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Vesienhoidon suunnittelu,
vesienhoitokaudet

2010-2015 2016-2021 2022-2027
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Suunnittelu ja
kuuleminen

Suunnittelu ja
kuuleminen

Suunnittelu ja
kuuleminen

Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen edistäminen



Vuoksen VHA1 Palautemäärät ELY-keskuksittain

3

kpl Valtakunnallise
t lausunnot

Alueelliset
lausunnot

Kansalaispalau
te

yhteensä

Pohjois-Savo 8 38 5 52

Pohjois-Karjala
8 20 10 38

Etelä-Savo 20 23 20 63

Kaakkois-Suomi
9 9 3 21

yhteensä 46 90 38 174



2014 2015

Kuuleminen Vesienhoitosuunnitelma ehdotuksista +
tulvariskien hallintasuunnitelmat

+merenhoitosuunnitelmat (15.1.2015)

Vesienhoito-
suunnitelmien
EU- raportointi

Maaliskuu
2015

Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2014-2016,
2. suunnittelukierros 11/2015

Valtioneuvoston
Käsittely

3. Joulukuuta
2015

Toimenpideohjelma- ja
vesienhoitosuunnitelmaehdotusten

valmistelu Kuuleminen, 6 kk
Suunnitelmien viimeistely

kuulemisen jälkeen

1. suunnittelukierros, vesienhoitosuunnitelmien/toimenpideohjelmien toimeenpano

2016

Vesienhoitosuunnitelma-
ehdotukset + TPO- ehdotukset valmiita
Kuuleminen alkoi 1.10.2014 ja päättyy

31.3.2015

YTR 22.5.

YTR sähköp kommentit
elo/syyskuu.

YTR 9.10.

31.3.2015
Kuuleminen päättyi

YTR 16.4.



Joroisten seudun vedet, Vesienhoidon toisen
Suunnittelukierroksen kuulemispalaute Joroisten seudulla

- Tyydyttävässä tilassa olevat vedet lisääntyneet

- Jätevedenpuhdistamon purkupuron kuormitus Joroisvirtaan

- Maatalouden aiheuttama kuormitus vesistöille on alueella paikoin erittäin merkittävä

- Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden hitaus

- Vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen viljelijöille houkuttelevaksi

- Toimenpiteet suunnattu oikein

- Säännöstelyn ongelmat, Maaveden säännöstely, juoksutukset, vedenpinnan vaihtelu

- Joroisselkään laskevat vedet, veden laatu useilla laskuilla kehnoa sadekausien jälkeen,

keväällä sekä syksyllä

- Joroisselän eteläpäässä ruovikot lisääntyneet huomattavasti, myös muualla runsasta

kasvillisuutta



Rantasalmi
-Paikalliset kaivoshankkeet, tutkimukset/ vesistötutkimuksia on tehty liian vähän

Sääksjärvi, Joroinen/Rantasalmi
- Soilta liian paljon haitta-aineita Sääksjärveen
- Enemmän kiinnostusta vesien kunnon ylläpitämiseen
- Enemmän yhteistyötä

Juva, Nevajärvi
- ELY- keskuksen jo aiempina vuosina toteutetut kunnostustoimet uhkaavat

mennä  hukkaan jos lisää ympäristölupia myönnetään turvetuotantoon  lähialueelle

Heinävesi
- Turvemaat, metsätalous kuormittaa, maatalous ei niinkään
- Vesien hyvän tilan hyötynä kalat ja virkistys



Vaiheet ja aikataulu kuulemisen aikana ja sen jälkeen

§ Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta
1.10.2014 - 31.3.2015 .

Samanaikaisesti kuultiin myös tulvariskien hallintasuunnitelmista ja
Merenhoitosuunnitelmista.

§ Viimeistely kuulemisen jälkeen kevät - kesä - syksy 2015

§ Suunnitelmien päivitykset valmiiksi marraskuussa 2015

§ Valtioneuvoston käsittely 3.12/2015

§ Raportointi komissiolle 2016 maaliskuu



Näkösyvyysseuranta 2015, tilannekatsaus



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

1 Eeva Koivula
2 Pekka Teittinen
3 Kalevi Häyrynen
4 Pirkko Järveläinen Matti Rahikainen
5 Pekka Teittinen
6 Eeva Koivula
7 Päivi Vammelvirta Juho, Anu







Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen
edistäminen



ja vesienhoidon suunnittelun painopistealueet



Joroinen-Rantasalmi, toimintasuunnitelma vers 4.3.2015



2013

2014

2015/16
Joroisten kosteikkojen
Yleissuunnittelualueet
v.   2013, 2014 ja 2015/16



Valvatuksen alue
2013

Kolman alue

Jokijärven alue

Yleissuunnitelmatäydennystä: Kolmaan ja Jokijärveen laskevat vedet
2015/16



Karttatarkastelun perusteella
Arvioituja mahdollisia
Kosteikkopaikkoja
Kolman ja Jokijärven (lahti)
valuma-alueilla (rajaus)

Ympyröinti kuvaa mahdollisia
kosteikkoalueita ja samalla ELY-
näkemystä mahdollisista kohteista



Vuonna 2014 suunnittelua tehtiin Joroisselän valuma-alueella
Kohteena ovat Kolkonjärven ja Joroisselän välinen Enojoen valuma-alue ja
Joroisjoen alue välillä Liuna- Joroisselkä. Samoin katsastetaan riittävässä
määrin myös Joroisselän lähintä valuma- aluetta.

Kuva:
Joroisselän alueen
kosteikkosuunnittelun
kohteet 2014/
(tähdellä merkityt
rajaukset)



1

2

3

4





Valvatuksen yleissuunnitelma

S

K

Kolmanjoen suualue

Valvatuksen laskujoki,
(Kanava)

Kollinjoki (Kirkkojoki)

Havussalmenjoki



Maatalouden hajakuormitus, jatkotoimenpiteet

Kosteikkosuunnitelmat 2015,
Tavoite. 2 kpl, arvioidaan tärkeimmät kohteet/ Joroisten ryhmä

Kokonaisaikataulut:

Kosteikkojen suunnittelu
2015-2021

Kosteikkojen rakentaminen
2016-2021

Maatalouden vesiesuojelun yleissuunnittelu/ kosteikot ym:

Kolmaan ja Jokijärveen laskevat vedet

LUMO- hanke
Sysmäjärven, luoteisosa, Savuniemi etc.



Toimenpiteitä
Kosteikot/altaat

Valvatuksen alue, löytyy 4-5 kosteikkoa/laskeutusallasta, tähän lisää 5

Joroisselän alue,  3 kosteikkoa/allasta, lisää 5

Haapaselkä, 0,  + 5

Suojavyöhykkeitä, lisää lumo suunnitelmien pohjalta näistä 10 % lisää (tulossa enemmän)

tilakohtaista neuvontaa on esitetty toimenpiteenä n. 50% suunnittelualueen tiloista.

Ravinteiden käytön hallinta
Maakunnan tasolla tavoite yli 70% (pakollinen toimenpide ymp. korv. Järjestelmässä,
osallistuminen ratkaisee)*.

Peltojen talviaikainen eroosiontorjunta
Maakuntatasolla tavoite on 86% peltopinta-alasta mikä on nykyistä tasoa.

Poistokalastus
Toteutetaan poistokalastussuunnitelman mukaisesti

Vesikasvillisuuden poisto
Katsotaan tarkemmin myöhemmin , ei suunnitelmassa



Metsätalouden hajakuormitus

Metsäkeskuksen hanke/ Kaitaisten alueen metsätalous, kosteikkojen
rakentaminen+ muut toimenpiteet
•Hankealueen koko  oli, kooltaan n. 2200 ha. Varsinaiset suunnitellut toimenpiteet keskittyvät
kuitenkin Pihlas ja Pieni-Virmas järvien valuma-alueelle. Maastohavaintojen perusteella tehtiin
kaikkiaan 8 toimenpidesuunnitelmaa, joista sovittiin6 eri maanomistajan tai maanomistajaryhmän
kanssa.

•Vesiensuojelutoimenpiteet:
•10 kpl kunnostettavaa vanhaa laskeutusallasta
•5 kpl putkipatoja
•4 kpl jako-ojan kaivamista
•1 kpl uutta pohjapatoa
•3 kpl vanhan pohjapadon korjaamista
•2 kpl vanhojen ojien tukkimista
•2 kpl kosteikkoja (1 uusi ja 1 vanhan kunnostus)
•3 kpl pintavalutuskenttiä



Metsätalouden vesiensuojelu,
Kaitaisten alue

Hankealueen kartta



Osakaskuntien yhdistäminen,

Etenee lähivuosina

Ruoppaukset Kaitaisissa

Kaitaisten alueen ruoppaukset/ esillä, ajankohta-arvio 2017 /ei varmuutta
Toimenpide tarvitsee vesiluvan



LUMO- hanke Joroisissa





LUMO- hankkeen tiedotustilaisuus on alustavasti
sovittu 3.2.2016 / Joroisten valtuustosali



Poistokalastus

Poistokalastuksen osalta Joroisselälle ja muille Joroisten kohdejärville on tehty v.
2013- 2014 kolmevuotinen 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 Joroisselän lisäksi ovat Haapaselkä ja  Kaitaisten
vedet (Pihlas, Paljo, Pieni Virmas ja Kaita).

Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50000kg kalaa ja muista kohteista
tätä vähemmän, tavoitteet 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
viikossa saatiin vuoden 2014 tavoitteesta kalastettua yli puolet,. n. 36000 kg kalaa ja
muilla kohteilla joitakin tonneja ja työ on edennyt hyvin. aikataulussa. (2014
45000kg).

V. 2015 poistokalastuksessa saatiin Joroisselältä poistettua kalaa 18800 kg



Poistokalastus, poistokalastuksen
hankesuunnitelma

Poistokalastuksen osalta Joroisselälle ja
muille Joroisten alueen kohdejärville on
tehty v. 2013- 2014 kolmevuotinen
poistokalastuksen hankesuunnitelma
vuosille 2014-2016.

Tavoitteena on poistaa Joroisselästä
vuosittain 50000kg kalaa ja muista kohteista
tätä vähemmän, tavoitteet  ovat kohteesta
riippuen noin 10000-20000kg/v.

Poistokalastushankkeen painopiste on
Joroisselällä mutta mukana hankkeessa
ovat myös Kaitaisten vedet sekä
Haapaselkä.

Kuva: Reijo Lähteenmäki



Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue,
Haapaselän, Joroisten, Kaitaisten ja Pihlaan osakaskunnat, sekä Etelä-
Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanke käynnistyi keväällä 2014 ja heti jäiden lähdön jälkeen aloitettiin
Joroisselällä poistokalastus.

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja keväällä reilussa kolmessa viikossa
saatiin vuoden 2014 tavoitteesta kalastettua yli puolet,. n. 36000 kg kalaa
ja muilla kohteilla joitakin tonneja ja työ on edennyt hyvin. aikataulussa.

Kokonaissaalis oli vuonna 2014 45000kg ja vuonna 2015  alustava
arvio ennen tietojen kokoamista n. 30 000 kg

Kuva: Reijo Lähteenmäki



LUMO- Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden
ja kosteikkojen yleissuunnitelma/ Joroinen

* 25-30 tilaa mukana
* Maastotyöt valmistuvat
syys-lokakuussa 2015 ja tämän
jälkeen aloitetaan paperityöt



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

Hajakuormitus. Maatalouden toimenpiteitä

Haettu
enemmän

Haettu
enemmän





Kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen
elinympäristökunnostukset Joroisten alueella = päivitetty

Liunan voimalapadon alapuolisten koskien (4 kpl) kunnostus on toteutettu
elinympäristökunnostuksena v. 2015.  (poislukien Liunan sivuhaara)

Enojoen osalta Kolkonjoki- Enojoki- alueella on tarkoitus kunnostaa useita koskia
ja niva-alueita. Suunnitelmat ovat valmiina ja Kolkonjoella on myös kalatiesuunnitelma
Toteutus v. 2018?

Suihkolanjoen kunnostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Suunitelmat
ovat valmiina, toteutus 2018?

Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan voimalaitoksen kalatiehanke. Voimalan kanssa on
käyty yleisellä tasolla neuvotteluja asiasta. Jossain vaiheessa asiaa edistetään
yhteistyössä. Tällä hetkellä hanke on pysähdyksissä.

Jokien ja purojen elinympäristökunnostusten osalta. Joroisvirran- Haukiveden alueen
kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunitelma ( Rajala &
Hentinen) on valmistunut  2014.





Rantasalmen
järvikunnostuskohteet

Pieni Raudanvesi

Kosulanlampi

Suuri Raudanvesi

Toimenpiteinä näillä ovat:

- poistokalastus
- peltojen suojavyöhykkeet

sekä kosteikot ja  laskeutusaltaat


