Maisema-analyysi Kerman alueelta väliltä Martinsaari – Väärän kanava
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Maisema

1.1

Käytetyt menetelmät
Maisema-analyysi perustuu kartta-, ilmakuva- ja valokuvatarkasteluihin sekä
26.4.2018 tehtyyn maastoinventointiin. Maisema-arkkitehti Riikka Ger FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suoritti maastokäynnin yhdessä tilaajan
edustajan metsäinsinööri Jyrki Tiippanan kanssa. Muista lähteistä mainittakoon
Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, Maisemanhoito, Ympäristöministeriö
(1993) ja Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, Arvokkaat maisema-alueet,
Ympäristöministeriö
(1993)
sekä
Museoviraston
internetsivusto
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx. Maisemaosuuden valokuvat ovat
Riikka Gerin ottamia.

1.2

Alueen yleiskuvaus
Tarkasteltavana alueena on Heinävedelle sijoittuva Kerman alue Martinsaaren
ja Väärän kanavan väliseltä osalta. Selvitysalue sijaitsee Heinäveden
kirkonkylästä noin 4,5 kilometriä kaakkoon. Tarkasteltava alue on osa
Heinäveden reittiä ja olennaista oli tarkastella maisemaa juuri laivareitin
näkökulmasta. Kyseessä on lähinnä ranta-alueiden tarkastelu.

1.3

Maisemarakenne
Maisemamaakuntajaossa tarkastelualue sijoittuu Itäiseen Järvi-Suomeen ja
tarkemmin määriteltynä Pohjois-Savon järviseutuun. Alue sijoittuu aivan lähelle
Suur-Saimaan seudun rajaa. Pohjois-Savon järviseutua on kuvailtu näin:
”Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta;
ruhjelaaksojen muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy myös laajaalaisia jyrkkärinteisiä kohoutumia. Pohjoisessa alkaa sekä kallioperässä että
pinnanmuodoissa olla Vaara-Karjalan piirteitä: jotkin vaarat kohoavat selvästi
mäkisenkin horisontin yläpuolelle…
Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria
selkävesiä, kuten muun muassa Suvasvedellä, Kallavedellä ja Juojärvellä…
Metsiä on paljon ja valtapuuna yleisimmin kuusi. Metsän maisemakuvassa on
vielä havaittavissa kaskitalouden vaikutukset…” (Ympäristöministeriö 1993a)
Suur-Saimaan seutua puolestaan hallitsevat vedet. Suur-Saimaan seutua on
kuvattu näin: ”Saimaan laajoilta selkävesiltä järviluonto vaihettuu sokkeloisiin,
suorastaan labyrinttimäisiin reittivesiin. Mittavat järvet kumpareisine ja paikoin
louhuisine saarineen, jokimaisemiksi kapenevat salmet ja lahdet ruhjelaaksojen
uumenissa, pienet suojaiset lampareet ja avarat myrskyiset järvenselät ovat
kaikki tyypillistä Saimaata, joka sijaitsee karujen moreenimaiden ja
kalliokkojen sekä Salpausselkien muovaamalla ja koko alueen halki luikertavien
harjujaksojen muovaamalla maalla. Seudun huomattavampia järviä varsinaisen
Saimaan ohella ovat Pihlajavesi, Puruvesi ja Haukivesi. Seutu on karua. Viljavia
savikoita ei juurikaan ole ja metsäkasvillisuuskin on ympäröiviä seutuja
karumpaa.” (Ympäristöministeriö 1993a)
Tarkasteltava vesireitin osa rajautuu pääosin mannermaahan mutta
pohjoisessa myös kookkaisiin saariin (Martinsaari ja Marinsaari). Sekä
mannermaan että saarien rantaviiva on hyvin moninainen ja pienipiirteinen.
Erisuuruisia niemiä ja lahtia on runsaasti. Reitin varrelle sijoittuu myös useita
pienempiä
saaria.
Pilppalansalmen
länsipuolella
ja
Kermanvirran
pohjoispuolella ranta-alueet ovat topografialtaan melko loivapiirteisiä. Hieman

korkeampi selänneosuus Hevoshaankukkula sijoittuu etäämmäksi rannasta.
Jonkinasteista rinnemaastoa löytyy Varonlahden pohjoispuolelta sekä
Tulilahden ja Vihovuonteen kanavan väliseltä ranta-alueelta. Pilppalassa
Pilppalansalmen rannalla viljelysmaat ulottuvat rantaan saakka. Kermanvirran
eteläpuolella Koskenkartanosta pari sataa metriä länteen maasto on sen sijaan
jyrkkäpiirteistä rannassa. Kermanvirran ylittävän sillan itäpuolella Koskilahden
molemmin puolin maasto on niin ikään rannan tuntumassa jyrkkää.
Pilppalansalmen koillispuolella ja Nimettömän pohjoispuolella Marinsaaren
rantavyöhykkeillä maasto on myös jyrkähköä ja kallio monin paikoin pinnassa.
Tarkastelualueella korkeimmat kohdat kohoavat noin 107,5 metriä
merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy Piskonsalosta ja Tulilamminsuon
pohjoispuolelta. Tarkastelualueella on myös useita kohtia, jotka kohoavat noin
100 metriä (osin hieman yli, osin vähän alle) merenpinnan yläpuolelle. Tällaisia
löytyy Kermanvirran etelärannalta, Koskilahden pohjoispuolelta, Mäntylahden
pohjoispuolelta sekä Marinsaaren itäosista. Myös Hevoshaankukkulan laki
kuuluu tähän korkeusluokkaan. Matalimmat alueet sijoittuvat Tulilahden ja
Levälahden rannoille ovat noin 78-79 metriä (mpy). Suhteelliset korkeuserot
ovat näin ollen enimmillään 20-30 metriä ranta-alueelta lähistön selänteen
laelle.
1.4

Maisemakuva – maiseman nykytila
Tarkasteltavan alueen maisemakuvalle ovat ominaisia paikoin hyvinkin kapea
vesireitti, johon sisältyy koski- ja kanavajaksoja sekä leveämmillä
vesistöjaksoilla eri suuruiset saaret ja niemet. Rantaviiva on pienipiirteinen ja
polveileva. Vesireitin kapeimpia kohtia ovat pohjoisesta lukien Pilpalansalmi,
Kerman kanavan kohta, Kermanvirta, Vihovuonteen kanava sekä Väärän
kanavan ympäristö. Lisäksi laivaväylältä länteen Tulisalmi on kapea kohta.
Niiltä osin kuin ranta-alueet eivät ole asuttuja/rakennettuja, ne ovat pääosin
metsäisiä ja kallioisia. Puusto vaihtelee kasvupaikan mukaan. Havupuuvaltaista
puustoa on paljon erityisesti tarkastelualueen länsipuoliskolla. Kermankoskea
vastapäätä on koivupuuvaltainen alue ja Koskilahden rannoilla on havupuuston
ohella melko paljon lehtipuustoa. Nimettömän rantavyöhykkeillä on myös
melko paljon lehtipuustoa havupuuston lomassa tai edessä. Pilppalan tilan
rantavyöhykkeellä/pihalla rannan puolella on muun muassa runsaasti koivuja.
Myös Kermanvirran pohjoisrannan tonteilla kasvaa lehtipuustoa.

Näkymä Pilppalan tilalta Pilppalansalmelle.

Pilppalansalmea. Taustalla Marinsaari. Salmen leveimmässä kohdassa on
Lotjalahden suu.
Viljeltyjä peltoja löytyy tarkastelualueelta Pilppalasta ja Kermanniemeltä. Myös
Savikkosillassa Pilppalan länsipuolella, alueella, joka sijoittuu sisemmäksi
rantavyöhykkeen ulkopuolelle sekä Köntänniemessä radan eteläpuolella on
viljelymaisemaa mutta ne eivät varsinaisesti enää kuuluu tarkastelualueelle.
Pilppalan pellot tilakeskuksineen ovat selvästi havaittavissa järveltä käsin. Ne
tuovat alueelle vähän toisen tyyppistä identiteettiä kuin kanava- ja
koskiympäristöt sekä monin paikoin edelleen melko luonnonmukaiset metsäiset
rannat. Avoimet maisematilat ovat selkeästi hahmottuvia ja maiseman
mittakaava miellyttää silmää.
Maisemallisia kohokohtia ovat vesireitin kapeat salmikohdat, koskipaikat
(Kermankoski ja Vihovuonteenkoski) sekä Kanavaympäristöt (Kerman kanava,
Vihovuonteen kanava ja Väärän kanava. Myös avoimet viljelymaisemat
rikastavat maisemakuvaa. Mielenkiintoisen vesireitistä tekevät edellä
mainittujen lisäksi sokkeloiset rannat, useat saaret ja kapeiden ja leveämpien
vesistöjaksojen vuorottelu.
Alueelta löytyy neljä maisemallista solmukohtaa. Ne liittyvät kanava- ja
koskiympäristöihin. Laivareittiä alaspäin tultaessa ensimmäinen maisemallinen
solmukohta sijoittuu Kerman kanavan ja Haapakosken ympäristöön. Myös
Kermanniemen kärki on osa sitä. Toinen maisemallinen solmukohta muodostuu
Kermankosken kohdalle. Kolmas solmukohta pitää sisällään laajemman
kokonaisuuden: Vihovuonteen kanavan lisäksi alueeseen sisältyy Vihovuonteen
koskipaikka sekä Rapasaari. Neljäs maisemallinen solmukohta sijoittuu Väärän
kanavan kohdalla ja siihen sisältyy myös teräsrakenteinen rautatiesilta.

Näkymä Vihovuonteen kanavalta itään. Rapasaari näkyy kuvassa.
Maisemallisesti herkkiä kohtia tarkastelualueella ovat koski- ja kanavapaikat,
joita on yhteensä neljä. Kohdat ovat myös maisemallisia solmukohtia, kuten
edellä on kerrottu. Herkkiä ovat myös kallioiset tai/ja jyrkät rannat ja aivan
erityisesti, mikäli ne sijoittuvat kapeiden vesistöjaksojen äärelle. Tällaisia ovat
muun muassa Marinsaaren lounaisosat (Lypsykallion alue) sekä Kermanvirran
eteläpuolinen
jyrkkä/jyrkähkö
ranta-alue.
Myös
jyrkän
alueen
länsi/lounaispuolelle sijoittuva ranta-alue on herkkää Vihovuonteenkoskelle
saakka. Kyseinen alue on osin harvapuustoista ja sillä on erittäin näkyvä sijainti
laivareitin varrella. Niemien kapeat kärjet, pienet saaret ja isompien saarien
kallioiset lakialueet lukeutuvat myös herkkiin alueisiin. Esimerkkeinä voidaan
mainita
Marinsaaren
Majaniemi,
Marinniemen
kärki,
Nimetönsaari,
Kermanniemen kärki, Rapasaari ja Vihovuonteenkoskea rajaavat niemien
kärjet. Pilppalan ja Kermanniemen avoimet viljelymaisemat ovat myös melko
herkkiä. Näistä kahdesta kohteesta Pilppala on herkempi muun muassa
paremman näkyvyyden ansiosta. Pellot tilakeskuksineen/pihapiireineen
näkyvät hyvin laivaväylälle.

Näkymä Kermanvirran ylittävältä sillalta länteen.

Rannoilta avautuu hienoja vesistönäkymiä. Tiet kulkevat sen verran etäällä
rannasta monin paikoin, ettei vesistönäkymiä juuri teiltä aukea lukuun
ottamatta siltapaikkoja ja kanavien lähiympäristöjä sekä joitakin lyhyitä
tieosuuksia. Kermankosken ja rautatien väliin sijoittuva maantiesilta on korkea
ja siltä avautuu varsin kauaskantoiset näkymät molempiin suuntiin.
Laivaväylältä avautuu hienoja ja vaihtelevia näkymiä. Kapeat vesistöosuudet
ovat lähinäkymien kannalta kriittisimpiä.
Tarkasteltavalta alueelta ei löydy varsinaisia maisemallisia häiriötekijöitä.
Pennansaaren eteläpuolisessa pienessä niemekkeessä on jonkinlaista veneen
varastointi-/korjaustoimintaa,
joka
ei
erityisemmin
ilahduta
silmää
lehdettömään aikaan. Kesäaikaan tilanne on todennäköisesti toinen. Ainakaan
näkyvyys järveltä tai rannoilta ei ole yhtä hyvä silloin. Martinsaaressa on
toteutettu aika mittavia metsähakkuita.
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Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot
Tarkastelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta Heinäveden reitin maisemat
-maisema-aluetta.
”Reitin varrella on monenlaista maisemaa: kaunista luonnon- ja
kulttuurimaisemaa, kapeikkoja, selkiä, koskia, kanavia ja siltoja. Vaihtelevat
luonnonpiirteet, kanavat ympäristöineen ja vanha asutus muodostavat reitin
varrelle eläviä ja perinteisiä näkymiä.” (Ympäristöministeriö 1993b)
Edellisessä kohdassa Maisemakuva – maiseman nykytila on kuvailtu
tarkastelualueen maisemallisia kohokohtia sekä maisemallisesti herkkiä kohtia.
Tarkastelualueelle sijoittuu neljä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä, jotka ovat osa Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet kokonaisuutta. Seuraava teksti on lainattu Museoviraston internetsivustolta
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

Näkymä Kermanvirran ylittävältä sillalta itään. Kuvassa näkyy valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Kerman kanava on etäällä
taustalla.
”Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen liittyy
monia arvokkaita liikenne- ja teollisuushistoriallisia muistomerkkejä. Heinäveden reitti on yksi
Suomen kansallismaisemista.

Reitti ulottuu Savonlinnasta Heinäveden kirkonkylän kautta Kermajärven yli Palokkiin ja
edelleen Kuopioon. Vaihtelevaan järvimaisemaan sisältyy arvokkaita kanavakokonaisuuksia,
vanhoja asutusmaisemia, uiton muistomerkkejä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita huviloita
mm. Koukunpolvessa.
Reitin kanavia ovat Kerman sulkukanava, Vihovuonteen sulkukanava, Vääräkosken
avokanava, Pilpan sulkukanava, Karvion sulkukanava ja pohjoisimpina Juojärven reitillä
Varistaipaleen ja Taivallahden sulkukanavat ja niiden välinen Varislammen avokanava.”
(Kolme ensin mainittua sijoittuu tarkastelualueelle)
”Kerman kanava on yksi kauneimmista varhaisen vesiliikenteen muovaamista maisemista
reitin varrella. Alkuperäisenä säilyneeseen kanavaan liittyy vanha silta, hoidettu puisto ja
kanavanvartijan talo 1900-luvun alusta. Lähellä on myös uittoon liittyviä rakennuksia ja
rakenteita. Alueella on myös jälkiä Kerman sahasta.
Vihovuonteen ja Pilpan kanavien ympärillä on puisto kanavanvartijan
Vääräkoskella kanavanvartijan mökki ja rautatiesilta vuodelta 1939.”
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taloineen

ja

Maisemavaikutukset ja maankäytöllisiä suosituksia maisemasuunnittelun
näkökulmasta
Maisema-analyysikartalle on merkitty maisemallisesti herkät alueet, joille
rakentaminen ei ole suositeltavaa ja joille ei näin ollen tulisi esittää uusia
rakennuspaikkoja. Herkillä alueilla maiseman sietokyky on tavallisesti
ympäröiviä alueita heikompi.
Tarkastelualue alkaa Martinsaaren kohdalta pohjoisesta. Laivaväylä kulkee
Kapustavirran kautta ja länteen päin liikuttaessa vastapäätä näkyy
Paloniemi. Niemen luoteisosassa on tätä nykyä asutusta/loma-asutusta
mutta itäpuolisko on rakentamaton. Niemen kaakkoispuolisella rannalla on
myös asutusta/mökkejä. Paloniemen itäpuolisko on laivaväylän kannalta
melko näkyvällä paikalla ja tästä syystä hieman haasteellinen rakentamisen
kannalta, vaikkei kohta olekaan kovin kapea eikä laivareitti kulje aivan
vierestä. Maisemallisessa mielessä ei ole varsinaista estettä rakentamiselle,
sillä alue ei ole erityisen herkkä ja rakentamista on muutoinkin lähettyvillä.
On kuitenkin enemmänkin kuin toivottavaa, ettei aluetta hakata paljaaksi.
Melko näkyvä paikka edellyttää myös hyvin maisemaan istuvaa/sulautuvaa
rakentamista. Se koskee muun muassa rakennusmateriaaleja, rakennusten
muotokieltä, väritystä ja massoittelua.
Laivaväylää etelään päin liikuttaessa Pilppalansalmen kohdalla Marinsaaren
Lypsykallion seutu ja Majaniemi tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Kallio on monin paikoin pinnassa, rannat ovat osin jyrkähköt ja näkyvyys
laivareitiltä
on
hyvä
kapeasta
kohdasta
johtuen.
Lypsykallion
pohjoispuolella Lotjalahden rannalle esitetyt rakennuspaikat sijoittuvat
maisema kannalta varsin onnistuneesti. Laivaväylä ei kulje aivan vierestä
ja pohjoisesta etelään liikuttaessa kyseinen rantaosuus ei ole
pääkatselusuunnassa vaan ikään kuin takaviistossa. Etelästä pohjoiseen
liikuttaessa kyseinen rantaosuus jää osin niemekkeen taakse katveeseen.
Pilppalassa avoin viljelymaisema muodostaa varsin tärkeän osatekijän
alueen maisemakuvassa. Pellot olisi toivottavaa jättää pääsääntöisesti
rakentamisen ulkopuolelle. Pellot tulisi säilyttää mahdollisimman suurelta
osin avoimena, mieluiten viljely- tai laidunkäytössä. Niiden metsittämistä ei
myöskään suositella. Pari uutta rakennuspaikkaa rannassa eivät häiritse. On
kuitenkin toivottavaa säästää tai istuttaa jonkin verran suojapuustoa,
etteivät tontit jää aivan paljaiksi.
Marinsaaren kaakkoisosassa Majalahden ja Laajalahden välisellä osuudella
rannan kalliojyrkänne ja lakialue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Lakialueet ovat kulutuskestävyydeltään herkkiä alueita ja niillä suoritetut
toimenpiteet näkyvät kauas. Ei ole toivottavaa, että puuston siluettiin tulee
isoja aukkoja. Rakentaminen edellyttäisi todennäköisesti myös melko
mittavia louhintoja. Rantajyrkänteen länsipuolinen rantavyöhyke soveltuu

sen sijaan rakentamiseen. Se on suojainen ja jää Majaniemen ja
Nimetönsaaren taakse lähes katveeseen. Kerman kanavan suunnalta
aukeaa vain kapea näkösektori ja etäisyyttä on jo varsin paljon.
Kermanniemeen esitetyt kaksi rakennuspaikkaa eivät ole maisemallisesti
häiritseviä. Niistä Pilppalanlahden eteläpuolinen paikka jää niemekkeen
taakse katveeseen. Toinen paikka sijoittuu olevan rakentamisen yhteyteen,
sen pohjoispuolelle. Paikka sijoittuu parin sadan metrin päähän
laivaväylästä mutta luontevasti lähelle viljelymaisemaa. Rakentamatonta
rantavyöhykettä jää riittävästi sen itäpuolelle.
Nimetönsaari, Marinniemen kärki sekä Kermanniemen kärki ovat näkyvällä
paikalla ja muun muassa tästä syytä maisemallisesti herkkiä. Kalliokin on
ainakin osalla alueista pinnassa.
Mäntylahden molemmin puolin kallio on pinnassa aivan rannassa.
Mäntylahden pohjoispuolella rakentamaton rinneosuus on lisäksi lähes
kauttaaltaan jyrkkä. Kyseinen rinne tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Mäntylahden eteläpuolella rantakallioilta on jyrkkä pudotus veteen.
Mäntylahden eteläpuolinen niemeke on rakentamisen kannalta hieman
haasteellinen. Eteläosat ovat melko näkyvällä paikalla laivaväylää silmällä
pitäen, mikä edellyttää hyvin maisemaan istuvaa/sulautuvaa rakentamista.

Nimettömän Mäntylahden eteläpuolinen niemeke on varsin näkyvä paikka.
Näkymä alueelle Kerman kanavan laiturilta käsin
Rakennus tai rakennukset eivät saisi herättää liikaa huomiota
väritykseltään,
materiaaleiltaan,
kooltaan,
massoittelultaan
tai
muotokieleltään. Suojapuustoa tulisi säästää rakentamisen ja rantaviivan
väliin - ei suinkaan peittäväksi vyöhykkeeksi mutta pehmentämään ja
jollakin tapaa ylläpitämään luonnon mukaista vaikutelmaa. Mikäli tontti
hakataan paljaaksi, erottuu se eräänlaisena arpena monta vuotta.
Niemekkeen pohjoispuolinen osa jää Pennansaaren taakse pääosin piiloon.
Se on kuitenkin pienilmastoltaan melko epäedullinen ja rannassa on
aiemmin mainittu jyrkähkö kallio.
Koskilahden pohjoisranta on rakentamiselle liian jyrkkä ja paikka on
muutenkin näkyvä.
Kermankoskea vastapäätä on jo osin olevaa rakentamista.
rakentaminen olevan rakentamisen lomassa koivikon kohdalla

Uusi
sekä

Koskenkartanon länsipuolelle nykyisen kuusikon kohdalla on maisemallisesti
hyväksyttävää. Rakentaminen muodostaa jatkumon eikä maasto vielä näillä
kohdin ole liian jyrkkää. Toki Kermankoskea vastapäätä on todella näkyvä
paikka. Olisi toivottavaa, että rakentaminen muodostaisi melko yhtenäisen
kokonaisuuden.

Kermankoskea vastapäätä olisi tulossa lisää rakentamista
Loppuosa
Kermanvirran
eteläpuolisesta
alueesta
aina
Vilhovuonteenkoskelle saakka on maisemallisesti herkkää aluetta.
Kermanvirran länsipuolisko on erityisen kapea ja sen eteläpuolinen maasto
topografialtaan jylhää ja hienoa. Rapasaarta kohti edettäessä maasto toki
loiventuu mutta rannassa on vain vähän suojapuustoa ja alue on erittäin
näkyvä ja keskeinen. Vihovuonteenkosken lähettyvillä rantapuusto on
jonkin verran tiheämpää mutta kosken lähiympäristö on tärkeää rauhoittaa,
jotta saadaan säilytettyä luonnonmukainen koskimaisema. Kaiken kaikkiaan
on olennaista säilyttää pitkä, yhtenäinen rakentamaton jakso.
Vihovuoteenkoskea ympäröivät niemet sekä Rapasaari tulee myös säilyttää
rakentamisen ulkopuolella.

Kermanvirran eteläpuolista jylhää rantavyöhykettä, joka on maisemallisesti
herkkää aluetta.

Kermanvirran eteläpuolista herkkää rantavyöhykettä jyrkimmän alueen
länsipuolelta. Rantapuusto on harvaa.
Varonlahden pohjoispuolella on nykyisellään jonkin verran rakentamista.
Varonlahden kanavaa vastapäätä olevan tontin rakennukset jäävät
lehdettömään aikaankin puuston lomaan katveeseen, eivätkä erotu
kanavarannalta katsottaessa. Ainoastaan rannassa oleva sauna näkyy, eikä
sekään herätä erityisemmin huomiota. Kyseisen tontin itäpuolinen alue
soveltuu hyvin rakentamiseen, kunhan varsinaiset asuinrakennukset tulevat
riittävän etäälle rannasta. Suurin piirtein vastaava etäisyys rannasta, kuin
olevalla vanhalla hirsitalolla, on toimiva. Lisäksi rannassa olevat komeat
männyt tulee säästää. Muuta puustoa, esimerkiksi kuusia, voi karsia.

Näkymä Vihovuonteen kanavalta Varonlahden yli. Ylempänä rinteessä oleva
asuinrakennus ei näy. Myös rantasauna maastoutuu varsin hyvin.

Varonlahden pohjoispuolen ranta-alueella on lukuisia komeita mäntyjä,
jotka tulee säästää.
Levälahden pohjukassa ei ole estettä rakentamiselle. Paikka on suojainen.
Esimerkiksi Vihovuonteen kanavalta ei ole näköyhteyttä sinne. Laivaväylä
sijoittuu myös melko etäälle eikä suoraa näköyhteyttä muodostu.

Näkymä
Vihovuonteen
kanavalta
Vihovuonteenkosken
Levälahden pohjukkaan esitetyt rakennuspaikat eivät näy.

suuntaan.

Piskonsalon eteläiset ranta-alueet ovat maastoltaan vaihtelevia. Tuliniemen
suunnalla maasto on loivapiirteistä ja lännempänä lähellä nykyistä
rakentamista osin jyrkähköä. Tulisalmi on melko kapea mutta sen kautta ei
kulje laivareittiä eikä kapeimmalla osuudella salmen eteläpuolella
Vääräniemessä ole asutusta. Piskonsalon etelärannalle ei ole näkyvyyttä
Vihovuonteen kanavalta. Tulisaari ja osin Tuliniemen kärki ovat edessä.
Muutoinkin Piskonsalon eteläranta on toisaalle suuntautunut. Laivaväylälle
on lyhimmilläänkin noin 400 metrin matka. Nykyisen asutuksen tuntumasta
matkaa laivareitille on noin 1,1 kilometriä. Laivareittiä etelään päin
matkattaessa ranta-alue ei sijoitu pääkatselusuuntaan. Pohjoiseen päin
kuljettaessa itäisin alue on pääkatselusuunnassa ja loput alueesta näkyy

vain lyhyen aikaa kapeasta sektorista. Läntisin osan tuskin lainkaan.
Piskonsalon eteläinen ranta-alue soveltuu rakentamiseen. Olevaa puustoa
on toivottavaa jättää tonteille.
Yhteenvedon omaisesti voidaan todeta, että kaavaluonnoksessa esitetyistä
rakennuspaikoista kaksi tulee siirtää toisaalle. Kyseiset kaksi paikkaa
sijoittuvat Kermanvirran eteläpuolelle jyrkänteen ja Rapasaaren väliselle
osuudelle. Lisäksi muutamat rakennuspaikat sijoittuvat haasteelliseen
kohtaan. Kaksi näistä sijoittuu Nimettömän Mäntylahden eteläpuoliseen
niemekkeeseen. Tontteja ei saa hakata paljaiksi ja arkkitehtuuriin kohdistuu
tiettyjä vaatimuksia. Myös Paloniemen rakennuspaikat ovat melko näkyvän
sijaintinsa takia hieman haasteellisia. Sielläkään tontteja ei saa hakata
paljaaksi ja rakennusten edellytetään sulautuvan hyvin maisemaan.
Varonlahden pohjoispuolisella alueella päärakennukset tulee sijoittaa
riittävän etäälle rannasta ja rantavyöhykkeen lukuisat komeat männyt tulee
säilyttää.

