltojen  poikki Istutuskuusi

-kon  muodostamalle kumpareelle. Sieltä linja jatkuisi samanlalsena 
rantaan asU. Plenlalalset suopainanteet voitaneen säästää linjaa- 
maila  tie  niiden sivuitse  ja  väittämällä ralvausta  tal läjitystä  alueella. 
Tielinjaus tulisi lähelle oJasuistoa  (50 metrIn  päähän). Mikäli  veden 
vlrtausta kaakosta kolvurämeeltå ja metsitetyilta Hernenlemen  suo-
ja nllttypelloilta  el katkalsta, el tielinjalla  ole merkittävää vaikutusta 
alueen luonnonoloihin. 

Leppävlrran vathtoehdossa  tien pengertämisen maisemointiln  on 
 kiinnitettävä erityistä huomiota.  Tien  ja sillan pengertämlnen voitai-

sIIn  aloittaa maaston korkeanimasta kohdasta, jolloin  se nivoutuu 
 paremmin maisemaan. Kun maasto rnuotolllaan lolvasti ympäröivän 

maaston mukaan, saadaan  se  paremmin soveltumnaan siihen.  Pen-
kereen  ja  rannan maastouttajnjsessa voidaan käyttää alueella kas-
vavia kuusla, koivuja. leppläja pajuja.  

10. PILKKASUON T1ENI-IAARA-RUUNAPURO 

 Kasvillisuus 

Metsät ovat tuoreen kankaan kuusikolta Pilkkasuon tlenhaaran 
ympäristön metsät ovat hiljakkolii hakattu, muokattu  ja  Istutettu 
männylla. Kukkolan tilan läheinen måellå karuimmnilla kohdilla kas-
vaa kaffiometslå  ja kiuvan  kankaan männikköä. Reuna-alueet ovat 
ravinteikkaampla tuoreita  ja  osittain lehtornalsia kankaita. Rannas-
sa kasvillisuus muuttuu korpimalseksi  ja  aivan rannassa kasvaa 
kapeana vyöhykkeenä luhta-  Ja pullosaraa.  

Maisema 

Maisemaan ovat tuoneet vaihtelua pellot, mutta nyt ne ovat monin 
paikoin sulkeutumassa, kun uusimmat metsitykset varttuvat. 

Kuusen tatriikkoa Hemenierrjessä. 

Kukkotan  tila. 



. 

Tieniaisemaa monlpuolistuttavat  etenkin Kukkoloan tilan pellot  ja 
 rakennukset. Tilan rakennukset ovat Iolvassa rinteessä,  ja  niiden 

takaa nousee metsälnen mäkL Pellot ovat alarinteessä  ja  niiden lA-
helsyydessä ovat laidun-  ja hakamaat.  

Maisemalle  on  luonteenomaista pienten peltojen  ja metsikölden 
 vaihtelut, jotka ilmentävät  sodan  jälkeistä maanajakoa. Rakennus-

kanta  on  vaihtelevaa  ja kerrostunutta; osa  on  sotien jälkeen raken-
nettuja  pika-asutustiloja ja  uusimmat rakennukset ovat  1980-luvun 
puolivälin Jälkeen  ja  1 990-luvun alussa rakennettuja. Vanhimmat 
talot sijaitsevat  30-60  metrin päässä UeSta  ja  uusimmat noin  30 

 metrin päässä tiestä. 

Arvio  

Tien  linjauksella ei ole merkittävää vaikutusta maisemaan, kun  tie 
 parannetaan paikallaan. 

Ultonsuon  vaihtoehdossa Mönnin  ja  Selkien kylistA tuleva Plellsjoer& 
ylittävä liikenne  el  enää kulkisi alojen lahettyviltå. 

Leppävlrran vathtoehdossa  etelästä tuleva Pielisjoen ylittävä liikenne 
kuikisi edelleen talojen läheltä.  

11.  RUUNAPURON  VARSI 

 KasvilUsuus  

Rehevä lehtomainen puronvan-en heinäkoi-pi  Puusto vanhahkoa 
leppää, hieman haapaa, kolvua sekä kuusta. PensaskefToksessa 
kasvaa vadelmaa, harmaaleppää, rahaa  ja kifitopajua. Kenttäker-
roksessa  kasvaa rehevänä sorea hilrenporras  ja korpl-tmarre.  met-
säalvejuuri, kultaplisku, meslangervo, suokeltto, ketunleipä,  metsä- 
tähti, suo-orvokki, metsäkwjenpolvl, kullero, ojakellukka, karhun- 
putki  ja  luultavasti lähistölLä levinneenä lehtoakilelja. 

Arvio 

Kasvistoltaan  ja linnustoltaan  mielenkiintoinen, nykyisellään  sails-
tettävä  alue. Alueen säilyminen  el rilpu tielinjauksista,  jotka eivät 
vaikuta mitenkään alueeseen, kun teitä parannetaan paikallaan. 
Tietä parannettaessa  on  kuitenkin huolehdittava, ettei alueella  kul-
jeta tal puroon  lasketa sitä muuttavia aIneita.  

S  

Tlenvarren  asutusta. 

Ruunupuron  rehevää heinäkorpea. 



Auona  in en suomatserna. 

Uttonniernen rojttapeltot. 

. 

12. PURONPERSE  JA R1MPI 

Kasvililsuus  

Alue muodostuu limpinevasta, luhtaisesta saranevasta  ja  sitä ympå-
rölvästA Isovarpurämeestä. Nevalla kasvaa yleisesti pullosaraa, luh-
tasaraa  ja  Jonkin verran sintheinää, kurjenjalkaa  ja rämepaikouila 
juolukkaa. suopursua ja valveroa. Nevan pohjaken-os  muodostuu 
kalvakkarahkasammaleesta, Jonka Joukossa  on  hieman rusorahka-
sammalta. Rämealuelila kasvaa mättälilå karhunkorpisammalta. 

Maisema 

Avonaiset nevat ovat maisemallisesti herkkiä muutoksille. Avonsuol
-la  näkymät ovat pitkät  ja  muutamat rämepuut  ja -tuppaat  erottuvat 

hyvin maisemassa. Avonalset veslaluect nevan keskustassa moni-
puolistavat nälcymää. 

Nykyinen  tie  rikkoo  ja  rajaa maisemaa. 

Arvio 

Uitonvirran  vaihtoehdossa tielinjaus tulisi nykyisen tien kohdalle. 
Tiestä tulisi nykyistä leveampi  ja  korkeampi. Tietä rakennettaessa 
olisi kiinnitettävä huomiota  veden  kulkuun  Ja  vaihtuvuuteen, Jotta 
rirnpinevan kosteusolosuhteet eivät muuttuisi Avosuolle  Ja  rannalle 
pengerrettäessä ovat malsemalliset haitat merkittäviä malseinoinnis

-ta  huolimatta. Suolinnusto saattaisi hälrllntyä nykyistä vilkkaam
-masta  liikenteestä. 

Leppävirran vaThtoehdolla  el  ole vaikutusta Rimpinevaan.  

13. UITONNIEMI  

Kasvillisuus 

Normaalia noin  60-vuotlasta MT-kuuslkkoa.  Kuvion keskellä koivui
-la metsitetty  pelto. 

Marjolan  tilan pellot ovat viljelyksessa. Rantaan viettävät pellot nä-
kyvät hyvin Pielisjoelle. Peltojen keskellä  on  pieni lehtimetsäsaareke. 
Kapea  lehtipuureunus  erottaa pellot Piellsjoesta. Rannassa  on  pari-
kin laltui-la  ja rantamökkiä  sekä matala pieni maalalturi. 

Ultonnimen  länsi-  Ja  pohjoisosa ovat vanhahkoa  60-80 vuotlasta 
MT-kuusikkoa,  jossa joukossa koivua. Pensasken-oksessa kasvaa 
katajaa, harmaaleppita  Ja  kuusta, kenttäkeri-oksessa inustikkaa, 



lillukkaa, kultapiiskua  Ja metsakasukkaa  sekä pohjakerroksessa 
 selnäsammalta, kerrossammalta, karhunkoi-pisammalta  ja rlidenliekoa.  

Rakennettu ympäristö  

Uitonvirran  rannalle  on  rakennettu  1980-luvun puolivälissä  loma- mökki  ja  rantasauna.  Maijolaan  vie  yksltyisue. 

Uttonniemeri  päähän  on  rakennettu kolme  loma-asuntoa  rantasau-noineen  Ja varastorakennuksineen Kasvllllsuutt.a  on  jonkin verran 
poistettu rakentamisen yhteydessä.  

•  Arvio  

Ultonvirran  vaihtoehto  noudattelisi alkupaässa  nykyistä  ylcsltyistie -tå,  mutta olisi leveämpi. Tällöin tilalle  Ja lorna-asunnoffle  vievä  tie  paranisi.  Uheflä  kulkeva liikenne saattaisi häiritä tilaa  Ja sen  lähei-syydessä olevia  loma-asuntoja.  

Maastoillsesti siltapaikka  olisi hyvä  kovan ja  hieman  ylevämman  maaperän vuoksi.  Ultonvirran kapeuden  ansiosta  sifiasta  tulisi lyhyt  ja pengertaminen  olisi vähäisempää kuin  leppävirran vathtoehdossa. 

Leppävirran  vaihtoehdolla ei ole vaikutusta alueeseen.  

. 
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