
PÖYTÄKIRJA    
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 2/2015 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto 10.9.2015 al-
kaen klo 9.30     

 

 Kokouksen järjestäytyminen. Risto Salko Joroisten kalastusalueelta toimi kokouksen 

puheenjohtajana. ja Pertti Manninen/ESA-ELY kokouksen sihteerinä. 
 
Kokouksen osanottajat/läsnä: 
 
Risto Salko 
Marika Limatius   
Eeva Koivula 
Riikka Salomaa 
Sirpa Leväinen 
Väinö Kuutti 
Jorma Kopponen 
Eero Jäppinen   
Pertti Manninen 
Antti Haapala 
 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen 19.3.2014 pöytäkirja  
 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
Pertti Manninen esitteli lyhyesti Vesienhoidon toisen kierroksen tilannetta, aikatauluja sekä 
kuulemiskierroksella Etelä-Savon alueelta ja vesiin kohdistunutta palautetta. Vesienhoito-
suunnitelmien ja toimenpideohjelmien päivitys on käynnissä.  Valtioneuvosto hyväksyy 
suunnitelmat joulukuussa jonka jälkeen v. 2016 tehdään EU- raportointi. Todettiin mm. että 
lausuntopyyntöihin saatiin palautetta hyvin mutta kansalaispalautteen määrä oli Etelä-
Savon alueella kuten muuallakin suhteellisen vähäinen.  
 
Eeva Koivula esitteli vuoden 2015 näkösyvyysmittausten tilannetta. Mittaukset olivat vielä 
kesken ja mittausaineistot toimitetaan käsiteltyinä myöhemmin syksyllä. Kokonaisuutena 
Joroisselällä näkösyvyysmittaukset ovat edenneet edellisten vuosien tapaan.  Mittauksia on 
tehty myös Kaitaisten suunnalla ja saatavilla olevat mittaustiedot hankitaan syksyllä. Todet-
tiin että myös Syvänsin suunalla on ollut kiinnostusta näkösyvyysmittauksiin ja tänne pyri-
tään järjestämään mittauskalustoa. 
 

 Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen 2015 
 



Syksyllä 2013 teetettiin konsultilla Valvatusjärven valuma-alueen kosteikkojen yleissuunni-
telma ja samassa yhteydessä katsastettiin myös yleisesti vesiensuojelua. Syksyllä 2014 tee-
tettiin vastaava työ Joroisselkään laskevien vesien osalta sekä Joroisselän lähivaluma-
alueella. Merkittäviksi arvioitiin Enojoen Joroisselän laskun läheiset Saarapuro ja nimetön 
joki, Joroisvirtaan laskeva Papinpuron alue, Joroisten lentokentän ohi lounaispuolelta Jo-
roisselkään laskeva alue sekä 5- tien hulevedet Kanavan (Valvatuksen laskujoki) ylittävän sil-
lan kohdalla. Kosteikkoja priorisoitiin vielä tarkemmin ELY- keskuksen toimesta ja Joroisten 
kunnan työnä tehtiin arvio näiden toteutettavuudesta ja jatkosuunnittelukohteiksi valikoi-
tuivat Joroisvirtaan laskeva Papinpuron alue sekä Joroisten lentokentän länsipuolinen Jo-
roisselkään lounaispuolelta laskeva alue.  ELY- keskuksella on mahdollisuus rahoittaa nyt 
kahden kosteikkoalueen suunnittelua ja jatkossa ELY hoitaa tältä pohjalta kosteikkojen 
suunnitteluasiaa. Enojoen laskun läheiset alueet on arvioitu ongelmalliseksi alueen läpi kul-
kevan radan osalta koska kosteikko voi aiheuttaa riskejä ratarakenteelle.  Ely- keskuksen 
toimesta selvitetään mahdollisuus kosteikkojen yleissuunnitelman teettämisestä Kolmajär-
ven sekä Jokijärven valuma-alueille.   
Keskusteltiin myös Joroisten jätevedenpuhdistamon purku-uoman, Tyrinpuron tilanteesta 
kosteikon rakentamisen suhteen. Todettiin ettei kosteikko ole mahdollisesti hyvä vesiensuo-
jelutoimenpide puron alajuoksulla suurien korkeuserojen / virtausnopeuksien vuoksi.  
Valvatuksen valuma-alueen osalta katsastettiin vesiensuojelutoimia ja Joroisten kunta sel-
vittää tarkemmin Järvikylän vesiensuojelun parantamistarvetta sekä aikaisemman yleis-
suunnitelman pohjalta. Kohteiden arvioinnissa huomioidaan myös Valvatuksen alueelle v. 
2013 tehdyssä kosteikkojen yleissuunnitelmassa esiin nousseet kohteet ja yleissuunnittelun 
yhteydessä Havussalmenjokeen tehty kosteikkosuunnitelma. 
 
Maatalouden osalta Sirpa Leväinen totesi peltojen suojavyöhykkeiden osalta niiden hyvän 
suosion tukitoimenpiteenä koska näiden houkuttelevuus toimenpiteenä on ollut maanvilje-
lijöille hyvä. Näistä saadaan tarkempaa tietoa myöhemmin kun kokonaisuudesta saadaan 
tarkempi kuva. Keskusteltiin myös mm.- typpilaskeuman osuudesta kuormitukseen ja todet-
tiin se metsien osalta yleisesti kohtalaisen suureksi. samoin esille nousi Sääksjärveen laske-
van Vuotsinsuon turvetuotantoalueen vedet ja osan vesistä johtaminen myös Enonjokeen 
sekä Vuotsinsuon turvetuotantotoiminnan loputtua sen jälkikäyttö ja tuottajan mahdolliset 
lupaperusteiset velvollisuudet jälkikäytön suhteen. Ely- keskus selvittelee näitä asioita seu-
raavaan kokoukseen. 
 
Todettiin, että Sysmäjärven länsipuoliselle alueelle ollaan laatimassa LUMO- Maatalousalu-
eiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaa. Suunnittelun maasto-
töitä on tehty kesällä 2015 ja ne valmistuvat loppusyksystä minkä jälkeen alkavat paperi-
työt. Kosteikkoja on suunnitelmassa kaavailtu lähinnä Sysmäjärven pohjois / luoteisosaan.  
 
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 saavutettiin hyvin vuoden 2014 osalta. Työtä tehtiin selkeän etupai-
notteisesti. Poistokalastusta jatkettiin v. 2015 suunnitelmien/sopimusten mukaisesti. 
19.3.2015 pidettiin kalaryhmän kokous, missä tarkennettiin vuoden 2015 töitä sekä raha et-
tä muiden resurssien osalta. 



Keväällä 2015 saatiin Joroisselästä poistettua 18800 kg. Talkootöiden osuudesta tiedot koo-
taan syksyn aikana ja samoin poistokalastusta toteutetaan kalastusalueen toimesta mahdol-
lisesti vielä Haapaselän puolella.. Tiedot kotaan ja toimitetaan myös ELY- keskukselle loppu-
syksystä 2015. Saalis jäi v. 2015 suunniteltua pienemmäksi ja ELY- rahan osalta selvitetään 
mahdollisuus säästää vuodelta 2015 jäänyttä osuutta, 3170 eur vuodelle 2016. 
 
Hankkeen painopiste on Joroisselällä mutta mukana hankkeessa ovat myös Kaitaisten vedet 
ja Haapaselkä. Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän 
osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Ete-
lä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Kohdejärviä Joroisselän lisäksi ovat Haapa-
selkä ja Kaitaisten vedet (Pihlas, Paljo, Pieni Virmas ja Kaita).   
 
 

 Pohjavedet, suojelusuunnitelmien edistäminen/ Kolma-Kotkatharju ja Ter-
varuukinsalo, Seurantaryhmät ja toiminta 
 
Pohjavesien suojelusuunnitelmien tarkemmasta tilanteesta ei ollut saatavilla kokoukseen 
yksityiskohtaisempaa ajankohtaistietoa eikä asiaa näin käsitelty.  
 

 Tiedotusasiat 
Antti Haapala esitteli Valvatuksen laskujokeen asennetun jatkuvatoimisen vedenlaa-
dun/johtokyvyn ja pinnankorkeuden seuranta-anturia sekä myös yleisemmin Valvatuksen 
alueen vedenlaatua ja sinä tapahtuneita muutoksia. Anturi on ollut käytössä n. puoli vuotta. 
Jatkuvatoiminen vedenlaatuanturi rekisteröi mittaushetken kellonajan ja veden lämpötilan 
ja lisäksi laskujoesta otetaan perinteisiä vesinäytteitä kymmenkunta kertaa vuoden kuluessa 
veden sähkönjohtavuuden ja ravinne- sekä sameuspitoisuuksien riippuvuuden selvittä-
miseksi. Yleisesti Valvatuksen päällysveden (1 m) fosforipitoisuus on ollut kolmena viime 
vuonna n. 15 µg aikaisempia paria vuotta alhaisempi ja on palannut ainakin toistaiseksi vuo-
sikymmenen vaihteen tasolle. Pohjan läheisen vesikerroksen fosforipitoisuus on tätä vastoin 
nousut tällä vuosikymmenellä käytännössä joka vuosi n. tasolta 35µg/l tasolle 50- 60 µg/l. 
Typpipitoisuus on myös laskenut viime vuosina aikaisemmista pitoisuuksista ja samoin ale-
nemista on tapahtunut veden a- klorofyllipitoisuuden (levien määrä) kohdalla. 
 
Huutokosken osakaskunnalla on vireillä vesikasvien poistohankesuunnitelma Sysmäjärven 
luoteispäässä Suihkolanjoen laskun lähialueella. 
 

 Muut asiat  
 
Eeva Koivula kertoi kesän 2015 Iltatorista. Tori oli onnistunut tapahtuma ja tapahtumassa 
oli osanottajia mm. säätila huomioiden kohtuullisen paljon ja vesiasiat kiinnostivat asukkai-
ta. Esitelijöitä oli paikalla Pro Joroisselkä- yhdistyksen lisäksi mm. ELY- ja metsäkeskuksesta 
sekä Joroisten kalastusalueelta. Iltatoritapahtuma on yksi hyvä tapa levittää informaatiota 
mm. vesiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.  

  
Todettiin myös Kaitaisten alueen metsätalouden kemera- rahoitteinen vesiensuojeluhanke/ 
kunnostuksen käytännön toteutukseen. Alueella on toteutettu erilaisia vesiensuojeluratkai-



suja kuten mm. putkipadot sekä kosteikot. Tänne tehtiin kesäkuu alkupuolella maasto/ tu-
tustumiskäynti mikä onnistui hyvin ja oli informatiivinen. Kiitosta sai myös Kaitaisten osakas-
kunnan järjestämä tarjoilu. 

 

 Seuraava kokous, ajankohta 
Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja myös Joroisten vesienhoidon tiedotta-
misesta ProJoroisselkä- yhdistyksen kokouksen yhteydessä. mihin oli tarvetta saada myös 
mm. ELY- keskuksen asiantuntemusta.  Päätettiin pitää vesienhoitoryhmän ja ProJoroissel-
kä- yhdistyksen kokouksen kanssa samana päivänä 24.11. Vesienhoitoryhmän kokous alkaa 
kyseisenä päivänä klo 14.30 ja ProJoroisselkä- yhdistyksen kokous yleisötilaisuudella klo 
18.00 minkä jälkeen yhdistys pitää kokouksensa. 

 

 
Muistiin kirjoitti Pertti Manninen  
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 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta 
Timo Paunonen Pihlaan osakaskunta 
Veikko Kutvonen Pihlaan osakaskunta 
Pekka Pärnänen Kaitaisten osakaskunta 
Heikki Laitinen  Kaitaisten osakaskunta 
Pertti Manninen  Etelä-Savon ELY-keskus  
Arto Ustinov   Etelä-Savon ELY-keskus 
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 


