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PURUVEDEN MARTINSALMEN PENGERTIE JA SILTA

Pro Puruvesi ry:n hallitus lausuu mielipiteenään Ruokoniemen-Kaijansaaren tiekunnan 
lupahakemuksesta pysyttää Puruveden Martinsalmen tiepenger ja uusia siltarumpu seuraavaa:

1. Perusteita mielipiteelle
Pro Puruvesi tarkastelee lupahakemusta koko salmialueen vesistövaikutuksen ja 
vesistönsuojelutoimenpiteiden kannalta. Salmialueen pituus Kaidansaaren pohjoispäästä Vasattarin 
kaakkoispäähän on noin 5 km. Leveydeltään salmi on noin 0,5 km, mutta kapeimmilta kohdin kuten 
Martinsalmessa, Savisaaren kohdalla ja Kaidansaaren eteläpään kohdalla vain satakunta metriä. 
Salmialueen kartta on liitteenä. Natura 2000-alue ulottuu Mölsänselältä salmialueen pohjoiselle 
suualueelle ja etelästä salmialueelle siten, että Vasattarin ranta salmialueella noin 2 km:n matkalta 
on Natura 2000-aluetta. Perusteena Natura-alueelle on Puruveden poikkeuksellinen kirkkaus ja 
puhtaus sekä siihen liittyvä eläimistö ja kasvisto kuten nuottaruoho ja lahnaruoho.
 
Viime vuosikymmenten aikana erityisesti lahtialueet mutta myös monet salmialueet ovat 
merkittävästi rehevöityneet. Negatiivinen kehitys näyttää jatkuvan. Eri alueilla syyt rehevöitymiseen 
vaihtelevat. Kyseessä olevalla salmialueella ei ole selkeitä yksittäisiä ravinnelähteitä eikä sinne 
laske merkittäviä jokia. Vapaa-ajan asutus on runsasta. Martinsalmen ja Savisaareen Ruokoniemestä 
johtavat pengertiet pieniaukkoisine rumpuineen ja siltoineen sulkevat pahoin muutoinkin veden 
vaihtuvuuden kannalta ongelmallisen pitkän ja kapean salmialueen (liitekuvat). Savisaaren 
pengertien kielteisiä vaikutuksia korostaa, että se vaikeuttaa oleellisesti veden vaihtuvuutta 
Enanselän suuntaan. Se olisi etelässä lyhin reitti selkävesille.. 

Vesikasvillisuus ja pohjaliete ovat lisääntyneet viime vuosikymmenten aikana erityisesti 
Martinsalmen ja Savisaareen johtavien pengerteiden lähialueilla, mutta myös muualla salmialueella. 
Kesällä 2013 oli Martinsalmen pohjoispuolella Kaidansaaren länsirannalla sinilevää. Natura 2000-
alueesta erityisesti Vasattarin Savisaaren puoleinen ranta-alue on mennyt surkeaan kuntoon eikä 
vastaa enää millään muotoa Natura-perusteita (liitekuva).

Puruvedellä on käynnistynyt laaja vesistön kunnostustoimien suunnittelu. Hankkeessa ovat mukana 
Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon ja Pohjois-
Karjalan alueyksiköt, Savonlinnan ja Kiteen kaupungit sekä Pro Puruvesi. Suunnittelu painottuu 
valuma-alueille ympäri Puruvettä. Seuraavissa hankkeissa tultaneen tarkastelemaan 
perusteellisemmin lahti- ja salmialueilla tarvittavia vesistönkunnostustoimenpiteitä. Myös 
Kaidansaaren länsipuolinen salmialue Natura-näkökohtineen tullee tarkasteluun.

Penger- ja siltaratkaisut vaikuttavat vesistön tilaan useita vuosikymmeniä kuten myös Martinsalmen 
ratkaisu. Virheiden korjaus tulee kalliiksi eikä vesistölle aiheutuneita vahinkoja voi aina edes 
korjata. Vesistön tila vaikuttaa merkittävästi myös ranta-asukkaiden viihtyvyyteen ja 
rantakiinteistöjen arvoon. Vaasan hallintooikeus teki kesäkuussa 2013 päätöksen, että 
vuosikymmeniä Ruokolahdella vesistövaikutusten vuoksi kiistaa aiheuttanut Soinilansalmen 
pengertie on purettava ja ranta-asukkaille aiheutuneita vahinkoja korvattava. Pien-Saimaa- 



hankkeessa rakennetaan pengertien vuoksi kallista pumppuasemaa veden vaihtuvuuden 
parantamiseksi. Pengerteiden kielteiset vaikutukset vesistöön ovat aiempaa selvemmin tiedossa ja 
vaikuttavat ratkaisuihin.

2. Martinsalmen lupahakemus
Siltanylund Oy teki rikkoontuneen rummun korvaavasta ratkaisusta suunnitelman syksyllä 2012. 
Käytössä oli Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto 29.6.2012 perustuen käyntiin paikanpäällä. 
Samalla matkalla ely-keskuksen henkilöt tutustuivat pikaisesti myös Savisaaren pengerratkaisuihin 
ja Kaidansaaren-Mäkrän välisen salmen pengertiehen. Siltanylundin tekemä ja hoitokunnalle 
jättämä suunnitelma perustui aukoltaan noin 6 metrin levyiseen matalarakenteiseen 
rumpuratkaisuun. ELY-keskus teki päätöksen 75 %:n avustuksesta. Tämä ratkaisu olisi parantanut 
selvästi nykyistä tilannetta jos rummun suunta olisi lisäksi muutettu salmen pituussuuntaiseksi. 
Mahdollisesti myöhemmin ratkaisua täydentämään tehtävien pienempien lisärumpujen kanssa 
myönteinen vaikutus vesistöön olisi ollut merkittävä.

Uusi hoitokunta teki kuitenkin tiekunnan kokoukseen 2013 kustannusperustein vaihtoehtoisen 
esityksen halkaisijaltaan 3,5 metrin pyöreästä rummusta. Tiekunnan kokouksessa tämä vaihtoehto 
voitti äänestyksessä ja hoitokunta teetätti uuden suunnitelman Siltanylundilla. Tämä ratkaisu ei 
parantaisi nykyistä vesienvaihtuvuudelle huonoa tilannetta eikä toisi toimivaa osaratkaisua koko 
salmialueen ongelmia myöhemmin ratkottaessa. Pyöreässä rummussa lisäksi todellinen vesipinnan 
leveys vaihtelisi voimakkaasti veden korkeuden mukaan. Rumpu on suunniteltu poikittain tien 
suuntaan eikä salmen pituussuuntaan haitaten silläkin tavoin veden vaihtuvuutta.

3. Mielipide
Martinsalmen penkereen säilyttämistä ja siltarummun uusimista tulee tarkastella koko salmialueen 
veden vaihtuvuuden kannalta ja tulevaisuudessa tarvittavien muiden toimenpiteiden osana. Koska 
ratkaisulla voi olla vaikutuksia myös Natura-alueeseen salmen pohjoispäässä sekä eteläosassa, tulee 
vaihtoehtoja tarkastella myös Natura-säädöstöä vasten.

Parhaana ratkaisuna pidämme, että asiantuntijat kesällä 2014 perehtyvät koko salmialueeseen ja sen 
tilanteeseen sekä tarkastelevat Martinsalmen ja Savisaaren pengerteiden vaikutuksia. Martinsalmen 
pengertien pysyttämisestä ja rummun uusimisesta tulisi päätös tehdä vasta tämän tarkastelun ja 
esitysten jälkeen.

Mikäli rummun uusiminen katsotaan niin kiireelliseksi, ettei em. tarkastelua ehditä tehdä, 
ratkaisuksi tulee valita Siltanylundin noin 6 metrin matarakenteiseen rumpuun perustuva ratkaisu. 
Rummun tulee olla kuitenkin salmen pituussuuntainen. Sitä täydennetään tarvittaessa myöhemmin 
pienemmin lisärummuin

Koska myös 3,5 metrin pyöreärumpuratkaisu on tieosakkaiden kulkemisen kannalta riittävä, tulee 
hakea ratkaisuja, joilla voidaan tieosakkaille kompensoida vesistönäkökohtien vuoksi toteutettavan 
kalliimman ratkaisun vaikutus.

Mielipiteen lähettämisestä kuulutuksissa annetun määräajan jälkeen on sovittu asiaa käsittelevien 
Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöiden kanssa.
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