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1. Johdanto 
 

Työ liittyy Joroisselän kunnostushankkeeseen ja tarkoituksena on selvittää Kolkonjärven  Ja 
Joroisselän välisen Enonjoen valuma-alueen mahdolliset vesistöjen hoitoon soveltuvat kohteet. 
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kosteikot/pintavalutuskentät.  Samalla tarkasteltiin mm. 
suojavyöhykkeitä peltoalojen osalta. 
 
Kohteen Liuna-Joroisselkä alueella on tarkasteltava myös yhdyskuntarakentamisen vaikutuksia 
vesistöjen tilaan. Alue sijoittuu Joroisten taajaman eteläpuolelle. 
Joroisselän lähivaluma-alueelle sijoittuu mm. lentokenttä, taimitarha ja golfkenttä. 
Yleissuunnitelma on laadittu maastokäyntien, kirjallisten aineistojen ja alueen asukkaitten 
haastattelujen perusteella.  
 
Kyseiset alueet sisältyvät Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemään julkaisuun ”Joroisselän 
kuormitusselvitys”. (Jani Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus 20014) 
Edellä mainitun aineiston pohjalta maastokäynnit suunnattiin alueille joiden kuormitus oli 
merkittävää. 

 
 

  
            ( Kuva1. kaaviot Joroisselän kuormitusselvitys Jani Pulkkinen) 
 
 
Valuma-alueella suoritettavat toimenpiteet tukevat osaltaan muita järven kunnostukseen ja 
vesienhoitoon liittyviä toimenpiteitä. 
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2. Lähivaluma-alueitten tarkastelu  
 

2.1 Kolkonjoki / Enojoki 
 

 
Kolkonjoki laskee 
Kolkonjärvestä (Rantasalmi) 
Kerisalon kautta 
Joroisselkään. Joen nimi 
muuttuu Joroisten kunnan 
alueella Enojoeksi. Valuma-
aluetta hallitsee runsas 
metsäojitus ja toisena 
merkittävinä alueina on 
maatalous. Lähivaluma-
alueen pinta-alasta on 
peltojen osuus 12 %. 
Joen keskivirtaama on 0,4m3 

/s 
Alueella ei ole pistemäistä 
kuormitusta. 
Osa ravinnekuormituksesta 
syntyy haja-asutuksen 
jätevesistä. 

 
 
 
 
 
Enojoen suulle yhtyy 
Saarapuro Metsolan 
kauttatulevine sivuhaaroineen 
sekä nimetön puro jonka 
alkulähteet ovat Rauhalassa, 
Kuusipirtissä sekä 
Hepomäessä. 
 

 
(Kuva2. Enojoen lähivaluma-alue) 
 
Alueelle on tehty vuonna 2008 LUMO yleissuunnitelma (Etelä-Savon ELY-keskuksen raportteja 
6/2008 Hanna Huovinen) 

 
Enojoen kautta tuleva kuormitus Joroisselkään on ulkoisen typpikuorman osalta 14,1 % ja fosforin 
16,5 % (Joroisselän kuormitusselvitysJani Pulkkinen) 
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( Kuva3. kartta Hanna Huovinen LUMO-yleissuunnitelma) 

 

 
(Kuva4. kartta Hanna Huovinen LUMO-yleissuunnitelma) 
 
LUMO-yleissuunnitelmassa on esitetty kolme kohdetta kosteikoiksi. Kyseisistä kohteista Rauhalan 
kosteikko laskee Hyviänlahteen ja Vaskelan Marjoniemenlahteen. 
 
Suunnitelmassa on esitetty myös suojakaistojen paikat joen varrelle, peltolohkojen kohdalle. 
Maastokäyntien perusteella voi todeta että Enojoen suojakaistat ovat peltolohkojen osalta 
pääsääntöisesti riittävän leveät. Suojakaistojen leveydet vaihtelevat 4,5m-6m välillä ollen osin 
puustoisia / nurmipintaista. 
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( Kuva5. Saarapuron valuma-alue. Karttapohja Paikkatietoikkuna) 
 
Saarapuron valuma-alueesta, 377ha, peltojen osuus on n. 15 %, noin 57 ha. Saarapuro yhtyy 
Enojokeen hieman ennen luhtaa, radan alituksen jälkeen. Puron loppuosaan, radan molemmin puolin 
on mahdollista muotoilla kosteikko (kuva10) 
 
 

 

 
( Kuva6. Saarapuro radalta, radan yläpuoli ja luhta-alueelta radalle päin. Kuvat Seppo Kauhanen) 

 

 

 

 
 
 



6 | S i v u  

 

 
 
 

 
Enojokeen laskeva, nimetön joki yhtyy 
Enojokeen ennen rautatiesiltaa. Pelloilla 
kulkevien jokiuomien suojakaistat ovat 
kapeahkot. 
Peltojen kuivatukset ovat hoidettu 
pääasiassa salaojituksella. 
 
Alueen kaakkoispuolella on runsaasti 
metsäojitusta. 
Joen loppuosaan, ennen rautatietä, on 
mahdollista muotoilla kosteikko. (kuva10) 
 
valuma-alue on noin 215ha josta peltoa n. 
76ha eli 35 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   
    (Kuva7. Nimetön joen valuma-alue) 

       
    
 
 

 
(Kuva8. Joki nimetön radan yläpuolella ja yhtymäkohta Enojokeen rautatiesillalta kuvattuna. Kuvat 
Seppo Kauhanen) 
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2.2 Liuna-Joroisselkä 
 

 
Liunasta Joroisselkään virtaa Välijoki / Joroisvirta.  Joroisvirran loppuosa, 
ennen Joroisselkää, on luonnonsuojelualuetta. 
Joroisten taajama sijaitsee alueen pohjoispuolella. Tarkastelualuetta hallitsee 
taajamarakentaminen. 
 
Lähivaluma-alueen suurimman pistekuormituksen aiheuttaa Joroisten kunnan 
jätevedenpuhdistamo jonka vedet johdetaan Tyrinpuron kautta Joroisvirtaan.  Puhdistamon 
toiminta vaatii ympäristöluvan ja sen uusiminen on ajankohtaista 31.12.2014 mennessä. 
Puhdistamolla käsitellään noin 400m3 jätevettä vuorokaudessa. 
 

 
(Joroisten kunnan jäteveden puhdistamon kuormitukset ympäristösuojelun tietojärjestelmän 
VAHTI mukaan. lähde Joroisvirran kuormitusselvitys Jani Pulkkinen) 
 
Lähivaluma-alueen hajakuormitus syntyy asutuksesta (taajama) sekä pelltoaloista. Lähivaluma-
alueen merkittävin kuormitus tulee Papinpuron valuma-alueelta vesinäytteenottojen perusteella. 
Sen osuus Joroisvirran lähialuekuormituksesta on typpikuormasta 14 % ja fosforikuormasta 31 %. 
Viertotien ja Muholan laskuojan kuormitusosuus on noin 1 %. 
Litosen laskujoen osuus on fosfori- ja typpikuormituksen osalta 2 %. 
Tarkastelualueelle purkautuu myös taajaman hulevedet mutta niiden osuus 
kokonaiskuormituksesta on hyvin vähäinen. 
 

 
(kuva 14 Joroisvirran tarkastelualue) 
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2.3Joroisselän lähivaluma-alue  
 
Joroisselän lähivaluma-aluetta hallitsee Joroisten taajama, Varkauden lentokenttä, taimitarha ja 
golfkenttä. 
 
 

 
(kuva 19 Joroisselän lähivaluma-alueen tarkastelurajaus) 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen vesinäytteenottopisteessä, lentokentä ohi laskevassa ojassa, on 
todettu suuria ravinnepitoisuuksia. Fosforipitoisuus on ollut keskimäärin 164 µg/L ja 
typpipitoisuudet 2100 µg/L. Suurin mitattu fosforipitoisuus, 360µg/L, on havaittu luhta-alueelta 
ojan tulviessa (Joroisselän kuormitusselvitys, Jani Pulkkinen).   
 
Ojan vaikutusalueella on myös peltolohkoja ja sen kautta purkautuu myös osa Joroisten taajaman 
hulevesistä. 
 
Varkauden lentoasemalla on siirrytty 2000-luvulla lentokoneiden jäänestossa ureasta asetaatti ja 
formiaattiliuosten käyttöön. Niiden vaikutus näkyy lisääntyneenä hapenkulutuksena. 
Lentokentällä ei ole ollut kuluvan vuoden aikana säännöllistä reittiliikennettä. 
 
Kartanogolfin vesistövaikutukset jakaantuvat osin Kanavaan ja osin suoraan Joroisselkään. 
Kartanogolfilla on lupahakemus vireillä vedenpinnan nostoon kenttäalueella luonnonmukaisia 
pohjapatoja hyväksi käyttäen.  
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Viereisessä kuvassa 
lentokentän ohi virtaaman 
ojan valuma-alue. 
 
Valuma-alueen koko on 
 noin 222ha josta peltoa 
 on n. 62 ha eli 27 %. 
 
Alueen poikki kulkee 
valtatie 5.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Osa Joroisten taajaman hulevesistä 
purkautuu Mutalantien varrella olevaa 
ojaa pitkin lentokentän kautta kulkevaan 
uomaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hulevesien 
purku-uoma 
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        2.4 Kohisevanjoki 
 
Kohisevanjoen lähivaluma-alue on 2,2km2 ja osuus Joroisselän valuma-alueesta suhteellisen pieni, 
0,1%. Fosforikuormitus 0,08 kg/vrk ja typpikuormitus 1,6kg/vrk ovat myös suhteellisen matalia 
kokonaiskuormituksesta. 
Joen suistoalueella on luontainen tai jo aikaisemmin rakennettu kosteikkoalue jonka 
laajennusmahdollisuuksia on selvitettävä tarkemmin 
 
 

 
 

 

2.5 Kerinsalonsaari 
 

 
(kuva 20 Kerinsalon pohjavesialueet) 

Pohjavesialueet 
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Keerinsalonsaaren osalta tarkasteltiin saaren valuma-aluetta sillan jälkeen, Huovinniemestä. Alueen 
valunta jakaantuun osin Joroisselkään ja Kerinselkään. Kuormitus syntyy lähinnä peltoviljelystä ja 
haja-asutuksesta. Kerinsalonsaaressa on kaksi pohjavesialuetta Leipämäki ja Repomäki. 
Alueelta tuleva ravinnekuormitus on kokonaisuutena suhteellisen pieni.  
 
Pohjavesialueelle rakentamista ja maankäyttöä ohjaa mm. Joroisten kunnan rakennusjärjestys ja 
ympäristönsuojelumääräykset. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota haja-asutusalueen 
jätevesien käsittelyyn sekä peltojen lannoitukseen. 
 
 
 

2.6 Kartanogolf 
 
Joroisten Kartanogolf sijaitsee Joroisselän pohjoisosassa. Alueelta tuleva kuormitus jakaantuun 
Valvatuksesta laskevaan Kanavaan sekä suoraan Joroisselkään. Alueelle on asemakaavoitettu loma-
asunto ja pientaloalueet.  
Kartanogolfilla on suunnitteilla nostaa golfkentän läpi virtaavan Kanavan vedenkorkeutta 
luonnonmukaisilla pohjapadoilla lisätäkseen kentän vesialaa sekä samalla parantaa vesiensuojelullisia 
näkökohtia.  Suunnitelman lupakäsittely on meneillään Itä-Suomen aluehallintovirastossa 
(ISAVI/45/04.09/2012).  

 

 
(kuva 21 Golfkentän alueelle kaavoitetut tontit. Kuva myyntiesitteestä) 
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Asemakaavoitetun alueen edustalla Joroisten kunta suorittaa umpeenkasvaneen vesialueen 
ruoppausta ja ruovikon niittoa. Toimenpiteillä lisätään ranta-alueen käyttömahdollisuuksia 
(venevalkama ja uimaranta) sekä alueen yleistä viihtyvyyttä. 
Toimenpiteistä aiheutuu hetkellinen kuormitus Joroisselkään. Vedenlaatua on seurattava ja työ 
suoritettava Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntävän luvan mukaisesti. 
 
Golfkentän ympäristökuormituksen oletetaan kirjallisuudessa vastaavan lähinnä peltoviljelystä 
tulevaa kuormitusta. 
Kartanogolfilla on oma ympäristöohjelma jota ohjaa lähinnä henkilöstöstä koostuva työryhmä. 
Tehtyjä ja seurattavia toimenpiteitä on mm. nestelannoituksen osuuden lisääminen, syntyvien 
jätteiden lajittelu, koulutus kasvinsuojeluaineiden käyttäjille. 
Golfkentän lannoitus tehdään optimoidusti vuosittain otettavien maaperänäytteiden mukaisesti. 
kentälle on myönnetty GEO-ympäristömerkki sekä ravintolalle Joutsenmerkki. 
Toimenpiteet löytyvät kentän nettisivuilta 
http://www.kartanogolf.fi/Tiedostot/ymparistotoimenpiteet%20vuosina%202013-2015.pdf   
 
 
Kentän alueella ei ole kunnallistekniikkaa vaan syntyvät yhdyskuntajätevedet johdetaan 
umpisäiliöön. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on suunnitteilla ja alkaa todennäköisesti 
kaava-alueen rakentamisen yhteydessä. 
Kenttä sijaitsee Kotkatharjun pohjavesialueen muodostumisalueella. 
 
 

2.7 UPM Joroisten taimitarha 
 

Taimitarha sijaitsee uuden 5-tien itäpuolella, lentokentän ja kanavan välissä. Taimitarhalla 
kasvatetaan kasvualustoilla etupäässä kuusentaimia metsänuudistusta varten. Taimitarha ottaa 
ulkoalueen kasteluveden Kanavasta. Taimitarhalle ei ole kunnallistekniikkaa vaan 
yhdyskuntajätevedet puhdistetaan omassa puhdistamossa. 
 

 
(Taimitarhan sijainti) 



13 | S i v u  

 

 
Kanavasta otettava vesimäärä vaihtelee vuosittain ollen noin 30–40 tuhatta kuutiota vuodessa. Vettä 
käytetään ulkoaluilla tapahtuvaan taimien kasvatukseen sekä talvisin keinolumen valmistukseen. 
 
Kanavan vedenlaadussa on taimitarhan työntekijöiden mukaan tapahtunut selkä muutos vuosien 
saatossa. Tämä ilmenee mm. kastelulaitteiston esisuodattimien nopeana tukkeentumisena sekä 
kastelusuuttimien ennenaikaisena kulumisena. Taimitarhalle on rakennettu toinen esiselkiytysallas 
johon Kanavan vesi pumpataan ennen johtamista kastelulaitteistoon. 
 
Vesinäytteiden perusteella Kanavan veden rauta- ja suolapitoisuus on lisääntynyt. Suolapitoisuuden 
kasvu johtuu mitä ilmeisemmin uudesta 5-tien linjauksesta. Kanavan ylittävältä sillalta on suora 
yhteys Kanavaan sillan sadevesijärjestelmän kautta. 
Myös Kanavan veden ja pohjan silmämääräisessä tarkastelussa on havaittu mm. pohjakivien selvä 
limoittuminen joka johtuu ilmeisesti lisääntyneestä leväkasvustosta. 
Kasvihuoneisiin kasteluvesi otetaan Joroisten kunnan vanhasta pohjavesiottamosta. 
 
Taimien kasvatus tapahtuu kasvatusalustalla. Tarvittava lannoitus hoidetaan kasteluveden mukana ja 
sitä käytetään noin 0,04g / taimi. Käytetyt lannoitteet poistuvat tarhalta taimien mukana 
uudistettavalle metsäalueelle. 
 
 
 

2.8 5-tien hulevedet Kanavan ylittävän sillan kohdalla 
 
 

 
 
Nykyisen 5-tien, Kanavan ylittävän sillan kohdalla tulee tarkastella mahdollisuutta hidastaa 
hulevesien virtaamaa ennen niiden joutumista Kanavaan esim. rakentamalla laskeutusaltaita / 
pitavalutuskenttiä.  
Samoin tulee tarkastella Kanavan pohjoispuolella olevan maa-ainesten käsittelypaikan mahdollisten 
hulevesien pääsy Kanavaan. 
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2.9 Haja-asutusalueen jätevesien käsittely 
 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ei suoritettu täsmällistä selvitystä. Maastokäyntien yhteydessä 
tehtyjen havaintojen perusteella osalla kiinteistöjä oli käytössä perinteinen sakokaivojärjestelmä 
josta purkuputki oli johdettu läheiseen ojaan. Jätevesien käsittelyjärjestelmät tulisi saneerata siten 
että jätevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa (mm. talousvesikaivot). 
 
Haja-asutuksen jätevesien kuormitus on sinällään hyvin pieni osa kokonaiskuormituksesta mutta 
tiiviimmässä kyläyhteisössä sillä voi olla merkitystä yleiseen viihtyvyyteen sekä sisältää riskin 
talousvesikaivojen pilaantumiseen. 
 
 
 
 

3. Toimenpide-ehdotukset 
 

3.1 Toimenpide-ehdotukset Enojoen alueelle 
 
 
Enojokea ja sitä kautta Joroisselkää kuormittaa runsas metsäojitus. Kunnostusojitusta 
suunniteltaessa tulisi suunnitella Enojokeen liittyvien kokoomaojiin esimerkiksi laskeutusaltaan, 
lietekuoppia tai kosteikkoja. 
 

 
( Kuva9. ehdotus laskeutusaltaiden paikaksi. Karttapohja Paikkatietoikkuna) 
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( Kuva 10. Saarapuron ja nimettömän joen kosteikko sekä jo olemassa olevan kosteikon laajennus) 

 
 
Saarapuron ja nimettömän joen mahdollinen kosteikkopaikka on ennen junarataa. Saarapuron 
kosteikkoa voi laajentaa myös junaradan itäpuolelle, radan ja Enojoen väliselle alueelle. 
Suunnitettutyössä on otettava huomioon rata-alueen vaatimukset. 
 
Alue on soistuvaa ja siinä on luontaisia, hyvin kosteita alueita. Kohteen metsätaloudellinen hyöty on 
vähäinen.  
LUMO-yleissuunnitelman pohjalta tehty Enojoen suualueen kosteikon laajennusmahdollisuudet tulisi 
selvittää kiinteistön omistajien kanssa.  

(Kuva11. Metsäojituksen tarkastelukohde) 
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Joen keskiosaa hallitsee metsäojitus. Kunnostusojituksissa on otettava huomioon vesistönäkökohdat 
ja suunnitella ojitukset siten, ettei kuivatusvesiä johdeta suoraan vesistöön. 
Keinoja on esimerkiksi kokoomaojien kaivaminen ”sarkaojien” päätyyn jota kautta vedet johdetaan 
eteenpäin. Kokoomaojiin kaivetaan lietekuoppia kiintoaineksen pysäyttämiseksi. 
 
Myös ojien päätyyn jätettävä maakannas, niin sanottu pintavalutuskenttä, pysäyttää kiintoaineksen 
ja siihen sitoutuneen ravinteen tehokkaasti. Pintavalutuskenttien rakentamisen haasteena ovat usein 
ojituksen korkeusasemat purku-uomaan nähden. 
 
 
 
 
Peltoalueet ovat pääosin 
salaojitettuja. Enojoen 
pääuoman suojakaistat 
peltoalueilla on riittävän leveät. 
(4,5m-5,5m) Kaistat ovat 
nurmipintaisia ja puustoisia. 
 
Peltolohkojen välissä olevien 
ojien suojakaistojen leveydet 
ovat pääosiltaan riittävät. 
 
Peltokaltevuudet ovat noin 1-2 
%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   (kuva 12 Ilmavalokuva Enojoen peltoalueelta) 
 
Peltoviljelyn haasteena on vesiensuojelun näkökohdasta tarkasteltuna keväisin lumien sulaminen 
kesällä rankkasateet. Nämä tekijät voivat aiheuttaa eroosiota mm. pelto-ojissa. Hienoa maa-ainesta 
kulkeutuu myös salaojituksen kautta vesistöön joten huuhtoutumaa tapahtuu myös melko tasaisilta 
peltolohkoilta. 
Eroosioherkillä alueilla suojakaistat tulisi olla mahdollisimman leveitä ja nurmipintaisia. Eräs keino 
vähentää ravinnekuormitus on ns. säätösalaojitus jolla peltolohkon vesitaloutta voidaan säädellä 
hallitusti. (Vesistöjen kunnostusopas, Harri Mattila) 
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(kuva 13 Periaatekuva säätösalaojituksesta Vesistöjen kunnostusopas, Harri Mattila) 
 
Uomaeroosiota voidaan vähentää myös ojaluiskia loiventamalla sekä rakentamalla latvavesille 
esimerkiksi patoaltaita joilla pienennetään tulvavesien huippuvirtaamaa pääuomassa. 
 
 
 

3.2 Toimenpide-ehdotukset Liuna-Joroisvirta 

 

Joroisten kunnan jätevedenpuhdistamo 
 
Suurin pistemäinen kuormitus syntyy Joroisten jäteveden puhdistamolta. Puhdistetun veden 
purkuojastoon on rakennettu laskeutusaltaita pidättämään ravinteita. Altaan ovat täyttyneet 
lietteestä ja osa patorakennelmia vaatii korjauksen. 
 

 
(Kuva 15 jätevedenphdistamon purkuputken päästä) 

 



18 | S i v u  

 

    
(Kuvat 16 käytöstä poistetusta altaasta jota voisi hyödyntää laskeutusaltaana) 
 
Uusia laskeutusaltaita tehtäessä entinen allas on poistettu käytöstä. Sitä voisi edelleen hyödyntää 
ensimmäisenä altaana rakentamalla siihen ohjaavia väliseinämiä joilla hidastetaan jäteveden kulkua. 
Altaan purkupäähän rakennetaan säätöpato jolla säädetään lähtevää virtausta ja veden pinnan 
korkeutta altaassa. 
 

 

 
(kuva 17 periaatekuva puhdistamon altaista) 
 
Jäteveden purku-uomaan olisi mahdollista rakentaa useampi allas / ojasto jolla viivytetään jäteveden 
virtausta. Ojastojen / altaiden reunat rakennetaan loiviksi jotta niihin pääsee kasvillisuus juurtumaan. 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon myös altaiden huolto esim. pienellä kaivinkoneella. 
Huoltoa helpottaa, mikäli altaat saa tyhjennettyä esim. talvella jäteveden ohijuoksutuksella.  
 
Altaiden / uomien luiskakaltevuus minimi 1:2.  Sijoituksessa on huomioitava myös maankäyttö 
kiinteistöjen osalta. 
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Papinpuro 
 

Papinpuron valuma-alue on noin 4,5km2. 
Valuma-alue on maa- ja 
metsätalousvaltaista. Valuma-alueen läpi 
kulkee valtatie 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(kuva 18 Papinpuron mahdolliset kosteikkoalueet) 
 
Papinpuron valuma-alueelle, nykyisen 5-tien itäpuolelle, olisi mahdollista rakentaa laskeutusaltaat tai 
kosteikko joka kokoaisi metsäojituksen virtauksen ennen Papinpuroa. 
Toinen mahdollinen paikka kosteikolle on Havukkalammen alue ennen Joroisvirtaa. 
Osa peltoaluilla olevien kokoomaojien suojakaistoista voisivat olla leveämpiä. 
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3.3 Toimenpide ehdotukset lentokentän ohi laskevaan ojaan. 
 

Joroisten taajaman 
hulevedet purkautuvat 
Mutalantien varrella 
olevaa uomaa pitkin 
ojaan. Mutalantien ja 
Kuopion tien välille voisi 
rakentaa pohjapatoja 
vaimentamaan 
huippuvirtauksia 
keväällä lumien sulaessa 
ja rankkasateiden 
aikana. 
 
Peltojen suojakaistoja 
tulisi leventää sekä 
tarkastella peltolohkojen 
salaojitusta (esim. 
säätösalaojitus). Myös 
viljelytekniikalla on 
mahdollista vähentää 
ravinnekuormitusta 
(esim. suorakylvö) 
 
Ojan suulle, luhta-
alueelle, on mahdollista 
rakentaa 
pintavalutuskenttä ja / 
tai sormikosteikko. 
Tällöin luhta-alueen 
kasvusto käyttää osan 
ravinteista hyödykseen. 
 
 
 
 
Mahdolliset pohjapadot ja pintavalutuskenttä / kosteikko on rakennettava siten, etteivät 
toimenpiteet vaaranna nykyistä kuivatustilannetta esim. peltolohkoilla. 
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3.4 Kerinsalonsaari ja Kohisevanjoki 
 
Kerinsalonsaaren osalta huomiota tulee kiinnittää lähinnä haja-asutusalueen jätevesien 
asianmukaiseen käsittelyyn. Kiinteistökohtaisesti hoidettu jätevesien käsittely voidaan tehdä mm. 
kaksoisviemäröinnillä jolloin wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään erikseen 
esim. maasuodattamolla. 
 
Kohisevanjoesta tuleva kuormitus on vähäistä mutta joen suistoalueella on luontainen paikka 
kosteikolle. 
 
 

 
(Kohisevanjoen kosteikko) 

4. Yhteenveto 
 
Suunnitelmassa esitettyjen kohteiden toimenpiteisiin ei ole neuvoteltu kiinteistöjen omistajien 
suostumusta. Sopimukset toimenpiteisiin on neuvoteltava valittavien kohteiden osalta erikseen. 
 
Peltolohkojen suojakaistojen leveydet pääuomien osalta ovat pääosin kunnossa eli nurmipintaisia 
sekä riittävän leveitä. Suojakaistojen leveyteen tulee vaikuttamaan uusi ympäristötukijärjestelmä ja 
sen tuomat mahdolliset korvaukset maatalousyrittäjälle. 
Peltolohkojen salaojitusta uusittaessa on mahdollista toteuttaa ns. säätösalaojitus. Kuivana kautena 
sillä voidaan parantaa kasvien veden saantia. Hyvin voiva kasvusto käyttää paremmin hyödyksi 
maaperän ravinteet eikä ne valu ”hukkaan” vesistöihin. 
 
Enojoen lähivaluma-alueen metsäojitus on lähes kokonaan vanhaa 20–30 vuotta sitten tehtyjä. 
Kunnostusojitusta suunniteltaessa on otettava vesiensuojelulliset näkökohdat huomioon. Samalla 
tulee tarkastella onko ojituksesta ollut todellista hyötyä metsän kasvulle vai olisiko 
tarkoituksenmukaisempaa palauttaa alue alkuperäiseen luonnontilaan. 
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Joroisten kunnan jätevesilaitoksen purku-uomaan on mahdollista rakentaa lisää laskeutusaltaita ja 
samalla ottaa käyttöön entinen ulkona oleva allas. Ulkoaltaaseen on rakennettava väliseinämiä joilla 
hidastetaan purkuveden virtausta. Hidas virtaus edesauttaa mahdollisen kiintoaineksen 
laskeutumista ja se voidaan poistaa hallitusti laskeutusaltaista esim. imuautolla. 
Maastoon rakennettavat altaat sijoitetaan siten että ne on mahdollista tyhjentää tarvittaessa. 
 
Kartanogolfin ja UPM-taimitarhan alueelle on rakennettava yhdyskuntatekniikka. Rakentaminen on 
suunnitelmissa vuoden 2015 aikana. 
 
Kanavan kohonneeseen suolapitoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kohonneen suolapitoisuuden 
takana on mitä ilmeisemmin valtatie 5:n suolaus jota pääsee valumaan sulamisvesien mukana 
Kanavaan. 
 

Uusi nitraattiasetus 
 
Uusi nitraattiasetus, Vationeuvoston asetus 1250/2014, astuu voimaan 1.4.2015 koskien kaikkia 
viljelijöitä. Asetus astuu voimaan edellä mainittuna ajankohtana vaikka siltä puuttuisi EU-komission 
hyväksyntä.  
Asetuksella määritellään mm. lannan ja orgaanisten lannoitteiden käytöstä vesistöjen läheisyydessä 
huomioiden peltokaltevuuden. Asetuksen tarkoituksena on ehkäistä ravinteiden huuhtoutuminen 
vesistöön. 
 

 
(kuvan grafiikka Maaseudun Tulevaisuus-lehti) 
 
 
 
 
 
 
Leppävirta 4.2.2015 
 
 
 
Seppo Kauhanen 
Ympäristöpalvelu S.Kauhanen 

           Seppo Kauhanen
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