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Joroisten seudun vesienhoitotyö , toimintasuunitelma 
2014-2019  (päivittyy tarvittaessa) 
 
 
Joroisselän kunnostustarve ja aikaisemmat selvitykset lyhyesti 
 
Joroisselän käyttökelpoisuuden monipuoliseen virkistyskäyttöön on jo 1990- luvulla todettu heikentyneen 
ja aloitteita sekä osasuunnitelmia ja selvityksiä on tehty myös tilanteen korjaamiseksi. Toiminnan tavoit-
teena on ollut Joroisselän rehevöitymisen pysäyttäminen ja parantaminen sekä paremman tilan turvaami-
nen myös jatkossa. Taustalla työlle on ollut mm. tavoite luoda edellytyksiä matkailulle. Joroisten sataman 
toteutettu kunnostus 1990-luvun lopulla kuului myös tähän kokonaisuuteen. Joroisselälle oli suunniteltu 
myös hoitokalastushanke minkä yhteydessä on tehty Joroisselän kunnostussuunnitelmaa. 2000-luvun en-
simmäisen vuosikymmenen loppupuolella Joroisselän alueelle on tehty jonkin verran myös mm. luonnon 
monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnittelua.  

Joroisselällä  nykyisen vesienhoidon tavoitteet  ovat pitkälti yhtenevät aikaisempien tavoitteiden kanssa. 
Tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen sekä vesialueen tilan parantaminen ja hyvän tilan turvaami-
nen myös jatkossa. Joroisten taajaman läheisyydessä sijaitsevalla vesialueella on tärkeä merkitys mm. alu-
een virkistyskäytölle. Joroisten alue on yksi Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidollisista painopistealueis-
ta. 

Merkittävimmät suunnitellut toimenpidekokonaisuudet vesialueen tilan parantamiseksi ovat järven valu-
ma-alueelta ravinteita järveen tuovan hajakuormituksen vähentäminen sekä tätä työtä tukien Joroisselän 
vinoutuneen, särkikalavaltaisen kalakannan tehokas hoitokalastus. 

 

Nykyinen toiminta 

Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien ja alueellisten toimenpideohjelmien valmistumisen myö-
tä perustettiin näiden toimeenpanon edistämiseksi Etelä-Savoon viisi alueellista toteutusryhmää. 
Joroisten, Juvan ja Rantasalmen lähivesien alueelle perustettiin toiminnan laajuuden pohjalta Jo-
roisiin oma ryhmä ja Rantasalmen lähivesillä toimii oma ohjausryhmä. Juvan asioita hoidetaan näi-
den alueiden yksittäisten kohteiden osalta osin erillisinä. Joroisten vesienhoidon toteutusryhmä 
perustettiin vuoden 2011 loppupuolella. Ryhmä on pitänyt vuoden 2014 loppun mennessä 11 ko-
kousta ja lisäksi erillisiä ryhmäkokouksia on pidetty poistokalastustoimenpiteiden suunnittelun ja 
toteutuksen sekä myös hajakuormituksen toimenpiteiden suunnittelun osalta. Vesienhoidosta 
sekä Joroisten alueen töiden etenemisestä on tiedotettu monipuolisesti alueen lehdissä. Vuosit-
tain heinäkuussa Joroisissa järjestettävällä iltatorilla on jaettu monipuolisesti informaatiota ve-
siensuojelusta ja vesienhoidosta sekä mm. alueen virtavesienkunnostustoimenpiteistä. Yksityis-
kohtaisempaa tietoa Joroisten vesienhoidosta on tarjoilla Joroisten vesienhoidon internet- sivuilla 
https://esvesienhoito.wordpress.com/ 

 

https://esvesienhoito.wordpress.com/


 

Yhteenveto vuoden 2014 loppuun 

Joroisselän alueella on tarvittu nykyisen toiminnan alkuvaiheessa vuodesta 2012 mm. vesien tilan ja kuor-
mituksen lisäseurantaa sekä muita selvityksiä tietopohjan täydentämiseksi jotta vesienhoitotoimenpiteiden 
suunnittelua on voitu priorisoida ja painottaa alueille joilla on merkitystä Joroisselän ja selkään laskevien 
muiden vesien tilan kannalta.  Mahdollisen sisäisen kuormituksen arvioimiseksi koottiin tavanomaisen seu-
rannan lisäksi Joroisselältä kevättalvella 2012 aineisto vedenlaadusta ja happitilanteesta yleensä ja vesialu-
een syvänteistä koko järven alueelta. Tämän talviseurannan tulkinta oli, ettei sisäisellä kuormituksella ole 
kovin suurta vaikutusta vesialueen tilaan/ ravinnetasoon.  Seurantatietojen täydentämisen jälkeen työtä on 
voitu jatkaa yksityiskohtaisemman suunnittelun suuntaan sekä maa-alueilta tulevan kuormituksen että itse 
järvessä tapahtuvan toiminnan, lähinnä poistokalastuksen osalta. Mm. toimenpiteiden edistämisen kannal-
ta myös vesialueiden osakaskuntien yhdistämisellä on ollut ja on myös jatkossa suuri merkitys jotta mm. 
poistokalastustoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen onnistuu hyvin, kattavasti ja kustannustehok-
kaasti. 

 

Kuva :  Toiminta-alue 

 

 



Osakaskuntien yhdistäminen 

Joroisten osakaskunta on muodostettu vuonna 2012 ja se on järjestäytynyt. Mietinnässä on mm. 
mitä osakaskuntia saadaan seuraavalla kierroksella mukaan. Työ on edennyt mutta hitaasti. Mm 
kustannukset aiheuttavat ongelmia, koska toiminta on maksullista maanmittauslaitokseen päin. 
Joroisten kalastusalue ja Joroisten osakaskunta edistävät osakaskuntien yhdistymistä tiedottamalla 
ja yhteistoiminnalla. 

 

Kuormitusselvitys on valmistunut 

Joroisselän alueelle on v. 2014 alkupuolella valmistunut kuormitusselvitys. Selvityksessä on hyödynnetty 
kaikki vuosina 2012-2014 koottu vedenlaatu- ja kuormitustieto. Selvityksessä on lisäksi hyödynnetty erilai-
sia mallitarkasteluja vertailutietona sekä luotettavamman kokonaiskuvan saamiseksi vesistökuormitukses-
ta. Selvityksessä kuvataan Joroisselkään tulevaa kuormitusta vuosina 2012 ja 2013 täydennetyn vedenlaatu- 
ja virtaama-aineiston sekä tätä tukien myös Suomen Ympäristökeskuksen kehittämän VEMALA - vesistömal-
lijärjestelmän avulla. Vesinäyteaineistoa koottiin Joroisselkään laskevista suurista joista sekä pienemmistä 
ojista ja puroista painottaen havaintoja kevät- ja syystulvien aikaan. 

 

Kuva:  Joroisselän kuormitusselvitysjulkaisu 

  

 

 



 

Kuva . Esimerkki.  Vesinäytteenottojen perusteella lasketut keskimääräiset ulkoisen fosforikuormituksen 
suhteelliset osuudet eri valuma-alueilta Joroisselkään. Punaisella keskimääräiset fosforipitoisuudet 

 

 

 Joroisselkään ja Valvatukseen laskevien jokien ja purojen veden laadusta ei ollut ennen nykyistä vesienhoi-
don suunnittelua aikaisemmin saatavilla kattavampaa vedenlaatuaineistoa lukuun ottamatta Joroisselkää ja 
Joroisvirtaa. Valvatuksen alueelta tietoa oli kattavammin vain itse järvestä ja Valvatuksen pohjoisosaan 
laskevista virtavesistä havaintoaineisto puuttui käytännössä kokonaan. Tiedon lisäämiseksi veden laatua ja 
määrää on havainnoitu laajalti Joroisselän ja Valvatuksen alueelta vuosina 2012 ja 2013. Tietoa alueen eri 
osien kuormituksesta tarvitaan merkittävien kuormituslähteiden selvittämiseksi ja vesiensuojelutoimenpi-
teiden kohdentamiseen. 

 

Näkösyvyyden seuranta Joroisselällä 

ProJoroisselkä- yhdistys on myös organisoinut Joroisselän alueella kattavan veden näkösyvyyden kesäaikai-
sen seurannan/mittauksen. Tämä mittaus on tapahtunut mm. yhdistyksen jäsenten toimesta v. 2012 viidel-
lä ja vuonna 2013 ja 2014 seitsemällä mittauskohteella. Tulokset antavat hyvää tietoa järven tilan ja siinä 
tapahtuvien muutosten seurantaan. 

Kuva. Joroisselän näkösyvyysseurannan mittausasemat 



 

 

 



 

Kuva. Joroisselän näkösyvysseurannan tulokset vuosina 2012, 2013 ja 2014, mittausviikot vaaka-akselilla ja 
syvyys metreinä pystyakselilla. 

 

 

Vesienhoidon suunnittelu ja toteutus Joroisten alueella 

Valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteet   

V. 2013 aloitettiin valuma-alueella vesiensuojelun yleissuunnittelu. Kohteena v. 2013 oli Joroisselkään las-
kevan Valvatuksen valuma-alue jolle valmistui kosteikkojen yleissuunnitelma.  

Vuonna 2014 suunnittelua on jatkettu  Joroisselän valuma-alueella missä kohteena ovat Kolkonjärven ja 
Joroisselän välinen Enojoen valuma-alue ja Joroisjoen alue välillä Liuna- Joroisselkä. . Lisäksi suunnitelmassa 
tarkastellaan riittävässä määrin myös Joroisselän lähintä valuma- aluetta. Tämä suunnitelma valmistui alku-
vuodesta 2015.  

Yleissuunnitelmien pohjalta on valuma-alueelle tarkoitus suunnitella mahdollisuuksien mukaan lisää kos-
teikkoja jo alueella olevien lisäksi. Kosteikoilla pyritään osaltaan vähentämään maa-alueilta tulevaa ravin-
nekuormitusta mm. pidättämällä virtauksen mukanaan tuomaa kiitoainesta sekä sitomalla ravinteita kasvil-
lisuuteen. mm. suunniteltavien kosteikkojen avulla.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuva   . Joroisten alueen kosteikkojen yleissuunnitelmat v. 2013 ja 2014 

      

 

 

 

Poistokalastus 

Poistokalastuksen osalta Joroisselälle ja muille Joroisten kohdejärville on tehty v. 2013- 2014 kolmevuoti-
nen poistokalastuksen hankesuunnitelma vuosille 2014-2016. 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 Joroisselä lisäksi ovat 
Haapaselkä ja  Kaitaisten vedet (Pihlas, Paljo, Pieni Virmas ja Kaita).   

Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50000kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän, tavoit-
teet kohteesta riippuen noin 10000-20000kg/v. Hanke käynnistyi keväällä 2014 ja heti jäiden lähdön jälkeen 
aloitettiin Joroisselällä poistokalastus. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja keväällä reilussa kolmessa viikos-
sa saatiin vuoden 2014 tavoitteesta kalastettua yli puolet,. n. 36000 kg kalaa ja muilla kohteilla joitakin ton-
neja ja työ on edennyt hyvin. aikataulussa. (2014  45000kg). 



 

 

Kuva  . Poistokalastussaalista 

 

 

Jotta poistokalastuksella saavutettava hyöty Joroisselän tilaan olisi tulevaisuutta ajatellen pysyvämpi, pitäisi 
myös alueen valuma-alueelta tulevaa kuormitusta saada vähennettyä tehokkaasti ja laaja-alaisesti. Tämä 
työ vaatii osaltaan positiivista suhtautumista alueen vesiensuojeluun, sillä saatavien ympäristöhyötyjen 
sisäistämistä sekä riittävän kattavia toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi valuma-alueelta.  

 

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinympäristökunnostukset Joroisten alueella 
 
Liunan voimalapadon alapuolisten koskien (4 kpl) kunnostus toteutetaan elinympäristökunnostuksena v. 
2015. Enojoen osalta Kolkonjoki- Enojoki- alueella useita koskia ja niva-alueita on tarkoitus kunnostaa vuo-
sina 2015-2016. Suihkolanjoen useita koskia ja niva-alueita on kunnostusohjelmassa vuosille 2015-2016. 
Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan voimalaitoksen kalatiehanke on vireillä. Voimalan kanssa on käyty neuvot-
teluja asiasta. Voimalan omistaja on vaihtunut ja neuvottelut on käytännössä pitänyt aloittaa uudestaan. 
 
Jokien ja purojen elinympäristökunnostusten osalta. Joroisvirran- Haukiveden alueen kestävän kalastuksen 
ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunitelma ( Rajala & Hentinen) on valmistunut  2014.   



 
   
 

Kuva  . Kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinympäristökunnostukset Jo-
roisten alueella 

 
 
 
Muita toimenpiteitä vesien  tilan parantamiseksi . 
 
Joroisten kunnan jätevedenpuhdistamon purkuojassa havaittiin muutamana vuonna puhdistettujen jäteve-
sien purkupurossa mm.  huomattavan korkeita ravinnepitoisuuksia ja mm. voimakasta samentumaa mikä 
tulkittiin johtuvaksi puhdistamon puhdistetun jäteveden purkualtaista joiden tarkoitus on  viivyttää vettä  ja 
parantaa sen laatua ennen purkuojaa.  Altaat on tarkoitus puhdistaa tarvittaessa. Ttehtyjen havaintojen 
seurauksena Joroisten kunta on puhdistanut altaat alkukesästä 2013. Puhdistuksen jälkeen ravinnepitoi-
suudet purkupurossa ovat laskeneet selvästi ja ovat kohtuullisella tasolla. Joroisten kunnan jätevedenpuh-
distamon ympäristöluvan tarkistus on vireillä ja uusi lupahakemus on jätetty v. 2014 jolloin tilannetta tar-
kastellaan edelleen. 
 
Joroisten pohjavedet  
 
Joroisissa on kaksi merkittävää pohjavesialuetta, Tervaruukinsalon sekä Kolman ja Kotkatharjun pohjavesi-
alueet joille on tehty suojelusuunnitelmat Etelä-Savon ELY- keskuksessa osana EU- rahoitteista projektia. 
Näiden suojelusuunnitelmien toteuttamiseen organisointi ja toteuttaminen on meneillään.  
Kummankin pohjavesialueen suojelusuunnitelman edistämiseksi on perustettu seurantaryhmä. 
Joroisten pohjavesialueiden merkittäviä riskejä ovat maa-ainesten otto, liikenne, pilaantuneet maa-alueet 
ja muut riskitoiminnat pohjavesialueilla. 
 
 
Kuva  . Joroisten Tervaruukinsalon ja  Kolman-Kotkatharjun pohjavesialueet 



 

 

Vesienhoidon suunnittelu Joroisten alueella 

Vesienhoidon toinen suunnittelukausi, kuulemiskierros alkaa lokakuussa 2014 

Yleisesti vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa jokien, järvien ja rannik-
kovesien sekä pohjavesien tilaa niin, ettei niiden tila heikkene sekä pyrkiä kaikkien vesien hyvään tilaan. 
Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä käsitellään ELY- keskusten toimialu-
eilleen laatimissa toimenpideohjelmissa, joiden laadinnan yhteydessä myös hoidetaan pääosa käytännön 
yhteistyöstä sidosryhmien kanssa mm ELY- keskuksiin perustetuissa yhteistyöryhmissä. ELY- keskusten toi-
menpideohjelmien yhteenvedoksi kootaan vesienhoitosuunnitelmat jotka ovat vesienhoitoaluekohtaisia. 
Vesienhoitoalueita on Suomessa seitsemän + Ahvenanmaa. Joroisten alue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalu-
eeseen 

Kuuleminen 2. suunnittelukierroksen vesienhoitosuunnitelmista sekä niiden pohjana olevista toimenpide-
ohjelmista on alkanut lokakuun alussa 2014  

 

Vuoksen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen ja Etelä-Savon  toimenpideohjelmaehdotuksen mukainen 
vesien tila Joroisten seudulla 2. suunnittelukierrokselle on esitetty  oheisessa kartassa. 



Kuva  . Vesien tila Joroisten seudulla,  2. suunnittelukauden luokitus 

 

Vesienhoidon ensimmäiseen suunnittelukierrokseen nähden ei Joroisten seudun toimenpiteiden pääkoh-
teen Joroisselän ja siihen laskevien vesistöjen osalta ole tapahtunut vesien tilan valossa merkittäviä muu-
toksia. Luokituksessa käytettävän biologisen aineiston lisääntymisen myötä Joroisten ja Rantasalmen kunti-
en alueella sijaitseva Haapaselkä luokittunut uuden luokittelun myötä tyydyttävään tilaan. Ensimmäisellä 
luokittelukierroksella Haapaselän luokitus tapahtui hyvin vähäisellä aineistolla ja aikaisempaan asiantuntija-
tietoon sekä arvioon perustuen. Haapaselän tilan osalta merkittäväksi kuormittajaksi on arvioitu Joroisselän 
suunnalta tulevaa rehevöittävä kuormitus mutta myös selän etelä-ja itäosien lähivaluma-alueiden haja-
kuormitus. 

Sysmän tila on samoin luokittunut tyydyttäväksi aikaisemman hyvän tilan sijaan. Täällä taas biologinen ai-
neisto, lähinnä veden leväbiomassaa kuvaava a- klorofylli on alentanut luokitusta. Sysmässä kuitenkin ai-
neisto on suhteellisen vähäistä  ja yksipuolista joten tämän järven osalta seurataan tilan kehitystä jatkossa  
ja tehdään yksityiskohtaisemmat johtopäätöksen järven tilasta järven tilaa kuvaavan aineiston karttuessa 
vuosikymmenen vaihteessa 

Rantasalmen alueella toimenpidekohteina ovat Pieni- ja Suuri Raudanvesi sekä Kosulanlampi. Pienellä  ja 

Suurella Raudanvedellä on toteutettu poistokalastusta. Näillä kohteilla on myös kartoitettu vesiensuojelulli-
sesti edullisten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamiseen/rakentamiseen mahdollisesti sopivia koh-
teita. Poistokalastuksen osalta intensiivisempi poistokalastus muuttuu jatkossa ylläpitäväksi hoitokalastuk-
seksi. Vuonna 2015 tehdään raudanvesien alueelle kaksi kosteikkosuunnitelmaa kohteille jotka ovat vesien-
suojelullisesti merkitseviä mutta eivät kovin maatalousvaltaisia. 

Haapaselällä ja Kaitaisissa  tehdään myös poistokalastusta kohdejärvillä pienemmässä mittakaavassa 



 

Joroisten alueen vesienhoidon suunnittelu 2. suunnittelukaudella 

Vesienhoidon suunnittelussa on toisella suunnittelukierroksella pyritty suunnittelemaan toimenpiteitä rea-
listiselta pohjalta niin, että niillä olisi myös mahdollisuus toteutua käytännössä suunnitelman tasoisina. 
Merkittävä osa suunnittelusta kohdistuu valuma-alueilta vesiin kohdistuvan hajakuormituksen vähentämi-
seen.  

Kuva  . Joroisten vesiehoidon suunittelun painopistealueet. 

 

 

Vesienhoidon suunnittelussa kaudelle 2016-2021 kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toteuttamiskelpoisten 
määrien osalta on käytetty mm. Valvatuksen valuma-alueella 2013 tehtyä kosteikkojen yleissuunnitelmaa 
sekä aikaisemmin mm. Joroisselän eteläpään ja Haapaselän lounais-eteläosien maa-alueille tehtyä ns. Lu-
mo- suunnitteluaineistoa. 

Vuosille 2016-2021 kosteikoiden ja laskeutusaltaiden osalta näitä on suunnittelussa esitetty Valvatukselle, 
Joroisselälle ja Haapaselälle kullekin tasoa 5 kpl, yhteensä 15 kpl. Suojavyöhykkeiden osalta on esitetty kau-
delle v. 2016-2021 n. 10 % aikaisemmissa suunnitelmissa arvioidusta kokonaistarpeesta ja tilakohtaista 
neuvontaa on esitetty toimenpiteenä n. 50% suunnittelualueen tiloista. Ravinteiden käytön hallinnan ja 
talviaikaisen eroosiontorjunnan osalta toimenpidemäärät ovat alueellisia ja koskevat keskimäärin koko 
Etelä-Savoa. Nämä on esitetty prosentteina peltopinta-alasta. Ravinteiden käytön hallinnan osalta maakun-
nan tasolla tavoite yli 70%  joka on pakollinen toimenpide maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä 
mutta kattavuus riippuu kuitenkin osallistumisesta.  Talviaikaisen eroosiontorjunnan osalta maakuntatason 
tavoite on 86% peltopinta-alasta mikä on nykyistä tasoa.  

Maatalouden osalta vesienhoidon toimenpiteistä on yleisesti keskusteltu työn pohjaksi ELY- keskuksessa 
myös maatalouden asiantuntijoiden kanssa kahdessa työkokouksessa. Muita toimenpiteitä alueella ovat 



poistokalastus jota toteutetaan v. 2014 aloitetussa, edellä mainitussa hankkeessa tehdyn suunnitelman 
mukaisesti. Vesikasvien poiston osalta ei toimenpiteitä ole veden laadun parantamiseksi suunniteltu. 

Valuma-alueelle kohdennetaan tarpeellisessa määrin myös metsätalouden vesiensuojelun toimenpiteitä. 
Näillä kaikilla toimenpiteillä pyritään vähentämään maa-alueilta tulevaa ravinnekuormitusta Joroisselkään. 

Taulukko   . Toisen suunnittelukauden vesienhoidon toimenpiteet hajakuormituksen osalta Joroisten ja Ran-
tasalmen  kuntien alueella . 

Suunnitellut toimenpiteet 2. kaudella
Vesimuodos-

tuman 

valuma-alue

Suojavyö-
hykkeet (m)

Suojavyö-
hykkeet (ha)

Kosteikot ja 
laskeutusal-

taat (kpl)

Ravinteiden 
käytön hallinta 

(ha)

Peltoviljelyn 
pohjavesien 

suojelutoimenpi
teet (kpl, ha??)

Peltojen 
talviaikainen 

eroosiontorjunta 
(ha)

Tilakohtainen 
neuvonta, 

tilakäyntiä/v

JJR-seutu

Valvatus 740 m 1,11 5

Maakunnan 
tasolla tavoite yli 

70% (pakollinen 
toimenpide ymp. 
Korvaus 

järjestelmässä 
mutta kattavuus

riippuu 
osallistumisesta) 

Maakuntatasolla 

tavoite on 86% 
peltopinta-alasta 
mikä on nykyistä 

tasoa. 

15

Joroisselkä 420 m 0,63 5 10

15

Haapaselkä 600 m 0,9 5 15

Raudanvedet 1000 m 1,5 4

Ruutanaharju
Rantasalmi

1

 

Vesienhoitotyö pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/60/EY) Euroopan yhteisön 
vesipolitiikan suuntaviivoista joka tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja 
ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko 
EU:n alueella. Suomessa direktiivi on pantu toimeen lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla. Lisätietoa vesienhoidosta löytyy osoitteesta:  
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito 

 

Joroisten alueen toimintasuunnitelma 2014-2018 

Merkittävin toiminta Joroisselän tilan parantamiseksi käsittää sekä valuma-alueelle suunniteltujen toimen-
piteiden toteutuksen edistämisen että alueelle tehdyn poistokalastuksen toteutussuunnitelman toteutta-
misen suunnitelmien mukaisesti.  

 

 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito


Vuonna 2014 aloitetun poistokalastuksen osalta kalastus jatkuu v. 2014 tehdyn kolmivuotisen suunnitel-
man ja sopimusten mukaisesti vioteen 2917 jolloin tehdään yhteenveto poistokalastuksen toteumasta sekä 
arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet vuoteen 2021. 

Joroisselän valuma-alueen kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen osalta edistetään vuosina 2013 ja 
2014 tehtyjen kosteikkojen yleissuunnitelmien maastotarkastelujen pohjalta priorisoitujen kosteikkokoh-
teiden suunnittelua ja rakentamista ja vuonna 2017 tehdään yhteenveto toteutumasta sekä tarkastellaan 
jatkotoimenpidetarve.  

Rantasalmen Raudanvesien osalta valmistellaan 2014 poistokalastuksen jatkohanketta jota on tarkoitus 
toteuttaa ylläpitävänä hoitokalastuksena alkaen v. 2015. 

Rantasalmen raudanvesien kosteikkosuunnittelun osalta kosteikkokohteita on kartoitettu v. 2014 ja kos-
teikkosuunnitelmia on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2015 kahdelle kohteelle. Jatkossa edistetään kosteik-
kokohteiden suunnittelua ja rakentamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Taulukko:  Joroisten alueen toimintasuunnitelma2014-2019 

Joroisten seutu  
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Kalankulkua helpottavat toimenpiteiden sekä jokien kalojen elinympäristökunnostusten osalta edetään jo 
edellö vesienhoidon suunnittelu ja toteutus – kappaleessa esitetyin toimenpitein. Liunan voimalapadon 
alapuolisten koskien (4 kpl) kunnostus toteutetaan elinympäristökunnostuksena v. 2015. Enojoen osalta 
Kolkonjoki- Enojoki- alueella useita koskia ja niva-alueita on tarkoitus kunnostaa vuosina 2015-2016. Suih-
kolanjoen useita koskia ja niva-alueita on kunnostusohjelmassa vuosille 2015-2016. Joroisvirrassa sijaitse-
van Liunan voimalaitoksen kalatiehanke on vireillä. 

 

Eri toiminnoissa kannattaa kiinnittää huomiota vesiensuojeluun 

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä asemassa on aktiivinen vesiensuojelutyö jonka pohjaksi 
tarvitaan mm. koulutusta ja tiedonvälitystä vesiin vaikuttavista toiminnoista sekä hyvistä toimintatavoista 
joilla vesiin joutuvaa kuormitusta saataisiin vähennettyä. Joroisselän valuma-alueelle onkin suunniteltu 
mm. tilakohtaista neuvontaa maatalouden vesiensuojelun osalta ja myös mm. metsätalouden toimenpitei-
den osalta vesiensuojelun huomioiminen on tärkeää. Valuma-alueelle kohdennetaan myös metsätalouden 
vesiensuojelun toimenpiteitä. 



Tiedotusta ja koulutusta 

Joroisissa on järjestetty  kesäisin iltatoritapahtuma. Tapahtumaan ovat osallistuneen useampana kesänä 
Pro Joroisselkä- yhdistys sekä Etelä-Savon ELY- keskus. Tilaisuudessa on esitelty Joroisten alueen vesienhoi-
toa sekä jaettu informaatiota alueen vesienhoidosta sekä tähän liittyvistä asioista.  

Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä järjesti vesienhoidon toisen suunnittelukierroksen suunnitelmien 
kuulemisen alettua syksyllä Joroisissa yleisötilaisuuden lokakuuun loppupuolella 2014. Tilaisuudessa esitel-
tiin ajankohtaisia Joroisten vesiasioita sekä mm. maatalouden vesienhoitoa Etelä-Savossa sekä Metsätalou-
den vesiensuojelua sekä vesienhoidon 2. suunnittelukierroksen kuulemisasiaa. Tilaisuuden yleisömenestys 
ei ollut erityisen hyvä. 

Lisätietoa internetsivuilta: 

Joroisten seudu vesienhoitosivut:    https://esvesienhoito.wordpress.com/ 

ProJoroisselkä- yhdistryksen sivut    http://projoroisselka.wordpress.com 

Vesiehoidon suunnittelu :    http://www.ymparisto.fi/vesienhoito   

Vesienhoidon suunittelu, 2. kierroksen suunnitelmien kuuleminen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin   

 
tai  Etelä-Savon alue http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo 

 

Lisätietoja: 

Etelä-SavonELY- keskus: 
 
Hydrobiologi  Pertti Manninen 
 Ympäristösuunittelija Reijo Lähteenmäki  
 
Joroinen: 
 
Joroisten kalastusalue, Risto Salko  
Joroisten kunta, Petri Miettinen  
Pro Joroisselkä-yhdistys Eeva Koivula  
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