
PÖYTÄKIRJA  
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 1/2015 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto 19.3.2015 al-
kaen klo 14.00     

 

 Kokouksen järjestäytyminen. Petri Miettinen Joroisten kunnasta toimi kokouksen pu-

heenjohtajana ja Pertti Manninen/ESA-ELY kokouksen sihteerinä 
 
Kokouksen osanottajat/läsnä: 
 
Petri Miettinen  
Risto Salko   
Pauli Aholainen 
Väinö Kuutti 
Eeva Koivula 
Riikka Salomaa 
Väinö Partanen 
Heikki Laitinen   
Pertti Manninen 
Reijo Lähteenmäki 
Antti Haapala 
 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen 30.10.2014 pöytäkirja  
 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
Pertti Manninen esitteli lyhyesti Vesienhoidon meneillään ja loppumetreillä olevaa kuule-
mista ja toisen kierroksen suunnitelmien aikataulua vuonna 2015. Vesienhoitosuunnitelmat 
päivitetään kuulemisen jälkeen syksyksi 2015 ja valtioneuvosto hyväksyy suunnitelmat jou-
lukuussa jonka jälkeen tehdään eu- raportointi. Todettiin että palautetta ja lausuntoja on 
toistaiseksi tullut aika vähän mutta odotetaan vielä kohtuullista osanottoa. Todettiin että 
Joroisten seudulla on aktiviteettia vesiasioiden suhteen ja lausuntoja sekä palautetta on vie-
lä tulossa.  
 
Antti Haapala esitteli Valvatuksen laskujokeen asennettua jatkuvatoimista vedenlaadun ja 
pinnankorkeuden seuranta-anturia. Jatkuvatoiminen vedenlaatuanturi rekisteröi mittaus-
hetken kellonajan ja veden lämpötilan, ja näitä arvoja verrataan anturin mittaaman sähkön-
johtavuuden ja pullonäytteenoton antamien tulosten kesken.  Lisäksi laskujoesta otetaan 
perinteisiä vesinäytteitä kymmenkunta kertaa vuoden kuluessa veden sähkönjohtavuuden 
ja ravinne- sekä sameuspitoisuuksien riippuvuuden selvittämiseksi. Mittaukset jatkuvat ai-
nakin kaksi vuotta. Keskusteltiin myös yleisesti Valvatuksen ja muiden lähivesien vedenlaa-
dusta.  



 

 Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen 2015 
 
Maatalouden vesiensuojelu kosteikkokartoituksen maatalouden vesiensuojeluntilanne, v. 
2014 tehdyn jatkokartoituksen esittely, /Joroissselkään suoraan laskevat alueet sekä jatko-
työt hajakuormituksen osalta. Syksyllä 2013 teetettiin konsultilla Valvatusjärven valuma-
alueen kosteikkojen yleissuunnitelma ja samassa yhteydessä katsastettiin myös yleisesti ve-
siensuojelua, mm. suojakaistati-lannetta. Syksyllä 2014 teetettiin vastaava työ Joroisselkään 
laskevien vesien osalta sekä Joroissselän lähivaluma-alueella. Raportissa on mm. esitetty 
priorisoiden merkittävimmät kohteet sekä myös vesiensuojelun kannalta joitain vähemmän 
merkittäviä kohteita. Merkittäviksi arvioitiin Enojoen Joroisselän laskun läheiset Saarapuro 
ja nimetön joki, Joroisvirtaan laskeva Papinpuron alue, Joroisten lentokentän ohi lounais-
puolelta Joroisselkään laskeva alue sekä 5- tien hulevedet Kanavan (Valvatuksen laskujoki) 
ylittävän sillan kohdalla. Keskusteltiin kohteista ja todettiin mm. Enojoen laskun läheisen 
alueen olevan ongelmallinen. Sen läpi kulkevan radan osalta koska kosteikko voi aiheittaa 
riskejä ratarakenteelle eikä ratahallintokeskus suhtaudu tällaisiin potentiaalisiin riskeihin 
kovin suopeasti mutta toisaalta alueen osalta on ollut paikallisesti esillä kosteikkohanke/ 
”kotiseutukosteikko”. Keskusteltiin myös Joroisten jätevedenpuhdistamon purkualueen 
lammikkojen parantamisesta ja Joroisten kunta on teettämässä tähän suunnitelmaa. ELY- 
keskuksella on mahdollisuus rahoittaa nyt kahden kosteikkoalueen suunnittelua ja näiden 
osalta sovittiin, että ELY- keskus tarkentaa kohteiden priorisointia huhtikuun loppuun men-
nessä ja toimittaa arvion ryhmän kommentoitavaksi. Priorisoinnissa huomioidaan aiemman 
kuormitusselvityksen tulokset sekä ns. VEMALA- mallinnuksella saatavat suuntaa-antavat 
kosteikkoehdotukset. Joroisten kunta selvittää priorisoitujen kohteiden osalta tämän jäl-
keen maanomistajapuolelta halukkuutta toteutukselle kosteikkojen toteutusta ajatellen mi-
kä jälkeen päätetään kosteikkosuunnittelun kohteet. Kohteiden arvioinnissa huomioidaan 
myös Valvatuksen alueelle v. 2013 tehdyn kosteikkojen yleissuunnitelmassa esiin nousseet 
kohteet. 
 
Todettiin myös UPM:n taimitarhan sekä golf- kentän saniteettijätevesien viemäröinti ja joh-
taminen Joroisten jätevedenpuhdistamolle n. 2015. Sysmäjärven lounaispuolelle tehdään v. 
2015 myös maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitte-
lua 
 
Poistokalastuksen toteuttaminen, tilannekatsaus ja jatkotyöt 2015  
 
Poistokalastuksen osalta Joroisselälle ja muille Joroisten kohdejärville tehtiin v. 2014 kolme-
vuotinen poistokalastuksen hankesuunnitelma vuosille 2014-2016. Keväällä 2014 aloitetun 
kalastuksen tavoitteet/ poistetun kalan määrä on saavutettu hyvin vuoden 2014 tavoittei-
den osalta ja työtä on tehty selkeän etupainotteisesti. Ely- keskus on saanut tiedot poistoka-
lastuksesta vuodelta 2014. Tämän pöytäkirjan käsittelemän kokouksen jälkeen pidettiin ka-
laryhmän kokous missä tarkennettiin vuoden 2015 toimintaa sekä osallistujatahojen käytet-
tävissä olevat rahat/resurssit (Taulukko liiteenä). 
 
Keskusteltiin poistokalastusprojektin rahaliikenteestä ja todettiin että asia hoidetaan kuten 
v. 2014 eli Joroisten kunta huolehtii hankkeen rahoitusliikenteen ja laskuttaa kalastusalu-
een, osakaskuntien ja ELY-keskuksen osuuden. 



 
Hankkeen painopiste on Joroisselällä mutta mukana hankkeessa ovat myös Kaitaisten vedet 
ja Haapaselkä. Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän 
osakaskunta, Joroisselän osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä 
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Kohdejärviä Joroisselän lisäksi ovat 
Haapaselkä ja  Kaitaisten vedet (Pihlas, Paljo, Pieni Virmas ja Kaita).   
 
 

 Pohjavedet , suojelusuunnitelmien edistäminen/ Kolma-Kotkatharju ja Ter-
varuukinsalo, Seurantaryhmät ja toiminta 
 
Petri Miettinen esitteli seurantaryhmien toimintaa. Pohjavesien suojelusuunnitelmien to-
teuttamisen seurantaryhmät toimivat sekä Tervaruukinsalon että Kolman-Kotkatharjun 
alueilla. Yksittäisiä toteutettavia toimenpiteitä on paljon mutta toimenpiteiden edistämi-
sessä on päästy hyvään vauhtiin. Kokouksia pidetään kahdesti vuodessa. Todettiin mm. et-
tä Tervaruukinsalossa on meneillään pohjavesien mallinnustyö pohjavesialueen rajaami-
seksi ja suoja-alueen tarkemmaksi rajaamiseksi. Todettiin myös toimiva laajempialainen 
pelisääntöryhmä” jonka tavoitteena on yhtenäistää toimintaa mm. luvituksen ja valvonnan 
osalta / mm. seurattavat aineet, riskit etc. 
 

 Tiedotusasiat 
Reijo Lähteenmäki esitteli uusia vesienhoidon toimintasivuja. Etelä-Savon viiden vesienhoi-
don toimenpiteiden toteutuksen kohdealueen kuten esim. Joroisten vesienhoidon sivut, on 
yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi mistä löytyvät kaikkien Etelä-Savon vesien hoidon toi-
minta-alueiden asiat. Tässä linkki vesienhoidon yhteisille sivuille: 
https://esvesienhoito.wordpress.com/ 
 

 Muut asiat  
 
Näkösyvyysseurannan osalta näkösyvyysseurantaa on saatu toteutettua hyvin ja kattavasti 
Joroisselän alueella ProJoroisselkä- yhdistyksen toimesta vuosina 2012, 2013 ja 2014. Seu-
ranta antaa arvokasta lisätietoa Joroisselän vedenlaadun ja sen muutosten seurantaan kos-
ka ympäristöhallinnon seurantaresurssit ovat rajalliset ja nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa kriittisessä tarkastelussa.  Eeva Koivula totesi että näkösyvyysmittaukset jatkuvat Jo-
roisselällä samassa laajuudessa myös kesällä 2015. Lisäksi kiinnostusta on ollut mittausten 
laajentamiseen mm. Haapalahdella, Kirveslahdella, Paljolla ja Sysmäjärvellä. Kohteet var-
mistuvat myöhemmin. Joroisten kunta teettää työpajallaan lisää näkösyvyyden mittaukseen 
käytettäviä secchi- levyjä mittauksesta kiinnostuneille. 
 
Iltatorin osalta todettiin että tori järjestetään myös kesällä 2015. Mahdollisia/vapaita ajan-
kohtia olivat 18.6., 2.7. ja 6.8. Näistä valitaan sopivin huomioiden mm. ELYn asiantuntija-
osallistuminen. ajankohta tarkennetaan myöhemmin. Tori on ollut onnistunut tapahtuma ja 
kiinnostanut asukkaita ja osallistuminen on hyvä tapa levittää informaatiota mm. vesiin liit-
tyvistä ajankohtaisista asioista.  

  



Todettiin myös Litosen laskuojan tukkoisuus ja ruoppaustarve ((laskee Joroisvirtaan Liunan 
alapuolelle ja joskus muihinkin suuntiin korkeamman veden aikana) 
 
Todettiin myös Kaitaisten alueen metsätalouden kemera- rahoitteinen vesiesuojeluhanke/ 
kunnostuksen käytännön toteutukseen. Tänne on suunniteltu paikallisesti maasto/ tutustu-
miskäyntiä mm. ProJoroissselkä- yhdistyksen kautta / kosteikkoja ym.  

 

 Seuraava kokous, ajankohta 
Seuraava kokous pidetään torstaina 10.9.2015 alkaen klo 9.30   

 

 
Muistion vakuudeksi Pertti Manninen hydrobiologi 
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
 

 
jakelu: 
 
Petri Miettinen  Joroisten kunta  
Mikko Luostarinen Joroisten kunta 
Sirpa Leväinen  Joroisten kunta, maaseututoimi 
Eeva Koivula   Pro Joroisselkä- yhdistys  
Asko Keski-Petäjä  Joroisten pursiseura  
Väinö Kuutti   Keski-Savon ympäristölautakunta  
Risto Salko   Joroisten kalastusalue  
Väinö Partanen Joroisten osakaskunta 
Olli-Heikki Immonen  MTK, Joroisten tuottajayhdistys  
Riikka Salomaa  Suomen metsäkeskus  
Pauli Aholainen  maanviljelijä  
Jorma Kopponen Joroisten pursiseura 
Pekka Teittinen Pro Joroisselkä- yhdistys 
Timo Paunonen Pihlaan osakaskunta 
Veikko Kutvonen Pihlaan osakaskunta 
Pekka Pärnänen Kaitaisten osakaskunta 
Heikki Laitinen  Kaitaisten osakaskunta 
Pertti Manninen  Etelä-Savon ELY-keskus  
Reijo Lähteenmäki  Etelä-Savon ELY-keskus  
Arto Ustinov   Etelä-Savon ELY-keskus 
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite: Poistokalastushankkeen kustannusarvio vuodelle 2015-04-07 
 

 


