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JOHDANTO
Lieksanjoen yli johtava Mähkönsilta sijaitsee Lieksan kaupungin keskustan tuntumassa.
Silta on tunnettu myös nimillä Lieksan silta, Lieksanjoen silta ja Kaarisilta. Vuosina 19281929 rakennettu silta on otettu käyttöön vuonna 1930. Sillan yli kulkee Joensuusta Lieksan
kautta Nurmekseen johtanut maantie, nykyinen Mähköntie – Siltakatu – Pielisentie. Mähkönsilta erottuu Lieksanjoen maisemassa tärkeänä maamerkkikohteena.

Mähkönsilta Lieksanjoen maisemassa.

Mähkönsilta on teräsbetoninen kaarisilta, jossa on teräksiset jäykiste- ja poikkipalkit. Noin
100 metriä pitkä silta muodostuu kahdesta 50 metrin pituisesta kaaresta. Sillan kansirakenne on ripustettu teräsbetonikaarista vetotangoilla. Sillan on suunnitellut ja rakennuttanut tanskalainen insinööritoimisto Christiani & Nielsen. Toimiston suunnittelemia ja rakennuttamia siltoja on mm. Tanskassa, Ruotsissa, Islannissa ja Ranskassa. Suomeen Christiani & Nielsen on toteuttanut 1920-luvulla kaikkiaan viisi kaarisiltaa. Niistä ovat jäljellä
Mähkönsilta ja Savukosken silta.
Rakennushistoriaselvitys on laadittu Mähkönsillan asemakaavaa varten. Se on tehty Lieksan kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen on laatinut arkkitehti, TkT Kaisa Mäkiniemi
Sweco Ympäristö Oy:stä. Selvitys on laadittu asiantuntijatyönä olemassa olevien lähdeaineistojen pohjalta. Rakenneteknisessä tarkastelussa asiantuntijana on ollut DI Jari Sutela
Sweco Rakennetekniikka Oy:stä. Silta on valokuvattu maastossa 17.9.2020. Valokuvat sillasta ovat selvityksen liitteenä.
Rakennushistoriaselvitys muodostuu Mähkönsillan historian ja nykytilanteen selvityksistä
sekä niiden pohjalta tehdystä arvottamisesta. Selvityksessä esitetään sillan ja sen kautta
kulkevan tien historia, sillan kuvailu itsessään ja osana ympäristöään sekä sillan merkitys
suhteessa muihin samalla aikakaudella rakennettuihin kaarisiltoihin Suomessa. Johtopäätöksinä tuodaan esille sillalle tyypilliset ominaispiirteet ja arvot. Arvioinnissa tarkastellaan
myös sillan kunnon ja korjaamisen merkitystä sen rakennushistorialliseen arvoon.
Tärkeimpiä lähteitä tämän rakennushistoriaselvityksen laatimisessa ovat olleet vanhat
kartat ja ilmakuvat. Vanhoja valokuvia on saatu Pielisen museolta.
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PERUSTIEDOT
Kohde

Mähkönsilta

Tila/kiinteistö

Brahean I ja Mähkön VI kaupunginosat / kiinteistö 422-1-9901-1

Laajuustiedot

Tarkasteltavana alueena Mähkönsilta ympäristöineen

Omistaja

Lieksan kaupunki

Suunnittelijat

Christiani & Nielsen

Rakennusajankohta

1928-1929, otettu käyttöön 1930

Muut nimet

Kaarisilta, Lieksan silta, Lieksanjoen silta

Rakennussuojelu

Ei suojeltu

Muuta tietoa

Pohjois-Karjalan
1.
vaihemaakuntakaavassa
(vahvistettu
20.12.2007) Mähkönsilta (Mähköntien kaarisilta) osoitetaan maakunnallisesti merkittävänä rakennettua kulttuuriympäristöä edustavana kohteena. Silta on määritelty maakunnallisessa inventoinnissa rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty 7.9.2020. Kun
maakuntakaava on saanut lainvoiman, se kumoaa kaikki voimassa
olevat neljä vaihemaakuntakaavaa. Mähköntien kaarisilta osoitetaan uudessa maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävänä rakennettua kulttuuriympäristöä edustavana kohteena (ma/km).

Kohteen sijainti. (Ortokuva MML Paikkatietoikkuna)
3 (60)
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

3

LIEKSAN TIESTÖN HISTORIAA

3.1

Lieksan historiaa – kauppapaikasta kauppalaksi ja kaupungiksi
Lieksan kaupunki sijaitsee Pielisen rannalla Lieksanjoen suistossa. Paikka on ollut kaupankäynnin kannalta otollinen: Laatokalta Pielisen vesistön kautta Pohjanlahdelle ja Lieksanjokea pitkin Vienan Karjalaan johti keskiajalta alkaen tärkeä kauppatie. Lieksanjoen suulle
perustettiin Suomen kenraalikuvernööri Per Brahe nuoremman toimesta Brahean kaupunki vuonna 1653. Vaikka kaupunki hävitettiin jo 1680-luvun tienoilla, jatkuivat kauppayhteydet Venäjälle edelleen tiiviinä. Autonomian ajalla 1800-luvulla kauppayhteydet
tiivistyivät edelleen rajojen avautumisen myötä.
Lieksanjoen suulla sijaitseva Pielisjärven keskustaajama Lieksa kasvoi kauppapaikkana
1800-luvun jälkipuoliskolla. Lieksaan perustettiin 1860-1870 –luvulla ensimmäiset kauppapuodit ja käsityöläisten liikkeet. Alueen kehitystä vilkastuttivat osaltaan Joensuun kaupungin perustaminen vuonna 1848 sekä Saimaan kanavan valmistuminen ja Pielisjoen kanavointi, jotka paransivat liikenneyhteyksiä. Höyrylaivaliikenne Pielisellä oli vilkasta. Rautatien valmistuminen vuonna 1909 vilkastutti kauppaa edelleen. Lieksa oli 1910-luvulla
yksi maan vilkkaimmin liikennöidyistä tavara-asemista. Lieksasta muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1900.
1920- ja 1930-luvuilla Lieksa kehittyi kaupan, sahateollisuuden ja puunjalostusteollisuuden keskuksena. Taajaman vilkastumisesta ja elinkeinojen monipuolistumisesta huolimatta Pielisjärvi säilyi kuitenkin pienviljelijöiden ja metsätyömiesten pitäjänä.
Kesällä 1934 sattunut suurpalo hävitti pahoin taajaman keskustaa. Tuli tuhosi lähes kaikki
keskustan vanhat rakennukset. Toisaalta palon aiheuttama tuho toimi sysäyksenä vilkkaalle uudisrakentamiselle. Lieksan kauppala perustettiin 1.1.1936. Lieksan kauppala ja
sitä ympäröivä Pielisjärven kunta yhdistettiin Lieksan kaupungiksi 1.1.1973.1

Lieksan pääkatu Pielisentie vuoden 1938 tienoilla. (Kuva Pielisen museo, kuvaaja Anna Hiltunen).
1

Lieksan historiaa ja nykypäivää; Lieksan kaupungin perustamishistoria.
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3.2

Tiestön kehityksestä Lieksassa
Karjalaisten ja venäläisten vanha kauppatie kulki aikoinaan Pielisjärven (Lieksan) kautta
lähinnä vesireittejä pitkin. Reitti kulki Laatokan seudulta Kiteen Puhoksen ja Oriveden
kautta Pielisjokea pitkin Pielisjärvelle ja haarautui sitten Lieksanjokea pitkin Vienanmerelle ja Nurmeksen ja Kajaanin kautta Pohjanlahdelle.
Pielisen itäpuolisen tien rakentamisen katsotaan alkaneen 1700-luvun alkupuoliskolla.
Tietä raivattiin 1740-luvulla venäläisten järjestäessä huoltokuljetuksia Sortavalasta Kajaaniin. Paikalla arvioidaan olleen jo sitä ennen jonkinlainen maantieyhteys. Sortavalasta Joensuun kautta Nurmekseen ja Kajaaniin johtanut maantie oli 1900-luvun alkupuolella
Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen merkittävimpiä teitä. Vanhan maantien korvasi 1960-luvun alussa valmistunut uusi maantie.
1799

Kartta Carl Petter Hällström, 1799. Kuopion lääni 1:540 000. (http://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/%C2%B4%C2%B4Hallstromin%20kartasto%C2%B4%C2%B4%201798-1799.html,
luettu
10.6.2020).

Carl Petter Hällströmin vuonna 1799 laatimalla Kuopion läänin kartalla näkyy Kontiolahdelta (Kondiolax) Enon, Haapalahden (Haapalax), Vuonislahden (Wuonislax) kautta Pieliselle (Pielis) ja edelleen Nurmekseen (Nurmis) johtava maantie. Kartalle on merkitty myös
Lieksa (Liexa). Kartalla näkyy ristimerkinnällä Lieksanjoen varressa sijaitseva Pielisjärven
pitäjän kirkko.
Maantie kulkee Lieksanjoen yli Lieksan kirkon koillispuolella. Kartan tarkkuuden takia ei
tien tarkkaa sijaintia ole mahdollista päätellä. Maantien linjaus on kokonaisuutena pääpiirteissään sama kuin myöhemmällä, vuoden 1859 kartalla.
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1859
Claes Wilhelm Gyldenin tie-, ja vesirakennushallituksen tilauksesta laatimalla kartalla vuodelta 1859 näkyy Pielisjärven alueen tiestö.
Etelän suunnasta Pielisjärven kirkolle ja edelleen pohjoiseen kohti Nurmesta johtava
maantie sijaitsee edelleen samalla paikalla kuin vuoden 1799 kartalla. Tie kulkee Pokronlammen itäpuolitse kirkolle Lieksanjoen suistoalueelle. Kirkko sijaitsee joen pohjoisrannalla. Kirkolta tie jatkaa Wehkalammen ja Pitkäjärven ohitse kohti pohjoista. Vanhasta
maantiestä erkanee Pokronlammen koillispuolella Pankakoskelle (Pangakoski) johtava tie.
Pankakoskella jokivarressa näkyy kartalla useita vesimyllyjä.

Kartta
Claes
Wilhelm
Gylden,
1859.
Pielisjärvi
1:100
000.
(http://timomeriluoto.kapsi.fi/Sivut/Paasivu/KARTAT/Gyldenin%20Saimaa%201859.html, luettu 10.6.2020).

Vuoden 1859 tiet vuoden 2020 ortokuvassa. Analyysikartta, pohjana ortokuva vuodelta 2020, MML Paikkatietoikkuna.
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Vuoden 1859 kartoilla näkyvien vanhojen maanteiden linjaukset näkyvät Lieksan tiestössä
edelleen. Vaikka vanhoja teitä on aikojen kuluessa parannettu, tasattu ja oikaistu, ovat
vanhat tielinjat edelleen olemassa nykyisten teiden pohjilla. Kaikki linjaukset eivät osu
analyysikartalla tarkasti kohdalleen, mikä todennäköisesti johtuu vanhan kartan hienoisesta epätarkkuudesta nykyiseen ortokuvaan verrattuna.
Etelän suunnassa vanha maantie noudattaa varsin tarkasti nykyisen Märäjälahdentie –
Lamminkyläntie – Mähköntien linjausta. Nykyisen Siltakadun paikalla ei vielä 1800-luvun
puolivälissä ollut kulkuyhteyttä joen ylitse. Vanha tie koukkaa jokivartta myötäillen nykyisen Rantalantien tienoilla kohti pappilaa. Pappilan ja kirkon kohdalla tie näyttää vuoden
1959 kartalla kulkevan Sokonjoen koillispuolella Lieksanjoen ylitse. Todennäköisesti pappilalta kirkolle on kuitenkin kuljettu veneellä ja talvisin jään yli. 1900-luvun alusta, 1920luvulta ja 1930-luvulta peräisin olevissa valokuvissa ei kirkon ja pappilan kohdalla näy siltaa, mutta pappilan rannassa on venevaja ja vene. Kirkolta vanha tie kulkee nykyisen Braheantien – Pielisentien – Nurmestien – Yläkiventien linjausta varsin tarkasti noudatellen
kohti pohjoista.
Samaan tapaan Pankakoskelle johtava vanha tie noudattaa melko tarkasti nykyisen Hattuvaarantien linjausta. Tietä lienee jossain vaiheessa ainakin Tiuransuon kohdalla oikaistu.
Pankakoskella Vanhatie, Pankakoskentie ja Ruukintie näyttäisivät olevan pohjimmiltaan
vanhoja teitä.
1875

Kartta Isak Johan Inberg, 1875. Suomen yleiskartta, 1:1 000 000. (Kartta http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Koko%20Suomi/Suomi%20yleiskartta%201875.jpg (luettu 10.6.2020).

Suomen yleiskartalla vuodelta 1875 vanha maantie näyttäisi jo kulkevan Lieksanjoen yli
nykyisen Mähkönsillan kohdalta. Paikalla on tuolloin ollut vielä lossiyhteys.
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Vanha maantie ja Pankakoskelle johtava tie ovat samoilla paikoilla kuin vuoden 1859 kartalla. Kartalla näkyy myös uusi tielinjaus: Lieksan keskustan luoteispuolella vanhasta
maantiestä erkaantuu uusi Nurmekselle johtava maantie. Tien linjaus noudattaa paikoin
nykyisten Nurmestien, Vartialantien ja Kylänlahdentien linjauksia. Kartalla näkyy myös
Pankakoskelta kohti pohjoista johtava maantie.
1923

Kartta Maanmittaushallitus, Suomen kartta 1923. Kainuu, 1:400 000. (Kartta http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Suomi%20yleiskarttakirjoja/Suomi%20yleiskarttakirja%201923/Kainuu%20%28koottu
%29.jpg, luettu 10.6.2020).

Vuoden 1923 kartalla etelästä pohjoiseen johtava maantie noudattaa nykyisen Tiensuuntien – Märäjälahdentien – Lamminkyläntien – Mähköntien – Siltakadun – Pielisentien –
Nurmestien – Yläkiventien linjausta. Lieksan keskustan kohdalla tie on linjattu kulkemaan
Lieksanjoen ylitse nykyisen Siltakadun kohdalta.
Pankakoskelle johtava tie on linjaukseltaan sama kuin nykyinen Hattuvaarantie. Lieksan
keskustan luoteispuolella vanhasta maantiestä erkaantuu uusi Nurmekselle johtava
maantie. Tie kulkee useassa kohdin rinnan rautatien kanssa. Tien linjaus noudattaa paikoin nykyisten Nurmestien, Vartialantien ja Kylänlahdentien linjauksia. Lieksan keskustan
luoteispuolelta kohti pohjoista kulkee Nurmijärvelle johtava maantie. Sen linjaus osuu nykyisten Kainuuntien ja Pankajärventien kohdille.
Kartalla näkyy 1900-luvun alussa rakennettu rautatie, joka kulkee Pielisjärven itärantaa
myötäillen Lieksan kautta Nurmekseen.
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1963
Pielisen itäpuolta Kontiolahdelta Enon, Uimaharjun ja Lieksan kautta Nurmekseen johtavaa maantietä ryhdyttiin rakentamaan 1960-luvulla. Kantatie 73, nykyinen Joensuuntie –
Karjalantie – Nurmeksentie / valtatie 73, valmistui 1960-luvun lopulla.
Uusi maantie näkyy vuoden 1963 autoilijan tiekartalla mustalla viivalla. Kartalla näkyvät
ruskeilla viivoilla vanhat maantiet, samat kuin vuoden 1923 kartalla. Uusi maantie on linjattu kulkemaan vanhan Enosta Lieksan kautta Nurmekseen johtavan maantien ja rautatien väliin. Lieksan keskustan kohdalla uusi maantie on rakennettu ohikulkutieksi. Tien
valmistumisen myötä Lieksan ohi kulkeva liikenne siirtyi pois kaupungin pääkadulta, Pielisentieltä. Vanhan sillan rinnalle rakennettiin Lieksanjoen ylitse uusi maantiesilta.

Kartta Maanmittaushallitus, autoilijan tiekartta 1963. Suomi, etelä, 1:750 000. (Kartta http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Tiekartat/Suomi%20autoilijan%20tiekartta%201963%20etel%C3%A4.jpg,
luettu
10.6.2020).

Vanhat tiet vuoden 2020 ortokuvassa
Vuoden 2020 ortokuvassa on esitetty oranssilla värillä vanhimmat, viimeistään 1800-luvun puolivälissä olemassa olleet maantiet ja keltaisella 1800-luvun lopulla rakennetut tiet.
Näiden teiden linjaukset ovat edelleen näkyvissä nykyisessä tiestössä. Vanhojen teiden
pohjalle aikojen kuluessa rakennetut tiet ovat nykyään liikenneverkostossa alueita toisiinsa yhdistäviä pääväyliä.
Punaisella värillä on osoitettu 1960-luvun alussa rakennettu kantatie 73, nykyinen Joensuuntie – Karjalantie – Nurmeksentie.
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Analyysikartta, pohjana ortokuva vuodelta 2020, MML Paikkatietoikkuna.

3.3

Pielisentie ja Siltakatu
Lieksan nykyinen pääkatu Pielisentie oli aina 1700-luvulta 1960-luvulle saakka osa Pielisen
itäpuolta kulkevaa maantietä. Joensuusta Lieksan kautta Nurmekseen johtava maantie
kulki 1900-luvun alussa Lieksanjoen yli Mähkönsillan paikalla olevan vanhemman sillan
kautta ja edelleen Pielisentietä myöten kohti pohjoista. Karttatarkastelu osoittaa nykyisen
Pielisentien linjauksen olevan peräisin ainakin 1700-luvun lopulta. Siltakadun paikalla lienee ollut tie jo 1800-luvun puolivälin jälkeen, viimeistään 1800-luvun lopulla.
1900-luvun alussa Pielisentie oli vielä kapea soratie, jota puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset reunustivat molemmin puolin. Liikenne oli vähäistä ja raitilla liikuttiin pääasiassa kävellen tai hevoskyydillä.
1920- ja 1930-luvuilla pääraitin varrelle rakennettiin uusia liikerakennuksia. Tuolloin valmistuivat mm. Kotilaisen kauppaliike (1922), Pielisjärven Osuusliikkeen liikerakennus
(vanha osa 1925, laajennusosa 1937), Lieksan seurahuone (1935) ja Lieksan työväentalo
(1939). Lieksassa kaupunkikuvaan vaikutti vuonna 1934 sattunut suurpalo, joka hävitti lähes kaikki keskustan vanhat rakennukset.
1920-luvulla raitille ilmestyivät myös ensimmäiset autot. Yksityisten omistamat henkilöautot olivat kuitenkin tuolloin vielä harvinaisia. Raitilla liikkui myös kauppaliikkeiden
kuorma-autoja. Autoistuminen 1900-luvun mittaan edellytti myös tiestön parantamista.
Pielisentietä parannettiin vähitellen. Vanhojen valokuvien perusteella Pielisentielle rakennettiin ajoradan molemmin puolin erilliset korotetut jalkakäytävät 1950-luvun tienoilla.
Ajotie oli tuolloin vielä sorapintainen. Valokuvien perusteella tie asvaltoitiin viimeistään
1960-luvulla.
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1950-luvulla Pielisentien katukuvaa hallitsivat kaksi- ja kolmikerroksiset rakennukset,
joissa oli asuin- ja liiketiloja. Uusien modernien liikerakennuksen ohella katukuvaa rikastuttivat vanhemmat liikerakennukset, kuten Lieksan palolta säästyneet Kotilaisen kauppaliike ja Pielisjärven Osuusliikkeen vanhempi liikerakennus.

Lieksan kirkonkylän raitti Pielisentien alkupään paikkeilla 1910-luvulla. (Kuva Pielisen museo).

Lieksan Siltakatu 1920-luvun tienoilla. Kuva on otettu Lieksanjoelta päin kirkkotienhaaraa ja keskustaa kohti.
Kuvassa oikealla näkyy Hovilan pystyaidan rajaama pihapiiri. Vasemmalla on Maalaisten kauppa. (Kuva Pielisen museo).
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Pielisentien alkupää vuonna 1929. Tietä reunustavat Pielisjärven Osuusliikkeen liikerakennus, sen takana Pielisjärven Yleinen Osuusliike ja Pielisjärven kunnantoimisto. (Kuva Pielisen museo).

Pielisentie 1950-luvulla. Kuvassa oikealla tietä rajaa Kotilaisen kauppaliike, sen takana Vartiaisen talo, Lieksan
Rautaosakeyhtiön liikerakennus, Manttaalikunnan talo ja viimeisenä Pielisjärven kunnantoimiston rakennus.
Liikenne pääkadulla on vilkasta. Autoja on kuitenkin edelleen melko vähän, pääasiassa liikutaan jalkaisin ja
polkupyörillä. Tiealuetta on parannettu rakentamalla ajoradan molemmin puolin erilliset jalkakäytävät. Tie
näyttäisi olevan edelleen sorapintainen. (Kuva Pielisen museo, kuvaaja Koistisen valokuvaamo).
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Näkymä Lieksan kaarisillalta kohti kauppalaa ja Siltakatua 1950-luvulla. Tietä reunustavat Siltakadun molemmin puolin E-liikkeen maatalousosasto ja Kiirikoffin kauppatalo. (Kuva Pielisen museo).

1930-luvulla ja 1950-luvulla Pielisentien varrelle valmistuneet uudet liikerakennukset toivat ympäristöön modernia ilmettä. Pielisjärven Osuusliikkeen funktionalismia edustava uudempi osa valmistui vuonna 1937. Sen
takana Pielisentien varressa sijaitsevat Pielisjärven Osuusliikkeen vanhempi liikerakennus sekä Pielisjärven
Yleisen Osuusliikkeen rakennus, jonka laajennusosa on parhaillaan rakenteilla. Rakennustyömaan takana näkyy Pielisjärven kunnantoimisto ja sen takana Säästöpankin talo. (Kuva Pielisen museo).
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Pielisentie 1960-luvulla. Pääkadun varrelle on rakentumassa uusia liikerakennuksia. Kadun oikealla puolella
ovat Sokoksen ja Säästöpankin rakennustyömaat. Pielisentie on asvaltoitu. Tietä reunustavat molemmin puolin korotetut jalkakäytävät. Katukuvaa hallitsevat autot ja korkeat valaisinpylväät. (Kuva Pielisen museo).

Lieksan Pielisentie vuonna 1969. Tietä rajaavat vanhojen kaupparakennusten ohella 1950- ja 1960-lukujen
asuinkerrostalot, joiden pohjakerroksissa on liiketiloja. Kuvassa vasemmalla näkyvä taitekattoinen Kotilaisen
kauppaliike on peräisin paloa edeltävältä ajalta. Rakennus on valmistunut vuonna 1922. Sen takana katua
rajaavat Vartiaisen talon paikalle rakennettu asuin-liikerakennus ja Lieksan Rauta Oy. (Kuva Pielisen museo).
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Pielisentie ja Siltakatu kartoilla

1915. Lieksanjoen yli johtava silta näkyy Lieksan yhdyskunnan asemakaavakartalla vuodelta 1915. Asemakaavaan on piirretty Lieksan pääkatu, nykyinen Pielisentie, olemassa olevalle paikalleen. Hovilan eteläpuolella
katu kaartuu kohti jokea nykyisen Siltakadun paikalla olevaa katua pitkin ja jatkuu joen ylitse siltaa myöten.
(Karttaote, Lieksan yhdyskunnan asemakartta, 1915. Kuva Lieksan kaupunki (alkuperäinen kuva epätarkka)).

1939. Lieksan kauppalan autoliikenteen läpikulkutietä vuonna 1939 kuvaavalla kartalla näkyy Lieksan kautta
kulkevan maantien linjaus. Tie kulkee Lieksanjoen yli Mähkönsiltaa pitkin ja jatkaa kaupungin keskustan halki
kohti Nurmesta. Hotellina kartalle on merkitty Lieksan seurahuone. (Kuva Suomen kaupunkien ja kauppalain
asemakaavat, autoliikenteen läpikulkureitit, 1939).
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1976. Vuoden 1976 kartalla näkyy vanhan maantien rinnalla uusi 1960-luvulla valmistunut valtatie 73. Valtatien valmistumisen myötä liikennevirta siirtyi kaupungin pääkadulta keskustaa sivuavalle ohikulkutielle. Muutoksen myötä raskas ohikulkuliikenne siirtyi pois keskustan alueelta, mikä on mahdollistanut Pielisentien kehittämisen kaupungin sisäisenä pääkatuna. (Kartta MML Vanhat painetut kartat).
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4

MÄHKÖNSILTA

4.1

Sillan suunnittelija – Christiani & Nielsen
Mähkönsillan suunnittelusta ja urakoinnista vastasi tanskalainen insinööritoimisto Christiani & Nielsen. Suunnittelusta ja rakennusurakoinnista vastaavan yrityksen perustivat
vuonna 1904 insinööri Rudolf Christiani ja laivaston entinen luutnantti Aage Nielsen. Yritys
on edelleen olemassa, mutta nykyään thaimaalaisomistuksessa.
Christiani & Nielsen saavutti kansainvälisen maineen 1910-luvulla. Yritys oli erikoistunut
teräsbetonirakenteisiin ja erityisesti laiturien, siltojen ja tunneleiden rakentamiseen. Yrityksen pääkonttori sijaitsi Kööpenhaminassa. 1900-luvun alussa yrityksen sivukonttoreita
perustettiin mm. Hampuriin (1908), Pietariin (1910), Lontooseen (1913), Norjaan (1916),
Ruotsiiin (1918) ja Ranskaan (1919), myöhemmin myös Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Etelä-Amerikkaan ja Thaimaahan.
Christiani & Nielsenin suunnittelemia ja rakennuttamia kohteita ovat mm. Nye Maskinværksted, Holmen, Kööpenhamina (1916) ja lentosataman (Lennusadam) vesilentokonehangaarit (nykyinen merimuseo) Tallinnassa (1916-1917, 1920).

Tallinnan lentosataman vesilentokonehangaarissa käytettiin aikanaan ennakkoluulottomia rakenneratkaisuja. Lentokonehallit toteutettiin teräsbetonirakenteisina. Kattorakenteet koostuivat kupoleista, joiden seinämät olivat huipulla vain 8 cm paksut, alhaalla 15 cm paksut. Hangaarissa ei ollut välipilareita kuorirakenteen
tukena. Vuonna 1920 valmistunut hangaari oli 2000-luvun alussa heikossa kunnossa. Kuntoselvityksessä sen
todettiin olevan lähes romahtamaisillaan. Hangaari kunnostettiin ja se valmistui merimuseoksi vuonna 2011.
(Kuva https://www.visitestonia.com/fi/lentosatama-viron-merimuseo).
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Christiani & Nielsenin suunnittelemia ja rakennuttamia siltoja on mm. Tanskassa, Ruotsissa, Islannissa ja Ranskassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amtmann Hoppe, Langå, Tanska (1905)
Sagittarius bridge, Vejle, Tanska (ennen 1908)
Fnjoskarbru, Islanti (ennen 1908)
Stora Essingebron, Ruotsi (1928), purettu
Castelmoron-sur-Lot, Ranska (1931-1934)
Marahällan, Ruotsi (1933)
Tobackabron, Hamptjärnskammen, Ruotsi (1934)
Ersnäs, Ruotsi (1935)
Lappesuando, Ruotsi (1936)
Gäddvik, Luleå, Ruotsi (1941-1942)
Kamlunge, Ruotsi (1942)
Harads, Ruotsi (1959)

Tobackabron, Hamptjärnskammen. Tobackabron on tyypillinen Christiani & Nielsenin suunnittelema teräsbetonirakenteinen kaarisilta. Terästangoilla vahvistetusta kaarirakenteesta tuli aikanaan yrityksen suunnittelemille silloille tunnusomainen piirre. Silta on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. (Kuva Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord, 2012).
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Ume-joen yli johtava teräsbetonirakenteinen kaarisilta, Marahällan. (Kuva Kulturhistoriskt värdefulla broar i
Region Nord, 2012)

Teräsrakenteinen Stora Essingebron valmistui vuonna 1928. Sillan suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastasivat Christiani & Nielsen ja arkkitehti Paul Hedqvist. Silta purettiin 1960-luvun puolivälissä. (Kuva Wikimedia
Commons, public domain).

Christiani & Nielsen suunnitteli ja rakennutti Suomeen 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa
viisi kaarisiltaa. Ensimmäisenä valmistui Pyhtään ja Loviisan rajalla Kymijoen ylittävä Savukosken silta vuonna 1926. Sen jälkeen valmistuivat Kärstilän silta (1927), Mikonsalmen
silta Nurmeksessa (1928), Lieksan silta (Mähkönsilta) Pielisjärvellä (1930) ja Tiikkajansalmen silta Hyrynsalmella (1930).2
2

Aarnio 2016, 160.
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4.2

Mähkönsillan rakentaminen
Mähkönsilta on rakennettu Karjalan tie- ja vesirakennuspiirin toimesta vuosina 19281930. Sillan suunnitelmat valmistuivat vuonna 1928 ja silta avattiin liikenteelle vuonna
1930. Mähkönsillan rakentaminen oli tuolloisen Kuopion läänin suurimpia siltahankkeita
vuosien 1918 ja 1939 välisenä aikana.3
Lieksanjoen ylitse kuljettiin 1800-luvun puolivälin tienoilla lossilla. Mähkönsillan paikkeille
rakennettiin ensimmäinen silta vuosina 1883-1885. Lieksanjoen yli johti vuonna 1928 puurakenteinen, 173 m pitkä ja 6 m leveä silta. Sillassa oli 10 puurakenteista silta-arkkua ja
puurakenteiset maatuet.4 Vanha silta purettiin pois uuden kaarisillan valmistumisen jälkeen. Kaarisilta rakennettiin vanhan sillan rinnalle sen pohjoispuolelle. Sillan uusimisen
yhteydessä sillan paikka siis siirtyi sillan leveyden verran kohti pohjoista.

Valokuvassa vuodelta 1929 näkyy Varasjoen yli johtava silta. Kaarisillan paikalla ollut vanha silta lienee ollut
saman kaltainen puusilta. (Kuva Pielisen museo, kuvaaja Anna Hiltunen).

Mähkönsilta suunniteltiin aikakauden vaatimuksia vastaavaksi mutta nykykriteerien mukaan melko kapeaksi. Ajoväylän vapaa leveys sillalla on viisi metriä. Tyypillisesti 1920- ja
1930-lukujen sillat suunniteltiin vain noin 3-5 m leveiksi. Ne mitoitettiin aikanaan aivan
erilaisille kuormille ja tarpeille kuin nykyiset sillat. Esimerkiksi vuoden 1927 tiekäsikirjan
mukaan ajoradan tuli silloilla olla viertoteillä (valtateillä) vähintään 5 m leveä, I luokan
maanteillä vähintään 4,75 m leveä ja II luokan maanteillä ja paikallisteillä vähintään 3 m
leveä.5 Mähkönsilta suunniteltiin siis aikanaan valtateille asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Pielisen itäpuolta kulkeva maantie ei vielä 1930-luvun vaihteessa kuulunut valtakunnallisten pääteiden, valtateiden, verkostoon. Se lienee ollut I tai II luokan maantie.
Tie- ja vesirakennushallituksen julkaiseman vuosikertomuksen vuodelta 1928 mukaan:
”Tie- ja vesirakennushallitus hyväksyi 28 päivänä kesäkuuta 1928 tanskalaisen toiminimen
Christiani & Nielsenin Köpenhaminesta tarjouksen sillan rakentamiseksi kahtena jänteenä
á 50.0 m. Sillan muodostaa rautabetonikaaret vetotankoineen ja niitattuine Peinerin palkeista IP 65 koottuine alapaarteineen, jotka samalla toimivat jäykistyspalkkeina. Kansi on
3

Esim. Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4; Lieksan kaarisillan tekninen historia 1997.
Tie- ja vesirakennukset 1930, 98.
5 Piltz 2010, 16-17; Lönnroth 1927, 99.
4
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asfaltista rautaisilla poikkipalkeilla. Maatuet ja väliarkku ovat betonista ja rautabetonista
perustettuina kovaan pohjaan asti ulottuville puupaaluille Väliarkku on kivellä päällystetty. Urakkasumma on Smk. 1 150 000:–. Sillan tulee olla valmis 1 päivänä syyskuuta
1929 mennessä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on kirjelmällään tammikuun
13 päivältä 1928 myöntänyt vuodeksi 1928 Smk. 800 000:–. Urakoitsija aloittaa siltatyön
vuoden 1929 alussa.”6
Sillan rakentaminen jatkui vuonna 1929. Tuolloin rakennettiin tulotiet sillalle ja jalkakäytävä sillan eteläpuolelle: ”Aikaisempi selostus työstä on vuoden 1928 vuosikertomuksessa.
Työtä varten myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö tammikuun 25 päivänä
1929 850 000 markkaa. Rakennustoiminimelle Christiani & Nielsen, jolla sillan teko on urakalla, annettiin myös tuloteiden teko sillalle Smk:n 450 000:– urakkasummasta. Pielisjärven kunnanvaltuuston anomuksesta myönsi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö kesäkuun 22 päivänä 1929 Smk. 39 000:– jalkakäytävän rakentamista varten siltaan. Tämän
jalkakäytävän teon sai toiminimi Christiani & Nielsen suorittaakseen. Jalkakäytävä, joka
on sillan eteläpuolella, on 2.5 m etäisyydellä toisistaan olevilla jäykistyspalkkiin niitatuilla
rautaisilla konsooleilla. Puinen kansi on kaarien kohdalla 0.8 m ja vetotankojen kohdalla
0.985 m leveä. Siltarakennustyö jatkuu.”7
Vuoden 1930 vuosikertomuksen mukaan silta otettiin käyttöön liikenteelle vuoden 1930
alussa: ”Aikaisemmat selostukset työstä ovat vuosien 1928 ja 1929 vuosikertomuksissa.
Joulukuulla 1929 suoritetun sillan koekuormituksen perusteella laskettiin liikenne sillalle
tammikuun 18 päivänä 1930. Kertomusvuoden kesän aikana silta jalkakäytävineen, tuloteineen, tulotiekaiteineen ja reveteerauksineen lopullisesti valmistui. Lopputarkastus sillalla pidettiin syyskuun 17 päivänä 1930. Syyskuun 24 päivänä 1930 kirjelmällään N:o S964 ilmoitti sitten tie- ja vesirakennushallitus hyväksyneensä siltatyön sekä maksaneensa
urakoitsijalle loppuerät urakkasummista, nimittäin sillasta Smk. 25 000:– ja penkereistä
Smk. 100 000:–. Siltaa ja penkereitä varten tarvitun maa-alueen eroittamisasia on vielä
keskeneräinen. Karjalan piirin suorittamassa työssä käytettiin kaikkiaan 138 hevos- ja 444
henkilötyötuntia.”8

Lieksan sillan rakentaminen Pielisjärven pitäjässä, taulukko työn kustannuksista. (Kuva Tie- ja vesirakennukset
1933).
6

Tie- ja vesirakennukset 1930, 98-99.
Tie- ja vesirakennukset 1931, 105-106.
8 Tie- ja vesirakennukset 1933, 160-161.
7

21 (60)
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Lieksan kaarisiltaa rakennetaan. Kuva on otettu Lieksanjoen rannasta, Rantalan puolelta jokea. Vanhan sillan
puuarkut näkyvät uuden sillan takaa. (Kuva Pielisen museo).

Lieksan kaarisiltaa rakennetaan. Kuva on otettu Rantalan puolelta jokea. (Kuva Pielisen museo).
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Uusi kaarisilta on valmistunut Lieksanjoen ylittävän vanhan maantiesillan viereen. Vanhaa siltaa puretaan.
Kuva on otettu Rantalan puolelta keskustaan päin. (Kuva Pielisen museo).

Lieksanjoen ylittävä kaarisilta Rantalan puolelta kuvattuna 1930-luvulla. (Kuva Pielisen museo).
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4.3

Sillan kuvaus – ulkoasu ja rakenteet
Mähkönsilta on tyypiltään teräsbetoninen kaarisilta, jossa on teräksiset jäykiste- ja poikkipalkit. Sillan tuet ovat kivitäytteisiä puuarkkuja, jotka on perustettu puupaaluilla kovaan
pohjaan. Kansilaatta on teräsbetonia.9

Mähkönsilta Rantalan puolelta kuvattuna 1950-luvulla. Sillan omaleimainen erityispiirre ovat sirot teräsbetonikaaret, joista kansirakenne on ripustettu vetotangoilla. Sillan etelälaidalla kaarirakenteiden ulkopuolella on
kevyen liikenteen väylä, pohjoispuolelle vastaava väylä rakennettiin vasta 1970-luvulla. (Kuva Pielisen museo,
kuvaaja Uolevi Lappi).

Mähkönsillassa on käytetty ns. Ostenfeld-systeemiä. Rakennetyyppi on tanskalaisen professori A. Ostenfeldin kehittämä. Se on muunnos teräksisestä Langer-palkista.10
Sillassa on kaksinivelinen kaari, riipputangot ja jäykistyspalkki. Rakenteessa kaarivoimien
vaakasuorat voimat siirretään jäykistyspalkille, joka toimii vetotankona. Kaari on teräsbetonia ja jäykistyspalkki terästä. Tavoitteena on ollut suunnitella mahdollisimman taloudellinen ja ulkoasultaan hyvin siro rakenne. Rakenteeltaan samaa tyyppiä edustivat Mikonsalmen silta Nurmeksessa ja Tiikkajansalmen silta Hyrynsalmella. Mainitut kolme siltaa on
tehty samalla suunnitelmalla. Kaikissa silloissa jännemitta on 50 metriä. Mikonsalmen silta
9

Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4.
Siltojemme historia 2004, 305. Langer-palkkisilloissa kantavana rakenteena toimivat sillan molemmilla reunoilla teräskaaret, jotka on yhdistetty toisiinsa poikkipalkeilla ajoradan yläpuolella. Teräskaaret kannattelevat
pituussuuntaisia jäykistyspalkkeja vetotankojen välityksellä. Vetotangot on yleensä tehty pyöröteräksestä.
Jäykistyspalkit on yhdistetty toisiinsa poikkipalkeilla, jotka kannattelevat pituussuuntaisia sekundääripalkkeja.
Betoninen kansilaatta tukeutuu poikkipalkkeihin ja pituussuuntaisiin sekundääripalkkeihin. (Siltojen korjaus
SILKO 1.302 2018, 17).
10
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oli yksikaarinen, Tiikkajansalmen sillassa kaaria oli kaksi peräkkäin laakeroituna yhteiselle
välipilarille, samoin kuin Lieksan Mähkönsillassa.11

Rantalan puoleisen kaaren pituusleikkaus. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015).

Mähkönsillan mitat ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Jännemitat 50,00 + (1,20) + 50,00 metriä
Vapaa-aukkojen leveydet >49,20< + >49,20< metriä
Kokonaispituus 106,20 metriä
Kannen pituus 101,56 metriä
Hyödyllinen leveys 4,89 metriä
Kokonaisleveys 6,00 metriä
Alikulkukorkeus 3,67 metriä12

Sillan päällysrakenne koostuu teräsbetonikaarista, sekundäärisistä pituuskannattajista
(teräspalkit), jotka on ripustettu kaariin vetotangoin, sekä poikkipalkeista ja betonisesta
kansilaatasta. Leikkauspiirustuksen mukaan sillan rakenteen leveys keskeltä keskelle on
5,5 m ja kaiteiden rajaama vapaa kulkuleveys 5 m. Leikkauspiirustuksen mukaan kaarten
leveys on 500 mm. Rantalan puoleiset kaaret ovat leveämmät, 600 mm leveät, mistä voidaan päätellä, että niitä on sodan jälkeisessä korjauksessa muutettu. Vetotangot on kiinnitetty kaariin valukiinnityksellä (koukuilla) ja kantaviin teräspalkkeihin pulttiliitoksilla
2 500 mm välein. Teräksiset pituuskannattajat ovat 652 mm korkeita teräspalkkeja. Poikkikannattajina on 400 mm korkeat teräspalkit 2 500 mm välein. Pääkannattajien pituussuuntaiset liitokset sekä liitokset poikkipalkkeihin ovat niittiliitoksia. Kansilaattojen päissä
on betonin sisään valetut teräspalkit. Kansilaatta, jonka leveys on 4,95 m, tukeutuu poikkikannattajiin. Kansilaatan suunnitelmien mukainen vahvuus on keskellä 150 mm.13
Sillan eteläpuolelle on rakennettu kevyen liikenteen väylä jo alun perin, pohjoispuolelle
1970-luvulla. Puukantiset reunaulokkeet tukeutuvat teräksillä konsoleilla teräksisiin pituuskannattajiin, kiinnityksenä on pulttiliitokset. Pituussuuntaiset kannattimet ovat teräk-

11

Piltz 2010, 39; Siltojemme historia 2004, 305.
Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4.
13 Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 20.
12
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sisiä 100 mm korkuisia I-palkkeja sekä 100 x 100 mm puuparruja. 1970-luvun leikkauspiirustuksen mukaan sillan kaarirakenteiden sisäpuolella sijaitseva ajorataa rajaava kaide
esitetään poistettavaksi lumitöiden suorittamiseksi ja käytettäväksi jalkakäytävän kaiteena.14
Sillan pintarakenteet on uusittu 2000-luvun alussa. Nykyiset pintarakenteet ovat: päällyste AB 90…120 mm (kaksi kerrosta) sekä mastiksieristys ja paineentasausverkko 10…20
mm.15
Sillan kaiteet ovat tyypiltään korkeita kulmateräskaiteita. Kaiteissa on teräksinen suojaverkko. Alkuperäisten piirustusten mukaan kaiteet ovat sijainneet vetotankojen sisäpuolella. Ilmeisesti kaiteet on poistettu 1970-luvulla ”aurauksen helpottamiseksi”. Tämä on
aiheuttanut tilanteen, jossa vetotankoihin on päässyt kohdistumaan törmäyksiä. Vetotangoissa on havaittavissa törmäysten aiheuttamia vakavia vaurioita, jotka vaikuttavat sillan
rakenteellisen kantavuuteen.16
Sillan maatuilla on teräsbetoniset etu- ja siipimuurit, jotka tukeutuvat puupaaluihin ja kivitäytteisiin arkkuihin. Sillan välituki on seinämäinen teräsbetonituki, joka on maatukien
tapaan perustettu puupaaluille ja kivi- tai hiekkatäytteiselle arkulle. Tuen vedenvaihtelualueen pinnat on verhoiltu kivillä. Kiviverhouksen täyttö on todennäköisesti säästöbetonia.17

Sillan päällysrakenteen poikkileikkaus: kaaret, ripustustangot, kantava rakenne ja kansirakenne. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015).

14

Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 21.
Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 35.
16 Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 37.
17 Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 15.
15
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Sillan pituusleikkaus maatuelta ja välituelta. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015).

Sillan maatuki, leikkaus. Alkuperäinen rakennussuunnitelma. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015).

27 (60)
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Sillan välituki, leikkaus. Alkuperäinen rakennussuunnitelma. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015).

4.4

Keskeiset korjaukset ja muutokset
Siltaan on tehty ajan kuluessa lähinnä sillan kuntoa ylläpitäviä korjauksia ja muutoksia.
Sillan alkuvaiheiden historiaa ei ole dokumentoitu. Rakenteellisesti merkittäviä korjauksia
ovat olleet keskustan puoleisen kaaren paikkaukset, vaurioituneiden vetotankojen uusimiset ja ajoradan vedeneristeen uusiminen.18
Betonilaaduista ja rakenteiden mitoista päätelleen saattaa olla, että Rantalan puoleinen
kaari on uusittu tai mantteloitu sota-ajan jälkeen.19 Kyse on mahdollisesti ollut sodan aikaisten vaurioiden korjaamisesta.20
Tie- ja vesirakennushallituksen julkaiseman vuosikertomuksen mukaan sillan eteläiselle
puolelle on jo alun perin rakennettu erillinen jalkakäytävä.21 Lieksan kaarisillan teknisen
historian mukaan ylävirran puolelle on rakennettu jalkakäytävä 1970-luvulla. Levennykset
on kannatettu poikkisuuntaisilla konsoleilla teräksisistä jäykistepalkeista. Kaiteet on kunnostettu ja suojaverkot uusittu vuonna 1983. Alavirran puolelle jalkakäytävän alle on
asennettu kaukolämpöputki vuonna 1983.22

18

Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4-6.
Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4.
20 Lieksan kaarisillan tekninen historia 1997.
21 Tie- ja vesirakennukset 1931, 105-106.
22 Lieksan kaarisillan tekninen historia 1997; Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4.
19
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Sillalle on laadittu korjaussuunnitelmat vuosina 1987 ja 2001. Vuonna 1988 sillalle on
tehty korjaussuunnitelman mukaisesti Rantalan puoleisen kaaren paikkaaminen ruiskubetonoimalla, liikuntasaumalaitteiden uusiminen sekä virtapilarin vedenalaisen osan korjaus injektoimalla ja paaluanturan tukivalu. Ajoradan pintarakenteet on uusittu vuonna
2001 tai 2002.23

Leikkaus reunaulokkeiden rakennussuunnitelmasta. (Kuva Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti
2015).

23

Lieksanjoen kaarisilta, Lieksa. Tutkimusraportti 2015, 4-6.
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5

MÄHKÖNSILTA LIEKSANJOEN MILJÖÖSSÄ

5.1

Sijainti ja ympäristö
Mähkönsilta sijaitsee keskeisellä paikalla Lieksanjoen suistossa Lieksan kaupungin keskustan kaakkoispuolella. Siltaa ympäröivät Lieksanjokivarren vehreät puistoalueet.
Rantalan puolelta Mähkönsillan yli johtava Siltakatu jatkuu kaupungin keskustan halki
kaupungin pääkatuna, Pielisentienä. Suuri osa kaupungin kaupallisista ja hallinnollisista
palveluista sijaitsee Pielisentien varressa. Siltakadun ja Pielisentien linjaus pohjautuu vanhaan maantiehen, joka on ollut olemassa jo 1700-luvun lopulla.
Sillan lähistöllä Siltakadun varressa sijaitseva, ennen 1800-luvun puoliväliä rakennettu Hovila on Lieksan kylän vanhin säilynyt asuinrakennus. Hovila kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen RKY Pohjois-Karjalan hovit. Jokimaisemassa kaupungin eteläpuolella sijaitsevat Lieksan kirkko ja pappila. Vuonna 1982 valmistunut kirkko ja pappilan
pihapiiri sijaitsevat joen pohjois- ja eteläpuolilla toisiaan vastapäätä. Ne kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen RKY Pielisen museo ja kulttuuriympäristö.
Kaupungin sivuitse kulkee 1960-luvulla rakennettu Karjalantie, valtatie 73. Mähkönsilta
näkyy maamerkkikohteena Karjalantien sillalle.

1 – Mähkönsilta, 2 – Pielisentie, 3 – Hovila, 4 – Lieksan kirkko ja tapuli, 5 – Pappilan pihapiiri, 6 – Karjalantie /
valtatie 73, 7 – Rautatieaseman seutu. (Ortokuva MML Paikkatietoikkuna).
30 (60)
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Mähkönsilta jokimaisemassa.

Karjalantien silta jokimaisemassa.

Näkymä kirkon rannasta Lieksanjoen suistoon. Kolmantena siltana jokimaisemassa näkyy teräsristikkorakenteinen rautatiesilta.
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Rantalan puoleisella rannalla jokivarressa erottuvat mm. Lieksan myllyn rakennukset.

Lieksan kirkko ja kellotapuli. Nykyisen, vuonna 1982 valmistuneen kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Raili ja
Reima Pietilä. Kirkko on Lieksan neljäs kirkko. Nykyistä edeltänyt arkkitehti C.L. Engelin suunnittelema kirkko
tuhoutui tulipalossa vuonna 1979. Kirkosta hieman erillään sijaitseva kellotapuli säästyi tulipalossa. Tapulin
on suunnitellut C.L. Engel.

Hovilan päärakennus. Tyyliltään empirevaikutteisen rakennuksen on mahdollisesti suunnitellut arkkitehti C.L.
Engel. Pihapiiriä ympäröi puistomainen piha-alue.
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Pielisentien kaakkoispäässä katua rajaavat 1900-luvun alkupuoliskolla ja 1900-luvun puolivälissä rakennetut
liikerakennukset. Kuvassa näkyvä Lieksan kaupungintalon (entisen teknisen viraston) rakennus muodostuu
kahdesta eri-ikäisestä osasta. Niistä vanhempi on valmistunut vuonna 1934, uudempi oletettavasti 1950-luvulla. Taaempana näkyvä aumakattoinen Pielisjärven Osuusliikkeen vanha osa on valmistunut vuonna 1925.

Pielisentien varressa on säilynyt myös 1920-luvun rakennuksia. Taitekattoinen Kotilaisen kauppaliike on valmistunut vuonna 1922.
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5.2

Kaavatilanne
Maakuntakaava
Voimassa olevassa Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2014) Mähkönsilta (Mähköntien kaarisilta) osoitetaan maakunnallisesti
merkittävänä rakennettua kulttuuriympäristöä edustavana kohteena ma/km. Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan alueiden suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kaavaselostuksen erillisessä liitteessä 1 ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2013)
olevissa kohdekuvauksissa selostettujen kulttuuriarvojen säilymistä.
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020.
Kun maakuntakaava on saanut lainvoiman, se kumoaa voimassa olevat 1.–4. vaihemaakuntakaavat, lukuun ottamatta tuulivoimaloiden alueita. Kaavassa esitetään uudet ja päivitetyt maankäyttövaraukset vuoteen 2040 saakka.

Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta 2040. (Kartta Pohjois-Karjalan liitto).

Uudessa maakuntakaavassa Mähköntien kaarisilta osoitetaan maakunnallisesti merkittävänä rakennettua kulttuuriympäristöä edustavana kohteena (ma/km). Kohdemerkinnällä
osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset kohteet keskusta- ja taajamatoimintojen alueiden ulkopuolelta. Merkintä pohjautuu Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaavan selvitykseen
(Liite 3, 2013: ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa”). Suunnittelumääräyksen mukaan: ”Alueen suunnittelussa on
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otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kulttuuriarvojen säilymistä.”24
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaiheen laatiminen on käynnistetty 18.5.2020.
Vaihekaavassa pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavaa varten laaditaan selvitys modernin ajan rakennetusta kulttuuriympäristöstä
Pohjois-Karjalassa. Maakuntakaavassa tullaan arvottamaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät kohteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan 1. vaihekaavan on tavoitteena olla hyväksymisvaiheessa kesällä 2022.25
Yleiskaava
Lieksan keskustaajaman alueelle on laadittu 1.12.1986 kaupunginvaltuuston vahvistama
oikeusvaikutukseton Lieksan taajamaosayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on
merkitty pääkokoojakaduksi kevyen liikenteen reitein.
Lieksassa on vireillä Lieksan keskustaajaman osayleiskaava. Kaava on ehdotusvaiheessa.
Kaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen Lieksa – maisema, kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö (Sweco Ympäristö Oy, 24.3.2020) mukaan Mähkönsilta on rakennushistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas kohde. Lisäksi se on osa
arvokkaana maisemakokonaisuutena yleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä osoitettua Lieksanjoen varren puistoaluetta. Aluekuvauksen mukaan jokivarren puistoalueet
elävöittävät keskustan maisemakuvaa ja korostavat Lieksanjoen merkitystä maisemassa.
Vehreät puistoalueet näkyvät hyvin Karjalantieltä Lieksanjoen yli kulkevalta sillalta. Mähköntien kaarisilta on Lieksassa tunnettu maamerkki jokimaisemassa. Maamerkkirakennuksina jokivarsilla erottuvat myös Rantalan koulu ja vanha Valion Lieksan meijeri tiilipiippuineen. Maisema-alueeseen kuuluu myös rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus Pielisen museo ja kulttuuriympäristö.26

24

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040. Merkinnät ja määräykset. Maakuntavaltuusto 7.9.2020, 13; Kaavaselostuksen liiteosio 1. Maakuntavaltuusto 7.9.2020, 25.
25 Pohjois-Karjalan liitto, https://www.pohjois-karjala.fi/vaihemaakuntakaava1 (luettu 13.11.2020).
26 Kulttuuriympäristöselvitys, Lieksa, maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö 2019, 23-24.
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Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa Mähkönsilta sijaitsee Siltakadun katualueiden välissä.
Sillan itäpuolella katualue on osoitettu hyvin leveänä. ympäröivät Lieksanjokivarren puistoalueet. Mähkön sillan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan itse sillan alueella ei ole asemakaavaa.
Mähkön sillan asemakaavan muutos ja laajennus on kuulutettu vireille 19.12.2019. Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan Lieksanjoen alueelle osa Siltakatua ja ratkaistaan
muun muassa ns. kaarisillan suojeluun liittyvät kysymykset.

Ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta. (Kartta Asemakaavayhdistelmä, Lieksan kaupungin karttapalvelu).
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6

KAARISILLAT SUOMESSA
Kaarisilloissa ajorata voi sijaita pilareiden varassa ylhäällä, ripustettuna kaaresta alhaalla
tai edellisten välimuotona kaaren kannan ja laen välissä.27 Vanhimmissa kaarisilloissa kaari
kantaa ylhäällä kulkevaa ajorataa. Mähkönsillassa kansirakenne on ripustettu teräsbetonikaarista.
Suomessa betonia käytettiin silloissa alkuun raudoittamattomana. Teräsbetonia alettiin
käyttää 1900-luvun alkuvuosina. Jännitetyn teräsbetonin käyttö siltarakenteissa alkoi
1940-luvun lopulla.28
Suomessa on edelleen olemassa joitakin teräsbetonirakenteisia kaarisiltoja. Monia vanhoja maantiesiltoja on kuitenkin purettu 1900-luvun puolivälin jälkeen tiestön uudistamisen yhteydessä. Vanhat sillat kävivät liikenteen määrän lisääntyessä ja liikenteen tilantarpeen kasvaessa liian kapeiksi. Myös vanhojen siltojen kantokyky rajoitti liikennettä. Pienemmille kuormille suunnitellut sillat eivät välttämättä kestäneet yhä lisääntyvää raskasta
liikennettä. Tyypillisesti 1960-luvun kuluessa monet 1920- ja 1930-lukujen sillat korvattiin
uusilla leveämmillä ja kantavammilla silloilla. Vanhoja siltoja on säilynyt paikoin kevyen
liikenteen käytössä paikoissa, jossa uusi silta on ollut mahdollista rakentaa liikenteellisesti
sopivalle paikalle vanhaa siltaa purkamatta.

6.1

Vanhimmat betonirakenteiset kaarisillat
Betonirakenteisia siltoja alettiin Suomessa rakentaa 1900-luvun vaihteessa. Vanhin edelleen käytössä oleva betonisilta on Läntiseen Viertotiehen (nykyiseen Mannerheimintiehen) kuuluva, alkujaan rautatien yli kulkenut silta eduskuntatalon lähellä. Silta on valmistunut vuonna 1894. Silta on raudoittamaton betoniholvi, jonka fasadi on verhoiltu graniitilla.29
Suomen vanhin edelleen käytössä oleva teräsbetonikaarisilta on vuonna 1911 rakennettu
Tönnön/Tönnönkosken silta Orimattilassa. Porvoojoen yli kulkevan Tönnön sillan suunnitteli sillanrakennusprofessori Jalmar Castrén. Rakentamisesta vastasi Tampereen sementtivalimo. Sillan pituus on 37 metriä ja leveys 6,5 metriä. Tönnön silta kuuluu valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä RKY edustavaan kokonaisuuteen Tönnönkosken silta ja myllypaikka. Museosillaksi luokiteltu Tönnön silta on kevyen liikenteen
käytössä.30
Museosiltojen luettelossa mukana oleva Tulkkilan silta (Kokemäenjoen silta) Kokemäellä
on valmistunut vuonna 1918. Sillan on suunnitellut insinööri Emil Holmberg ja urakoinut

27

Siltojen korjaus SILKO 1.302 2018, 16.
Siltojen korjaus SILKO 1.201 2007, 4.
29 Siltojen korjaus SILKO 1.201 2007, 4; Siltojemme historia 2004, 36.
30 Siltojemme historia 2004, 290-291.
28
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Oy Constructor Ab. Tulkkilan silta on kolmiaukkoinen teräsbetoninen kaarisilta, jossa betonikaaret kannattavat kansirakennetta. Sillan pituus on noin 80 metriä ja hyötyleveys 5
metriä.31

Tulkkilan vanha silta peruskorjauksen jälkeen vuonna 2016. (Kuva Creative Commons CC0 1.0 Universal Public
Domain Dedication).

6.2

1920- ja 1930-lukujen kaarisillat
Mähkönsilta oli aikanaan yksi viidestä Christiani & Nielsenin Suomeen 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa suunnittelemasta ja rakennuttamasta kaarisillasta. Noista silloista ovat
edelleen jäljellä Mähkönsilta ja Savukosken silta. Kärstilän silta, Mikonsalmen silta ja Tiikkajansalmen silta ovat tuhoutuneet tai purettu. Mähkönsilta ja Tiikkajansalmen sillat rakennettiin kaksikaarisina, muut kolme siltaa olivat yksikaarisia. Mähkönsilta on ainoa jäljellä oleva kaksikaarinen silta.
Suomen betonirakentamisen historiassa 1920-luvun lopun sillat edustavat rautabetonisiltojen toista sukupolvea. Siltoja rakennettaessa betonirakentamisen normit olivat jo olemassa ja sillanrakennus oli muuttunut valtion rahoittamaksi ammattityöksi.32
Siltojen rakentaminen liittyy autoistumiseen ja tienpidon kehitykseen. Autoliikenne alkoi
Suomessa 1920- ja 1930-lukujen kuluessa. Ensimmäisen maailmansodan ja kansalaissodan aikoihin 1910-luvulla autoistuminen oli vielä hidasta. 1920-luvulla autoliikenne lisääntyi nopeasti yhteiskunnallisten olojen tasaantuessa. 1920-luvun alusta toisen maailmansodan alkuun mennessä Suomen autokanta kasvoi 30-kertaiseksi.33
Autoilun lisääntyminen edellytti tienpidon uudistamista. Vuonna 1918 säädettiin uusi Tielaki, joka tuli voimaan vuoden 1921 alussa. Lakimuutoksen myötä maanteiden ylläpidosta
tuli valtiojohtoista. Vastuu maanteiden, siltojen ja lossien sekä tiehen liittyvien rakenteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta annettiin Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle
31

Siltojemme historia 2004, 298-299.
Piltz 2010, 40.
33 Siltojemme historia 2004, 52.
32
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ja lääninhallituksille. Myöhemmin 1920-luvulla ylihallituksen nimeksi vahvistettiin tie- ja
vesirakennushallitus (TVH).34
Jo 1920-luvun alussa huomattiin autoliikenteen vaativan huomattavasti kantavampia ja
kestävämpiä siltoja sekä suorempia ja leveämpiä teitä kuin hevosliikenne. Aluksi sillanrakennustöissä keskityttiin heikoimpien siltojen vahvistamiseen. Varsinaisesti uusien siltojen rakentaminen alkoi vuonna 1924, jolloin Tie- ja vesirakennushallitukseen perustettiin
siltaosasto. 1930-luvun alkuun mennessä siltaosastosta tuli tekniseltä henkilöstöltään
TVH:n suurin osasto, mikä osaltaan kertoo siltojen rakentamisen ja kunnossapidon määrästä ja merkityksestä 1920-luvulla.35 Vuosien 1924 ja 1931 välisenä aikana rakennettiin
noin 1 160 maantiesiltaa. 1920-luvulla valmistuneista silloista 22 oli Mähkönsillan tapaisia
suuria maantiesiltoja.36
Alkuvuosina TVH:n siltaosaston rakennustöissä, erityisesti suurissa rakennushankkeissa,
siltojen rakentaminen annettiin urakoitsijoille, jotka vastasivat sekä siltojen suunnittelusta että rakentamisesta. Betonisiltojen urakoinnista vastasivat 1920-luvulla suurimpina
yrityksinä Oy Constructor Ab sekä tanskalainen Christiani & Nielsen. Yksittäisiä siltoja urakoivat Oy Granit, Insinööritoimisto Alfred A. Palmberg, Rakennusosakeyhtiö Pyramid sekä
Oy Tektor. TVH valvoi urakoiden etenemistä. 1930-luvulla jo lähes kaikki maantiesillat
suunniteltiin TVH:n siltaosastolla ja rakennettiin tie- ja vesirakennuspiirien omana työnä.37
Betonirakentamisessa suurin haaste oli 1900-luvun alussa teräsbetonin suunnitteluosaaminen ja betonin valmistus rakennustyömailla. Betonisiltojen suunnittelussa noudatettiin
aluksi saksalaisia normeja. Teräsbetonisiltojen suunnittelu ja rakentaminen kehittyivät
merkittävästi sen jälkeen, kun valtioneuvosto vahvisti Suomen Betoniyhdistyksen laatimat
valtakunnalliset betonialan normit vuonna 1929.38
Uusien siltojen suunnittelussa huomioitiin liikenteen asettamat vaatimukset. Vuoden
1927 tiekäsikirjan mukaan ajoradan tuli olla I luokan teillä vähintään 5 m leveä, sillalla
vähintään 4,75 m leveä. II luokan tiellä ajoradan leveysvaatimus oli 3 metriä.39 Korkeimman tasoisilla viertoteillä ja I luokan teillä uusien siltojen kantavuus mitoitettiin 9 tonnin
kuorma-autolle ja 400 kilon tasaiselle kuormalle neliömetrille. Toisen luokan tiellä
kuorma-auton paino oli 6 tonnia ja tasainen paino 400 kiloa, kuten korkealuokkaisemmillakin teillä. Vuonna 1930 arvioitiin kevyen kuorma-auton keskimääräiseksi painoksi 1,7
tonnia ja raskaan kuorma-auton painoksi 3,5 tonnia. Linja-auton keskipainoksi arvioitiin
4,5 tonnia. Raskaan hevoskuorman keskipainoksi arvioitiin tonni. Siirtyminen hevoskärryistä autoliikenteeseen merkitsi siten siltojen kantavuusvaatimusten huomattavaa kasvua. Moottoriajoneuvojen painon ja kantavuuden kasvu oli kuitenkin erittäin nopeaa.
Vanhimmat, 1920-luvun normien mukaisina rakennetut sillat huomattiin varsin pian liian
34

Siltojemme historia 2004, 53.
Piltz 2010, 33: Siltojemme historia 2004, 52-55.
36 Piltz 2010, 44, 53.
37 Siltojemme historia 2004, 52-56.
38 Siltojemme historia 2004, 56.
39 Piltz 2010, 16-17.
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kevytrakenteisiksi. Ne olivat kuitenkin useimmiten käytössä aina 1960-luvulle saakka,
vaikka niiden laskennallinen kantavuus ylitettiin jatkuvasti.40
Savukosken silta
Savukosken silta sijaitsee Pyhtään ja Loviisan (aikaisemmin Ruotsinpyhtään) kuntien rajalla. Silta on osa Suurta Rantatietä, joka rakennettiin yhdistämään Suomen keskeisiä hallinto- ja linnakeskuksia, Turkua ja Viipuria, tiettävästi jo 1300-luvulla. Sillan rakentamisen
yhteydessä Suurta Rantatietä linjattiin uudestaan noin 3,5 kilometrin matkalta.41 Nykyään
Savukosken silta on suljettu autoliikenteeltä ja se on kevyen liikenteen käytössä. Silta on
luokiteltu museosillaksi. Se kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen RKY
Suuri Rantatie.

Savukosken silta. (Kuva Piltz & Soosalu 2012/Martti Piltz).

Savukosken silta on ensimmäinen Suomeen rakennettu insinööritoimisto Christiani &
Nielsenin suunnittelemista kaarisilloista. Sillan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1926 ja
silta avattiin liikenteelle talvella 1927.
Savukosken silta on teräsbetoninen jäykkäkantainen kaarisilta. Se on tyypiltään harvinainen yksinivelinen kaarisilta. Sitä on suomalaisessa tie- ja siltakirjallisuudessa pidetty maailman ensimmäisenä tämän tyyppisenä siltana. Sillan luonteenomaisin piirre ovat sirot teräsbetoniset kaarirakenteet. Sillan teräsbetoninen kansilaatta toimii yhdessä 1,35 m korkeiden jäykistyspalkkien kanssa sillan ajoradan jäykistävänä rakenteena. Kaarille tulee lähinnä vain puristusrasituksia, joten ne voitiin mitoittaa hoikiksi.
Rakennusaikanaan Savukosken silta oli suuri silta. Sillan pituus on 49 metriä, ajoradan leveys 5 metriä. Silta oli suunniteltu oman aikansa normeja leveämmäksi. Sillan ajorata oli
alun perin päällystetty nupukiveyksellä.42

40

Piltz 2010, 40-41.
Piltz 2010, 11-13.
42 Piltz 2010, 16-17; Siltojemme historia 2004, 304-305.
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Savukosken silta poistui käytöstä 1960-luvun puolivälissä. Sillan korvasi vuonna 1965 valmistunut Ahvenkosken voimalaitoksen alakanavan silta. Savukosken silta kunnostettiin
vuonna 1981. Sillasta tuli suojeltu museosilta vuonna 1982. Savukosken sillan edellinen
peruskorjaus toteutettiin vuosina 2008-2010. Tuolloin siltakaarien pahoin vaurioitunut
betonointi uudistettiin, sillan maatukia vahvistettiin ja sillan kaiteita korotettiin turvallisuussyistä. Korjauksen jäljiltä sillan arvioidaan olevan alkuperäistä vastaava, jossa on
tehty pakolliset käytön ja iän aiheuttamat korjaukset. Korjauksen seurauksena silta on
tekniseltä kunnoltaan erinomainen, mutta ulkonäöltään edelleen alkuperäisten suunnitelmien kaltainen. Sillan mittakaavassa ei esimerkiksi kaiteiden korottaminen erotu sillan
ulkoasussa olennaisena muutoksena.43
Mikonsalmen silta
Nurmeksessa sijainnut Mikonsalmen silta valmistui vuonna 1928. Samojen suunnitelmien
pohjalta rakennettiin myöhemmin Lieksan ja Tiikkajansalmen sillat. Mikonsalmen silta oli
malliltaan täsmälleen samanlainen kuin Mähkönsilta Lieksassa, mutta yksikaarinen ja
puolta lyhyempi kuin Lieksan silta. Sillan jännemitta oli 50 m ja hyödyllinen leveys 5 m.
Mikonsalmen silta purettiin 1960-luvulla uuden sillan tieltä.44
Mikonsalmen silta oli ulkoasultaan saman kaltainen kuin Savukosken silta, mutta rakenteeltaan erilainen. Mikonsalmen sillassa kaaret olivat nivelkantaiset. Kantaniveliä yhdistävät vetotankoina toimivat palkit toimivat samalla jäykistyspalkkeina. Ne oli yhdistetty betonikaariin 25 mm:n kaksoisriipputangoilla.45

Mikonsalmen silta. (Kuva https://www.nurmes.fi/mikonsalmen-sillat).

43

Piltz 2010, 45-48. Savukosken sillan korjaamista ja sen vaikutuksia arvoihin tarkastellaan Savukosken sillan
rakennushistoriaselvityksessä (Piltz, 2010)
44 Piltz 2010, 39; Aarnio 2016, 160.
45 Siltojemme historia 2004, 305.
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Tiikkajansalmen silta
Tiikkajansalmen (Tiihkojasalmen) silta valmistui Hyrynsalmelle vuonna 1930. Silta korvasi
lossiyhteyden Takalahden yli. Silta oli Lieksan Mähkönsillan tapaan kaksikaarinen silta,
joka tehtiin samojen suunnitelmien pohjalta kuin Lieksan silta. Tiikkajansalmen silta oli
hyvin samannäköinen kuin Lieksan silta. Poikkeuksena Lieksan sillasta Tiikajansalmen sillalla ei ollut erillistä kevyen liikenteen väylää. Saksalaiset räjäyttivät sillan Lapin sodan aikana.

Tiikkajansalmen silta. (Kuva SA-kuva).

6.3

Sotien jälkeen rakennetut kaarisillat
Sotien aikana betonisiltojen rakentaminen keskeytyi. Sodan jälkeen voimavarat tarvittiin
sodan aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Tuhottujen siltojen kiireellisessä korjaamisessa puu ja teräs olivat alkuun teräsbetonia käyttökelpoisempia rakennusaineita. Jälleenrakennuskauden loppuvaiheessa 1950-luvulla myös teräsbetonisten holvi- ja kaarisiltojen
rakentaminen elpyi.46
Bomarsundin silta
Ahvenanmaalla sijaitseva Bomarsundin silta (Prästön silta) muistuttaa ulkoasultaan ja rakenteeltaan Savukosken siltaa. Kaarirakenne ei kuitenkaan näytä niin sirolta kuin Mähkönsillassa. Silta on selvästi Savukosken ja Lieksan siltoja uudempi, se on valmistunut
vuonna 1958. Valokuvista päätellen silta on kokonaan teräsbetonirakenteinen. Kaarisillan
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kokonaispituuspituus on noin 67 m, jänneväli 58 m ja vapaa leveys 4 m. Silta on tarkoitus
purkaa ja korvata uudella sillalla vuoteen 2027 mennessä.47

Prästön saarelle johtava kaarisilta, Bomarsundin silta. Sillan kupeessa sijaitsee entinen Prästön luotsiasema.
(Kuva Wikipedia, public domain).

Ison-Pörrin kaarisilta
Laukaan kunnassa sijaitseva Ison-Pörrin teräsbetoninen kaarisilta valmistui vuonna 1960.
Silta oli tyypiltään jäykkäkantainen, kovaan pohjaan tukeutuva kaarisilta. Teräsbetoninen
jäykistyspalkisto oli tuettu kaarista riipputangoilla. Sillan jännemitta oli 52,5 m ja hyödyllinen leveys 12,4 m. Silta purettiin Keitele – Päijänne -kanavatyön yhteydessä 1990-luvun
alkupuolella.48

Ison-Pörrin kaarisilta. (Kuva Siltojemme historia 2004).
47
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Sattmarkin silta
Vuonna 1960 valmistunut Sattmarkin silta Paraisilla edustaa kaarisiltatyyppiä, jossa kansirakenne sijaitsee kaaren yläpuolella. Saman kaltaisia, samoihin aikoihin valmistuneita
siltoja ovat mm. Juurisalmen silta Ristiinassa (1961) ja Saimaan syväväylän ylittävä Leppävirran kaarisilta (1964). Samaa tyyppiä edustaa Syvingin kaarisilta Ruovedellä (1995).49
Sattmarkin kaarisilta korvasi valmistuessaan lossiyhteyden Paraisten saaristotiellä. Kaksoiskaarisillan jännemitta on 70 m ja nuolikorkeus eli laen etäisyys kantojen yhdyssuorasta
13,4 m.50

Sattmarkin silta. (Kuva Wikipedia, Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

6.4

Teräsrakenteiset kaarisillat
Vanhimmat teräsrakenteiset sillat olivat rautateitä varten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakennettuja rautarakenteisia levypalkki- ja ristikkosiltoja. Materiaalina oli keittorauta ja rakenteet koottiin niittaamalla.51
Perushahmoltaan 1920- ja 1930-lukujen teräsbetonikaarisiltoja muistuttavat 1900-luvun
puolivälin tienoilla rakennetut teräsrakenteiset Langer-palkkisillat. Se ovat kuitenkin materiaaleiltaan ja rakenteeltaan erityyppisiä ja yleensä kooltaan suurempia. Langer-palkkisilloissa kantavana rakenteena toimivat sillan molemmilla reunoilla teräskaaret, jotka on
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yhdistetty toisiinsa poikkipalkeilla ajoradan yläpuolella. Teräskaaret kannattelevat pituussuuntaisia jäykistyspalkkeja vetotankojen välityksellä. Vetotangot on yleensä tehty pyöröteräksestä. Jäykistyspalkit on yhdistetty toisiinsa poikkipalkeilla, jotka kannattelevat pituussuuntaisia sekundääripalkkeja. Betoninen kansilaatta tukeutuu poikkipalkkeihin ja pituussuuntaisiin sekundääripalkkeihin.52
Esimerkkejä Langer-palkkisilloista ovat mm. Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitseva Jännevirran silta (1938-1951), Ahvenkosken voimalaitoksen alakanavan silta Pyhtään Ahvenkoskella (1965), Aavasaksan silta Ylitorniolla (1965), Matilanvirran ja Kotakennäänsalmen sillat Äänekoskella (1966), Riuttasalmen silta Karstulassa (1968), Haukiperän silta Suomussalmella (1976) ja Keiteleen kanavan ylittävä Pörrin (Ison-Pörrin) silta Äänekosken ja Laukaan rajalla (1990-luku). Niistä Ahvenkosken voimalaitoksen alakanavan silta korvasi valmistuessaan vanhan Savukosken sillan.

Jännevirran sillan on suunnitellut diplomi-insinööri Bruno Kivisalo. Sillan suunnittelu aloitettiin vuonna 1936 ja
rakentaminen vuonna 1938. Sota kuitenkin keskeytti rakennustyöt. Silta valmistui vuonna 1951. Sillan kokonaispituus on 226 metriä ja se oli alkujaan seitsemänaukkoinen. Sillan keskellä on Suomen ensimmäinen Langer-palkkisilta, jonka jännemitta oli alun perin 100 metriä. Langer-palkkisiltaan on myöhemmin lisätty kaksi
välitukea. Sillan kaaren korkeus on 15 metriä. (Kuva Wikimedia Commons).
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Aavasaksan silta Ylitorniolla on valmistunut vuonna 1965. Sillassa on Lager-palkit kahdessa 90 metrin aukossa.
(Kuva wikimedia commons, public domain).

Esimerkki uudemmasta teräsrakenteisesta kaarisillasta on Pormestarinsilta (Kaarisilta)
Porissa. Kevyen liikenteen käyttöön suunniteltu silta ylittää Kokemäenjoen sivuhaaran
Luotsinmäenjuovan Kirjurinluodon ja Pormestarinluodon välissä. Vuonna 2001 valmistunut silta on kuopiolaisen insinööritoimisto Pontekin suunnittelema. Pormestarinsilta on
tyypiltään Langer-palkkisilta.

Pormestarinsilta Porissa on valmistunut vuonna 2001. (Kuva Google Maps).
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7

MÄHKÖNSILLAN KULTTUURIHISTORIALLINEN MERKITYS JA ARVOT

7.1

Kulttuurihistorialliset arvot
Mähkönsilta on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennettua kulttuuriympäristöä
edustavaksi kohteeksi. Sillä on määritelty olevan rakennushistoriallista ja maisemakuvallista arvoa. Kohdekuvauksen mukaan: ”Mähköntien kohdalla Lieksanjoen ylittävä silta
(1926) on maamme ainoa kaksiaukkoinen kaarisilta. Se on kapea, mutta pienimittakaavaisuudessaan viehättävä ja mielenkiintoinen elementti Lieksanjoen kulttuurimaisemassa.
Sillä on myös erityistä symboliarvoa Lieksan kaupunkikuvassa.”53

7.2

Rakennushistorialliset arvot
Funktionalismin perinne Lieksassa
Mähkönsilta kuuluu Lieksaan 1930-luvun kuluessa rakennettujen tyyliltään funktionalismia edustavien rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen.
Funktionalismi rakennustyylinä ja ideologiana alkoi Suomessa 1920-luvun lopulla. Tyylin
näkyvimpiä tunnusmerkkejä olivat selkeälinjaisuus, epäsymmetrisyys ja horisontaalisten
linjojen korostaminen. Rakennukset pyrittiin suunnittelemaan tarkoituksenmukaisiksi ja
toimiviksi, ilman ylimääräistä koristelua. Tunnettuja funktionalismin ajan arkkitehteja olivat mm. Alvar Aalto, Erik Bryggman, Yrjö Lindegren ja Pauli E. Blomstedt. Maaseututaajamissa ensimmäisiä funktionalistisia rakennuksia olivat useimmiten osuuskauppojen liikerakennukset. SOK:n rakennusosaston tunnetuin arkkitehti lienee Erkki Huttunen, jonka
suunnittelemia liikerakennuksia on rakennettu ympäri Suomea.
Vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Pohjois-Karjala oli maaseutuvaltaista aluetta, jossa
rakennuskanta muodostui talonpoikaista rakentamisen perinnettä edustavista puurakennuksista. 1920- ja 1930-luvuilla valmistuneet tyyliltään funktionalismia edustavat rakennukset erottuivat maisemassa ja kaupunkikuvassa vanhasta selkeästi poikkeavina. Esimerkiksi julkaisun Funkis Karjalassa (2016) mukaan: ”Tuskin mikään muu rakennustyyli on pystynyt luomaan niin suurta kontrastia menneeseen rakennuskantaan kuin mitä funktionalismi teki 1900-luvun alkukymmenillä.”54
1930-luvulla Lieksaan valmistui useita tyyliltään funktionalismia edustavia rakennuksia.
Arkkitehti Erkki Huttusen SOK:n piirustusosastolla suunnittelema Pielisjärven osuusliikkeen laajennus valmistui Pielisentien varrelle vanhan liikerakennuksen jatkeeksi vuonna
1937. Rakennus on hyvä esimerkki selkeäpiirteisestä funktionalismista. Asemakadun varressa sijaitseva, arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema Mauron talo valmistui vuonna
1938. Arkkitehti Pauli A. Salomaan suunnittelema Lieksan työväentalo valmistui vuonna
1939 Pielisentien ja Asemakadun risteykseen. Työväentalo rakennettiin Pielisjärven Ylei-
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sen Osuusliikkeen liikerakennuksen yhteyteen, siihen saumattomasti liittyen. Rakennuksen ilme muuttui osuusliikkeen rakennuksen laajennuksen seurauksena 1950-luvulla. Samaan funkisrakennusten kokonaisuuteen kuuluu myös arkkitehti Yrjö Lindegrenin suunnittelema Pielisjärven kunnansairaala (Koski-Jaakonkatu 4), joka valmistui vuonna 1932.
Rakennus on edelleen olemassa, mutta sen alkuperäinen ulkoasu on aikojen kuluessa tehtyjen muutosten seurauksena kadonnut.55

Pielisjärven Osuusliikkeen vanhempi, vuonna 1925 valmistunut liikerakennus ja vuonna 1937 valmistunut, tyyliltään puhdaspiirteistä funktionalismia edustava laajennus vuonna 2018.

Mauron talo (Asemakatu 5) on ominaispiirteiltään hyvin säilynyt liike- ja asuinrakennus. Sen on rakennuttanut
lieksalainen kauppaneuvos Nikolai Mauro. Yläkerta oli Mauron perheen asuntona, alakerrassa toimi Lieksan
Kauppa Oy:n sekatavarakauppa.
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Pielisjärven kunnansairaala, nykyinen Pielisen Karjalan musiikkiopisto. Rakennuksen ulkoasu on myöhempien
korjausten seurauksena muuttunut. (Kuva Kaisa Mäkiniemi, 2018)

Lieksan työväentalo. Pielisentien puolella sijaitsevaa Osuusliikkeen kiinteistöä on myöhemmin korotettu ja
kattomuoto on muutettu satulakatoksi, mikä on muuttanut rakennuksen ilmettä. (Kuva Kaisa Mäkiniemi,
2018)

Aikansa modernia arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa edustava silta
Mähkönsilta on varhaisin esimerkki sekä modernista arkkitehtuurista että modernista rakennustekniikasta Lieksassa. Silta on järjestyksessä toinen Pohjois-Karjalan alueelle 1920ja 1930-lukujen vaiheessa rakennetuista moderneista kaarisilloista. Lieksan siltaa vanhempi Nurmeksen Mikonsalmen silta oli rakennettu kaksi vuotta aikaisemmin. Mikonsalmen silta purettiin 1960-luvulla.56
56
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Mähkönsillan suunnitellut ja rakennuttanut tanskalainen Christiani & Nielsen yhdisti
suunnittelussa uusia rakennusteknisiä innovaatioita, kuten rautabetonia, sekä arkkitehtuurin uusimpia teorioita. Yritys loi vahvan pohjan suunnitteluperinteelle, jossa arkkitehtien ja insinöörien yhteisen osaamisen pohjalta syntyi merkittäviä modernin insinööritieteen ja arkkitehtuurin teoksia.57 Lieksan kaksikehäinen kaarisilta on edustava esimerkki
funktionalismin ihanteen mukaisesta selkeälinjaisesta, pelkistetystä rakenteesta, joka kaikesta turhasta koristelusta riisuttuna täyttää tehtävänsä eli johtaa kulkijat joen ylitse. Siltaa kuvaavia piirteitä ovat eleettömyys ja tarkoituksenmukaisuus. Funktionalismin ihanteiden mukaisesti tarkoituksenmukaisuus luo kauneutta ilman ylimääräisiä koristeita.
Uusi kaarisilta on valmistumisensa aikaan ollut hieno ja edistyksellinen, ympäristöstään
erottuva modernin ajan maamerkki. Sillan suunnittelussa ja rakentamisessa käytettiin
oman aikakautensa edistyksellisintä tekniikkaa. Silta suunniteltiin aikanaan esimerkiksi
voimassa olevia suosituksia leveämmäksi, joten sen ajateltiin palvelevan kasvavaa liikennettä mahdollisimman pitkään.
Harvinainen 1920- ja 1930-lukujen vaihteen betonirakenteinen kaarisilta
Mähkönsilta on aikanaan tyypillinen, nykyään harvinaiseksi käynyt esimerkki 1900-luvun
alkupuolen kaarisilloista. 1920- ja 1930-lukujen sillat jäivät viimeistään 1960-luvun mittaan liian kapeiksi kaksisuuntaiselle liikenteelle ja monet niistä on tästä syystä korvattu
uusilla leveämmillä silloilla. Toisaalta silloissa aikanaan käytetyt uudenaikaiset innovatiiviset rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat joissain tapauksissa kestäneet huonosti aikaa ja
kulumista. Esimerkiksi 1920-luvun sirot teräsbetonirakenteet ovat saattaneet osoittautua
korjaamisen kannalta haastaviksi.
Silta on edustava ja harvinainen esimerkki insinööritoimisto Christiani & Nielsenin Suomeen suunnittelemista ja rakennuttamista silloista. Toimiston Suomeen suunnittelemista
viidestä kaarisillasta ovat jäljellä enää Mähkönsilta Lieksassa ja Savukosken silta Pyhtään
ja Loviisan rajalla. Christiani & Nielsenin kaarisilloista Mähkönsilta ja Tiikkajansalmen silta
rakennettiin kaksikaarisina, muut kolme siltaa olivat yksikaarisia. Mähkönsilta on ainoa
jäljellä oleva kaksikaarinen silta.
Mähkönsilta ja Savukosken silta ovat ulkoasultaan saman kaltaisia mutta teknisesti erilaisia. Mähkönsilta rakennettiin samojen suunnitelmien pohjalta kuin kaksi muutakin samoihin aikoihin rakennettua siltaa, Mikonsalmen silta ja Tiikkajansalmen silta. Mähkönsilta on
niistä ainoa, joka on edelleen olemassa. Mähkönsilta on siltateknisestä näkökulmasta ainoana jäljellä olevana kohteena harvinainen esimerkki oman aikakautensa betonikaarisilloista.58
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Mähkönsillan säilyneisyys
Silta on säilynyt pääpiirteissään alkuperäisessä asussaan. Aikojen mittaan siltaan on tehty
lähinnä sillan kuntoa ylläpitäviä korjauksia ja muutoksia. Näkyvimpänä muutoksena sillan
ulkoasussa erottuu sillan pohjoispuolelle 1970-luvulla rakennettu kevyen liikenteen väylä.
Alun perin kevyen liikenteen väylä rakennettiin vain sillan eteläpuolelle.
Sillan rakenteisiin on aikojen mittaan tehty pieniä muutoksia ja korjauksia. Niillä ei ole
olennaista vaikutusta sillan ulkoasuun. Sillan perusrakenne on pääpiirteissään alkuperäisiä suunnitelmia vastaava. Toisaalta kaiteiden poistaminen ajoradan ja ripustustankojen
välistä on aiheuttanut tankoihin sillan rakennetta heikentäviä vaurioita, joten sitä voidaan
pitää merkittävänä muutoksena.
Sillan käyttö ajoneuvoliikenteen siltana on päättynyt. Silta on ollut heikon kuntonsa vuoksi
suljettuna ajoneuvoliikenteeltä vuodesta 2014 lähtien. Sen jälkeen silta on toiminut kevyen liikenteen käytössä.

Silta vuonna 2018.

Silta vuonna 2018. (Kuva Aija Degerman).
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7.3

Historialliset arvot
Yksi Lieksanjoen ylittävistä silloista
Mähkönsilta muodostaa merkittävän kulkuyhteyden Lieksanjoen yli vanhalle siltapaikalle,
jossa on ollut silta jo 1880-luvulla. Vuonna 1930 liikenteelle avattu silta on ollut jo 90 vuoden ajan olennainen osa Lieksan ja Lieksanjoen ranta-alueiden maisemaa.
Mähkönsilta on yksi kolmesta Lieksan keskustan tuntumassa sijaitsevasta Lieksanjoen yli
johtavasta sillasta. Karjalantien maantiesilta on valmistunut samoihin aikoihin kuin tiekin
1960-luvun puolivälissä. Nykyinen teräsristikkorakenteinen rautatiesilta on valmistunut
vanhemman rautatiesillan tilalle vuonna 1972. Yhdessä rautatiesilta sekä 1920- ja 1930lukujen vaihteessa ja 1960-luvulla valmistuneet maantiesillat muodostavat siltatekniikan
ja liikenteen kehityksestä havainnollisella tavalla kertovan kokonaisuuden. Sillat ovat arvokkaita myös osana Lieksanjokivarren maisemaa.
Merkitys osana tiestön ja liikkumisen historiaa
Mähkönsilta liittyy alueen tiestön historiaan ja liikkumismuotojen kehitykseen. Sillan
kautta on kulkenut alueen tärkein päätie, Pielisen itäpuolta Nurmekseen johtava maantie,
aina 1960-luvulle saakka. Vanha maantie on sijainnut samalla paikalla ainakin 1700-luvun
lopulta lähtien.
Mähkönsilta on esimerkki autoistumisen kaudella 1920- ja 1930-luvuilla rakennetuista
suurista maantiesilloista. 1920-luvun kuluessa siirryttiin vähitellen hevoskyydistä autoliikenteeseen. Autojen määrän lisääntyminen edellytti tiestön kehittämistä. Tuolloin merkittävänä tavoitteena oli kaupunki- ja teollisuuspaikkakuntien välisten liikenneyhteyksien
kehittäminen. Teiden rakentamisessa huomioitiin myös matkailun tarpeet. Liikenneverkon kehittäminen edellytti mm. siltojen ja teiden kantavuuden parantamista ja leveyden
lisäämistä autoliikenteen tarpeita vastaavaksi. Vaikka tuon ajan sillat jäivät viimeistään
1960-luvun kuluessa liian kevytrakenteisiksi ja kapeiksi koko ajan kasvavalle autoliikenteelle, olivat ne aikanaan teknisesti edistyksellisiä. Monien saman ikäisten siltojen tapaan
Mähkönsillan leveys jopa ylimitoitettiin suhteessa 1920-luvun lopulla olemassa oleviin
suunnittelunormeihin.59
Mähkönsilta on tieliikennehistoriallisesti arvokas kohde. Se on tyypillinen TVH:n siltaosaston urakoitsijoilla 1920-luvulla teetättämä suuri silta vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä.
Silta dokumentoi erittäin hyvin valtakunnallisen tieliikennehistorian keskeistä ajanjaksoa,
jonka kuluessa Suomeen rakennettiin kaikkiaan 22 suurta maantiesiltaa. Niistä viisi oli
myös Mähkönsillan suunnittelusta ja urakoinnista vastanneen Christiani & Nielsenin suunnittelemia.60
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7.4

Maisemalliset arvot
Maamerkkikohde ja yksi Lieksan tunnusmerkeistä
Liikenneviraston oppaan Sillat ja ympäristö (2013) mukaan: ”Keskeisellä paikalla oleva
silta ympäristöineen vaikuttaa mielikuvaan paikkakunnasta ja onnistuessaan silta voi
saada myös symbolista arvoa. Ajan mittaan itse sillasta saattaa muodostua kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde kuten useat sillat jo ovatkin.”61
Mähkönsilta on Lieksassa nimenomaan paikallista omaleimaisuutta ja identiteettiä luova
maamerkkisilta. Silta näkyy maamerkkinä Lieksanjoen yli kulkevalle Karjalantien sillalle.
Kaupunkikuvassa Mähkönsilta on osa Lieksanjokivarren maisemaa. Se erottuu kiintopisteenä ja maamerkkikohteena jokea reunustavalla puistoalueella.

Mänkönsilta Lieksanjoen maisemassa.

61
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Näkymä Karjalantien sillalta Lieksanjoen maisemaan ja Mähkönsillalle.

Silta Lieksanjoen maisemassa
Valmistumisensa aikaan Mähkönsilta erottui kaupunkikuvassa ja jokimaisemassa modernia aikaa ja modernia tekniikkaa edustavana maamerkkikohteena. Se oli ensimmäisiä esimerkkejä modernista arkkitehtuurista ja modernista rakennustekniikasta Lieksassa.62 Nykyään sirorakenteinen, funktionalismille tyypilliseen tapaan ulkoasultaan pelkistetty ja
eleetön silta erottuu maisemassa edelleen omaa aikakauttaan edustavana modernina elementtinä.
Siltaa ympäröivät ranta-alueet ja jokimaisema ovat sillan valmistumisen jälkeen muuttuneet. Vielä 1900-luvun alkupuolella jokiympäristö oli teollisen toiminnan leimaamaa. Lieksanjoki toimi mm. puutavaran uittoväylänä. Joella oli uittotoimintaan liittyviä rakenteita.
Sillan kupeessa Rantalassa sijaitsi Enso-Gutzeitin kookas nostorana, jolla Lieksanjokea pitkin uitetut tukit siirrettiin joesta vaijeria myöten Pankakosken radan varteen kuljetettaviksi rautateitse eteenpäin, esim. Pankakosken tehtaalle. Nykyään jokea ympäröivät alueet ovat istutettuja puistoalueita. Hahmoltaan pelkistetty Mähkönsilta istuu vehreään
puistomaisemaan hyvin.

Näkymä Lieksan kirkkopuiston rannasta Rantalaan päin 1930-luvulla. Vastavalmistunut Mähkönsilta erottuu
Lieksanjoen maisemassa näkyvänä, modernia arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa edustavana maamerkkikohteena. (Kuva Pielisen museo).
62
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Kaarisilta ja Rantalan puolella sijaitseva nostorana 1950-luvulla. Joessa näkyy uittorakenteita. (Kuva Pielisen
museo).

Lieksanjoki ja Mähkönsilta Enso-Gutzeitin Rantalan nostoranasta käsin kuvattuna. Joessa näkyy tukkilauttoja
ja -nippuja sekä uittorakenteita. Taustalla näkyvät kirkko ja tapuli. Rannassa kirkon koillispuolella on venevajoja.
55 (60)
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8

SILLAN KUNNON JA KORJAAMISEN VAIKUTUKSISTA ARVOIHIN

8.1

Sillan rakennetekninen arvio
Sillan rakenneteknisen arvion on laatinut DI Jari Sutela Sweco Rakennetekniikka Oy:stä.
Arvio perustuu Ramboll Finland Oy:n 11. - 13.8.2015 tekemään erikoistarkastukseen.
Rambollin tekemän erikoistarkastuksen mukaan sillassa on havaittavia seuraavia merkittäviä vaurioita:
•

Päällysrakenteen betonirakenteissa on vakavaa rapautumaa, valuvikoja ja ruostumista laajoilla alueilla.

•

Vedeneriste vuotaa ja päällysrakenteen kuivatus on puutteellinen. Nämä heikentävät betonista kansilaattaa edelleen.

•

Vetotangoissa on erittäin vakavia ruoste- ja törmäysvaurioita, jotka vaarantavat
sillan käyttäjien turvallisuuden. Lisäksi vetotankoja ei ole törmäyssuojattu.

•

Sillan alkuperäisten teräsrakenteiden korroosiosuojaus on heikko ja näin ollen sillassa on laajoja ruostevaurioita.

•

Alusrakenteissa on laajoja rapautuma- ja halkeamavaurioita betonirakenteissa ja
vakavia ruostevaurioita teräsrakenteissa.

•

Alusrakenteissa on havaittu mahdollisiin tukien liikkeisiin viittaavia vaurioita.

•

Siltaan on rakennettu jälkikäteen puukantiset teräsrakenteiset reunaulokkeet kevyelle liikenteelle, jonka kaikkia hitsiliitoksia ei ole pintakäsitelty ja ne ovat ruosteessa. Lisäksi osa hitsiliitoksista ovat epämääräisiä.

Sillan korjaaminen rakennushistoriallinen arvo säilyttäen ei ole taloudellisesti ja teknisesti
järkevää, koska pelkällä peruskorjauksella ei tulla välttämättä saavuttamaan sillalle riittävää kantavuutta ja käyttöikää muun muassa alusrakenteiden mahdollisten liikkeiden
vuoksi. Alusrakenteiden liikkeet voivat johtua muun muassa puupaalujen lahoamisesta ja
penkkojen liikkeistä.
Mikäli alusrakenteet haluttaisiin varmuudella riittävän kestäviksi, täytyisi ne puupaaluperustusten vuoksi uusia kokonaan, jolloin sillan rakennushistoriallista arvoa ei enää voitaisi
säilyttää.
Lisäksi päällysrakenne tarvitsisi erittäin laajoja korjaamis- ja uusimistoimenpiteitä. Muun
muassa betonisten kaarien korjaaminen saattaisi vaatia sillan päällysrakenteen korjaustöiden aikaista tukemista, joka hankaloittaisi korjaustöitä edelleen ja toisi merkittäviä lisäkustannuksia.
Teräsrakenteiden korjaustoimenpiteiden tarkka määritys vaatisi laajempia tutkimuksia
esimerkiksi hitsiliitosten kunnosta.
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Rambollin erikoistarkastusraportin mukaan silta voitaisiin käyttää loppuun kevyen liikenteen siltana tekemällä välittömiä muutoksia ja korjauksia päällysrakenteeseen. Muutosten tekeminen ei kuitenkaan takaa alusrakenteiden liikkeen pysähtymistä ja sillan alusrakenteiden liikkeitä ja vaurioiden etenemistä tulisi tarkkailla tehostetusti ennen sillan uusimista.
8.2

Pohdintaa
Mähkönsillan kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen merkitys on kiistatta korkea. Silta
on historiallisesti arvokas vanhalla siltapaikalla sijaitsevana 90 vuotta vanhana siltana. Se
kertoo osaltaan alueen tiestön kehityksestä ja liikkumisen historiasta. Silta on rakennushistoriallisesti arvokas 1920- ja 1930-lukujen rakennusperinnettä edustavana, muodoltaan ja rakenteeltaan oman aikansa edistyksellistä tekniikkaa ilmentävänä siltana. Se on
toinen jäljellä oleva silta ja ainoa kaksikaarinen silta insinööritoimisto Christiani & Nielsenin Suomeen 1930-luvun vaihteessa suunnittelemasta ja rakennuttamasta viidestä kaarisillasta. Maisemassa silta erottuu maamerkkikohteena ja paikallista identiteettiä luovana
tunnusmerkkikohteena.
Toisaalta sillan käyttöarvo on heikentynyt. Silta on vanhanaikainen, se on liian kapea ja
kevytrakenteinen nykyiselle raskaalle autoliikenteelle. Sillan kunto on ajan mittaan heikentynyt ja sillan käyttö jatkossa edellyttää merkittäviä korjauksia. Silta on ollut suljettuna
ajoneuvoliikenteeltä vuodesta 2014 lähtien. Rakenneteknisesti sillan arvioidaan olevan
selkeästi jo käyttöikänsä lopussa.
Heikosta teknisestä kunnosta huolimatta silta on edelleen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas. Sillan historiallinen, rakennushistoriallinen ja maisemallinen arvo
ovat olemassa niin kauan kuin silta on olemassa.
Ramboll Finland Oy:n 11. - 13.8.2015 tekemään erikoistarkastuksen mukaan silta on mahdollista loppukäyttää kevyen liikenteen siltana. Myös loppukäyttö edellyttää vaurioiden
korjauksia, mm. vaurioituneiden vetotankojen uusimista ja maatukien korjaamista. Osa
vaurioista on mahdollista korjata, mutta sillan alusrakenteiden liikkumista ei pystytä ennustamaan eikä varmuudella estämään muuten kuin uusimalla alusrakenteet. Sekä erikoistarkastuksen loppupäätelmien että tässä selvityksessä teknisenä asiantuntijana toimineen DI Jari Sutelan mukaan sillan käyttäminen loppuun kevyen liikenteen siltana vaatii
korjausten lisäksi vaurioiden etenemisen seurantaa.
Mähkönsilta sijaitsee paikassa, jossa on tarvetta kulkuyhteydelle Rantalan puolelta kaupungin keskustaan.
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Valokuvat
Valokuvat Kaisa Mäkiniemi, jos ei toisin mainita.
Vanhat valokuvat Pielisen museo.
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Lieksan kaarisilta (Mähkönsilta) vuonna 1960. (Kuva Pielisen museo, kuvaaja Esko Lappi).
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