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SOINILANSALMEN VELVOITETARKKAILU KESÄLLÄ 2021 

1 TARKKAILUN PERUSTA 

Soinilansalmen pengertie ja silta sijaitsevat Eteläisellä Suur-Saimaalla Korosniemenselän ja Kau-

vonselän välissä. Itä-Suomen vesioikeus on 13.4.1984 antamallaan päätöksellä nro 21/va/84 myön-

tänyt Ruokolahden kunnalle luvan tiepenkereen rakentamiseen Haapaveden Soinilansalmen poikki 

Äitsaaresta Härskiänsaareen. Päätöksen mukaan tiepenkereen Härskiänsaaren puoleiseen päähän 

tuli rakentaa silta, jonka aukon vapaa leveys on vähintään 5,0 m. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 

1993 ja työ valmistui huhtikuussa 1994. Kaakkois-Suomen tiepiiri toteutti siltahankkeen siten, että 

silta-aukon leveydeksi Härskiänsaaren puoleisessa päässä tuli 25 m. Lisäksi rakennettiin pienempi 

4 m leveä virtausaukko Äitsaaren puoleiseen päähän sekä näiden väliin 3 halkaisijaltaan 3 metrin 

vedenalaista rumpua.  

Rakentamisen jälkeen Soinilansalmen virtaus hidastui noin kolmasosaan (35m3/s->11 m3/s). Veden 

vaihtuvuuden heikennettyä alueelle muodostuva sedimentti ei ole päässyt luontaisesti kulkeutumaan 

etelässä oleviin syvänteisiin, vaan jäänyt pohjoispuolelle samentamaan sen vettä ja liettämään ran-

toja. Veden samentumisen seurauksena upokaskasvit vähenivät ja järviruoko levittäytyi uusille alu-

eille.    

Pengertiestä osa määrättiin purettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden 11.9.2015 antaman päätök-

sen (taltionumero 2378) mukaisesti ja tilalle rakennettiin vuosien 2017–2018 aikana suuriaukkoinen 

silta, jonka uoman leveys keskivedenkorkeudella on noin 80 metriä. Silta-aukon tarkoituksena oli 

parantaa vedenlaatua kasvattamalla veden vaihtuvuutta salmessa. Rakentamisen jälkeen arvioitu 

(ei mitattu) virtaama on noin 20 m3/s. Siltapaikka sijaitsee Soinilansalmen keskivaiheilla n. 500 m 

pitkän pengertieosuuden länsipuolella. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy toteutti Soinilansal-

men vesistötarkkailun rakentamisen aikana AVI:n päätöksen ESAVI/2261/2016 mukaisesti. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 3.9.2010 nro 83/10/2 Soinilansalmen vesialueen tilaa 

on tarkkailtava vesinäytteiden ja kasvillisuuden linja-arviointien avulla erikseen laadittavan tarkkai-

luohjelman mukaisesti rakentamistyön aikana ja vähintään viiden vuoden ajan rakentamisen jälkeen 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman 

(SVYT 20v1005) mukaisesti.  
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2 TULOKSET 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy otti Soinilansalmen velvoitetarkkailunäytteet 4.8.2021 ja 

näytteet analysoitiin yhtiön laboratoriossa. Velvoitetarkkailussa näytepisteitä on kaksi (liite 2), yksi 

salmen pohjoispuolella (herttapiste: Soinilans poh 549) ja yksi salmen eteläpuolella (herttapiste: Soi-

nilans ete 552).  

Vedenlaatu oli hyvin samalaista molemmin puolen Soinilansalmea. Pohjoispuolen pisteellä sameus, 

sähkönjohtavuus ja kokonaistyppipitoisuus olivat hieman eteläpuolen pistettä korkeammat. Vesi oli 

molemmilla pisteillä elokuussa 2021 ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien lievästi rehevää, kemiallisen 

hapenkulutuksen (CODMn) ja väriluvun mukaan lievästi humuksista ja sameusarvon perusteella lie-

västi sameaa. Sähkönjohtavuus oli hiukan koholla luonnon taustapitoisuuteen nähden. Happipitoi-

suus oli hyvällä tasolla molemmilla pisteillä. Vedenlaatuparametrien arvot vastasivat suunnilleen 

vuosien 2019–2020 tasoa, vain typpipitoisuudet ja sameusarvot olivat hieman korkeampia kahteen 

aiempaan vuoteen verrattuna.  
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