
PÖYTÄKIRJA

VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA

KOKOUS 3/2015 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto 24.11.2015 al-
kaen klo 14.30

· Kokouksen järjestäytyminen. Petri Miettinen Joroisten kunnasta toimi kokouksen pu-
heenjohtajana ja Pertti Manninen/ESA-ELY kokouksen sihteerinä.

Kokouksen osanottajat/läsnä:

Petri Miettinen Joroisten kunta
Sirpa Leväinen Joroisten kunta
Marika Limatius Joroisten kunta
Eeva Koivula Pro Joroisselkä- yhdistys
Väinö Kuutti Keski-Savon ympäristölautakunta
Risto Salko Joroisten kalastusalue
Jorma Kopponen Joroisten veneseura
Aimo Hukkanen Haapaselän osakaskunta
Eero Jäppinen Joroisten osakaskunta
Pertti Manninen Etelä-Savon ELY-keskus
Antti Haapala Etelä-Savon ELY-keskus

· Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin kokouksen 10.9.2015 pöytäkirja

· Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat

Vesienhoidon 2. suunnittelukierroksen tilannekatsaus. Pertti Manninen esitteli lyhyesti Ve-
sienhoidon toisen kierroksen tilannetta ja aikatauluja. Vesienhoitosuunnitelmat ja alueelli-
semmat toimenpideohjelmat kuten Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma ovat
valmistumassa ja valtioneuvoston käsittely/ hyväksyntä tapahtuu 3.12 ja tässä vaiheessa
tiedotetaan asiasta valtakunnallisesti sekä paikallisesti.  Todettiin että toimenpiteet ovat Jo-
roisten alueella hyvin samansuuntaisia kuin ensimmäisellä suunnittelukierroksella ja muu-
toksen ovat lähinnä määrällisiä.

Vuoden 2015 näkösyvyysseurannan osalta katsastettiin 2015 näkösyvyysmittausten tuloksia
ja todettiin tilanteen olevan hyvin samansuuntainen kuin aikaisempinakin vuosina. Kokonai-
suutena Joroisselällä näkösyvyysmittaukset ovat edenneet edellisten vuosien tapaan.  Mit-
tauksia on mahdollisesti tehty myös Kaitaisten suunnalla ja tiedot saataneen myöhemmin.
Keskusteltiin näkösyvyysaineiston havainnollisemmasta esitystavasta ja ELY-keskuksen
edustaja lupasivat hahmotella asiaa lähempänä joulua.

.



· Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen 2015

Maatalouden vesiensuojelu. Ely-keskus esitteli tilannekatsausta sekä vuonna 2015 aloitet-
tuja uusia kosteikkotöitä. Edellisessä kokouksessa priorisoitujen Papinpuron ja Joroisten len-
tokentän ohi lounaispuolelta Joroisselkään laskeva alueen/ puron osalta suunnittelu on
käynnissä ja suunnitelmien valmistumisaikataulu on vuoden 2015 loppuun. Kolma- järven
valuma-alueelle ja osin Jokijärven (Joroisjoen suunta) pienelle osa-alueelle on myös tekeillä
kosteikkojen yleissuunnitelma joka valmistuu kevättalvella 2016.
 Joroisten kunta/ Marika Limatius oli selvittänyt tilannetta Valvatuksen alueella Havussal-
menjoen ja Järvikylän alueen kosteikkojen osalta. Järvikylän kosteikon osalta toimija puhdis-
taa omin voimin olemassa olevaa kosteikkoa ja tekee parannuksia ylempänä sijaitsevalla
kosteikolla. Pohjoisempana Valvatuksella sijaitsevan Havussalmen suunnitellun kosteikon
osalta maanomistaja on antanut luvan kosteikon rakentamiseen.
Kosteikkojen rakentamisen osalta keskusteltiin niiden toteutusmahdollisuuksista sekä mah-
dollisista toteuttajatahoista ja tahojen aktivoinnista mikä todettiin ongelmalliseksi. Infor-
maatiota mm. kosteikoista on tarjottu laajasti Joroisten alueella. Mm. metsästysseuroihin
katsottiin olevan tarpeen olla yhteydessä.  Joroisten kunta/ Marika Limatius lupasi katsastaa
yhteystietoja ja informaatioasiaa metsästysseurojen suuntaan.
Keskusteltiin mm. myös Enojokeen sen alkupäässä lähellä Kolkonjärveä tapahtuvista laatu-
muutoksista m. runsaampien sateiden jälkeen. Mm Vapon Vuotsinsuon suunnan vesillä ei
todettu ELY- tarkastelun mukaan olevan merkittävää osuutta veden samentumisen osalta,
pääosa vesistä menee tuotantoalueelta Sääksjärven suuntaan.
Sirpa Leväinen esitteli myös maatalouden ympäristötuen raportoituja vesiensuojeluun koh-
distuvia toimenpiteitä. Toimenpiteet kohdistuivat 33 tilalle ja käsittivät kaikkiaan 83 lohkoa
joiden pinta-ala oli n. 170 ha. Näistä merkittävin oli suojavyöhykkeiden pinta-ala, reilu 154
ha ja muut monivuotista ympäristönurmea, suojavyöhykenurmea ja suojakaistaa. Lisäksi
vaatimuksena ympäristökorvaukselle on vähintään 1 m:n nurmipeitteinensuojakaista vesis-
töjen ja valtaojien varressa.

Todettiin, että Sysmäjärven alueelle laadittava LUMO- maatalousalueiden luonnon moni-
muotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma minkä maastotyöt on tehty ja raportti on
valmistumassa. Yleisötilaisuus LUMO- suunnitelmasta on helmikuun alussa 2016

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 ja loput poistokalastustiedot koo-
taan Joroisten kalastusalueen/ Risto Salko toimesta ennen vuodenvaihdetta 2015/ 2016.
Samoin kootaan yksilöidyt talkootöiden henkilötuntiosuudet työkuvauksineen vielä ennen
joulua. Hankkeen jatkorahoitusta vuodelle 2016 katsastetaan myöhemmin projektinsuunni-
telman pohjalta. Alustava arvio poistetusta kalamäärästä vuodelle 2015 on n 30000kg. Tie-



dot toimitetaan myös ELY- keskukselle. Saalis jäi v. 2015 suunniteltua pienemmäksi ja ELY-
rahan osalta on mahdollisuus säästää vuodelta 2015 jäänyttä osuutta vuodelle 2016.

Kaitaisten ja Pihlaan osakaskunnat ovat katsoneet, etteivät he ole saaneet riittävästi vastin-
rahaa projektiin panostuksesta. Heidän rysähankintansa sekä talkootyöpanosta on koitunut
liiaksi mm. Joroissselän poistokalastuksen hyväksi. Asiaa selvitetään ennen joulua projektiin
osallisten tahojen kuten Jorosten kalastusalue, ELY- keskus, kunta, toimesta.

Poistokalastushankkeen painopiste on Joroisselällä mutta mukana hankkeessa ovat myös
Kaitaisten vedet ja Haapaselkä. Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalas-
tusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan
osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Kohdejärviä Joroisse-
län lisäksi ovat projektisuunnitelman mukaisesti Haapaselkä ja Kaitaisten vedet (Pihlas, Pal-
jo, Pieni Virmas ja Kaita).

Katsastettiin myös kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinympäristö-
kunnostukset Joroisten alueella. Liunan voimalapadon alapuolisten koskien (4 kpl) kunnos-
tus on toteutettu elinympäristökunnostuksena v. 2015. (pois lukien Liunan sivuhaara). Eno-
joen osalta Kolkonjoki- Enojoki- alueella on tarkoitus kunnostaa useita koskia ja niva-alueita.
Suunnitelmat ovat valmiina ja Kolkonjoella on myös kalatiesuunnitelma ja toteutus n. v.
2018? Suihkolanjoen kunnostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Suunnitelmat
ovat valmiina, toteutus tapahtuu mahdollisesti v. 2018. Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan
voimalaitoksen kalatiehankkeen osalta voimalan kanssa on käyty yleisellä tasolla neuvotte-
luja asiasta. Jossain vaiheessa asiaa edistetään yhteistyössä. Tällä hetkellä hanke on pysäh-
dyksissä.
Jokien ja purojen elinympäristökunnostusten osalta Joroisvirran- Haukiveden alueen kestä-
vän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma (Rajala & Hentinen) on
valmistunut 2014.

· Harkinnanvaraiset avustukset mm. vesienhoitoon ja vesien käyttöön
Todettiin lyhyt, vain marraskuun kestävä hakuaika ja avustusten hakuajan olevan loppuvai-
heessa

· Pohjavedet, suojelusuunnitelmien edistäminen/ Kolma-Kotkatharju ja Ter-
varuukinsalo, Seurantaryhmät ja toiminta

Pohjavesien suojelusuunnitelmien osalta kokouksia pidetään kerran vuodessa eikä tar-
kemmasta tilanteesta ei ollut siten saatavilla kokoukseen uutta tietoa edellisissä kokouksis-
sa käsiteltyyn nähden.

· Tiedotusasiat
Antti Haapala esitteli Joroisten seudun Vuonna 2015 tehtyjen vesistöseurantojen tuloksia.
Seurantaa suoritettiin v. 2015 merkittävissä virtavesissä kuten Suihkolanjoki, Valvatuksen
laskujoki ja Joroisvirta sekä järvikohteilla Sysmä, Paljo ja Kolma. Lyhyesti esiteltiin myös Val-
vatuksen laskujokeen asennetun jatkuvatoimisen vedenlaadun/johtokyvyn ja pinnankor-
keuden seuranta-anturia sekä myös yleisemmin Valvatuksen alueen vedenlaatua ja sinä ta-



pahtuneita muutoksia. Jatkuvatoiminen vedenlaatuanturi rekisteröi mittaushetken kellon-
ajan ja veden lämpötilan ja lisäksi laskujoesta otetaan perinteisiä vesinäytteitä kymmenkun-
ta kertaa vuoden kuluessa veden sähkönjohtavuuden ja ravinne- sekä sameuspitoisuuksien
riippuvuuden selvittämiseksi.

Todettiin kokouksen jälkeen pidetty ProJoroisselkä Ry:n kansalaistiedotustilaisuus missä
mm. ELY- keskuksen edustajat esittelivät Joroisten vesienhoitotoimintaa. Keskustelua tilai-
suudessa herättivät mm. Maaveden alueella esiintyneet leväesiintymät. Tilaisuudessa esitel-
tyä aineistoa löytyy Etelä-Savon vesienhoitosivuilta https://esvesienhoito.wordpress.com/.

· Muut asiat

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi

· Seuraava kokous, ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 15.3.2016 alkaen klo 9.30 ja paikka on, kuten
aikaisemminkin, Joroisten valtuustosali.

Muistiin kirjoitti Pertti Manninen
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus

jakelu:

Petri Miettinen Joroisten kunta
Mikko Luostarinen Joroisten kunta
Marika Limatius
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
Aimo Hukkanen Haapaselän 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

https://esvesienhoito.wordpress.com/

