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Suunnittelu ja 

kuuleminen

Suunnittelu ja 

kuuleminen
Suunnittelu ja 

kuuleminen

Suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen edistäminen



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 



Toimenpiteitä

Kosteikot/altaat suunnittelun ja toteutuksen edistäminen, tavoitteet

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. 
(alueellinen neuvonta  sekä mm. Ravinnepiika-hanke (Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja 
Luonnonvarakeskus Luke) 

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, hanke päättyy v. 2016 lopussa, jatkotoimenpiteiden 

arvioiminen

Vesikasvillisuuden poisto Katsotaan tarkemmin myöhemmin , ei suunnitelmassa



Suunniteltujen toimenpiteiden 

toteutuksen edistäminen



ja vesienhoidon suunnittelun painopistealueet



Joroinen-Rantasalmi, toimintasuunnitelma         vers 4.3.2015

Vesienhoito mukaan Joroisten 
kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 2018=>?



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



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)





Valvatuksen yleissuunnitelma

S

K

Kolmanjoen suualue

Valvatuksen laskujoki, 

(Kanava)

Kollinjoki (Kirkkojoki)

Havussalmenjoki



Maatalouden hajakuormitus, jatkotoimenpiteet

Kosteikkosuunnitelmat 2015, 

Suunnitelmia tehtiin priorisoinnin pohjalta 2 kpl, Papinpuro ja lentokentän alueen 

suunnitelma

Kokonaisaikataulut:

Kosteikkojen suunnittelu

2015-2021

Kosteikkojen rakentaminen

2016-2021

Maatalouden vesiensuojelun yleissuunnittelu/ kosteikot ym:

Kolmaan ja Jokijärveen laskevat vedet, valmistuu v. 2016 alkupuolella

LUMO- hanke

Sysmäjärven, luoteisosa, Savuniemi etc.



LUMO- hanke Joroisissa



Metsätalouden vesiensuojelu, 

Kaitaisten alue

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



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 50000 kg kalaa/v ja muista kohteista 

tätä vähemmän, tavoitteet kohteesta riippuen noin 10000-20000 kg/v. Hanke 

käynnistyi keväällä 2014 ja heti jäiden lähdön jälkeen aloitettiin Joroisselällä

poistokalastus.

Vuonna 2014  kalaa saatiin Joroisselältä poistettua kalaa 36400 kg ja muilta kohteilta 

n. 10500 kg, kokonaismäärä yhteensä  vajaa 47000 kg

V. 2015 poistokalastuksessa saatiin Joroisselältä poistettua kalaa 18800 kg ja muilta 

kohteilta 15500 kg, yhteensä 34300 kg

Kuva: Reijo Lähteenmäki



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.  





Joroisten seutu, vesienhoidon toimenpiteet 2. suunnittelukaudelle

Kosteikot/altaat suunnittelun ja toteutuksen edistäminen

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. 
(alueellinen neuvonta  sekä mm. Ravinnepiika-hanke (Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja 
Luonnonvarakeskus Luke) 

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, hanke päättyy v. 2016 lopussa, jatkotoimenpiteiden 

arvioiminen

Vesikasvillisuuden poisto Katsotaan tarkemmin myöhemmin , ei suunnitelmassa



Rantasalmen 

järvikunnostuskohteet

Pieni Raudanvesi

Kosulanlampi

Suuri Raudanvesi

Toimenpiteinä näillä ovat:

- poistokalastus

- peltojen suojavyöhykkeet 

sekä kosteikot ja  laskeutusaltaat

Kosteikkosuunitelmat:
Pyyvilä x
Hirvioja x
Lankila
(Ranta-Pyyvilä)



Toiminta jatkossa



Toiminta jatkossa

Jatkossa rahoitus hankkeille tapahtuu pääsääntöisesti harkinnanvaraisten avustusten kautta 
rahoituksen sallimissa puitteissa. 

Valtioneuvoston asetus 714/2015 vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden 
avustamisesta  

Päätökset määrärahan käytöstä tehdään elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskus) 
niille osoitettujen määrärahojen puitteissa 

V. 2015 haetut avustukset ovat käsittelyssä ELYssä . Määrärahatietoa vuyodelle 2016 ei ole vielä 
saatu ELYyn

Jatkossa Joroisissa merkittävässä osassa valuma-alueella sekä vesistössä tehtävät 
vesiensuojelutoimenpiteet



Hankkelden vaikuttavuusarviossa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä (valtakunnallinen linjaus):

• Hankkeessa toteutetaan vesienhoitosuunnitelmissa määriteltyjä toimenpiteitä 

• Toimenpiteillä saavutettavat hyödyt palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja 
vesiekosysteemien palautumista hyvään tilaan 

• Hanke edistää myös merenhoidon sekä luontodirektiivien tavoitteita 

• Hankkeen tulokset ovat monistettavissa muihin kohteisiin 

• Hankkeilla parannetaan kilpailukykyä, vesiteknologian vientimahdollisuuksia, uusien teknologioiden 
käyttöönottoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä. 

• Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä mikä tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmien 
hyvää valmiusastetta sekä olemassa olevaa yhteistyöverkkoa ja paikallista sitoutumista 

• Hankkeen hallinnointi voidaan järjestää tehokkaasti 

• Hankkeen rahoituksessa hyödynnetään julkista ja muuta rahoitusta 

Muut rahoituslähtet kuten Leader (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma)



Ravinnepiika- hanke

Ravinnepiika on Etelä-Savon alueella toimiva maatalouden ravinteiden kiertoon, peltomaan 
rakenneasioihin ja valumavesien hoitoon keskittyvä tiedotushanke.

Teemoja käsitellään infotilaisuuksissa, pellonpiennarpäivissä, julkaisuissa ja internetissä.

Ravinnepiika tähtää tiedon välittämiseen viljelijöille, viranomaisille ja suurelle yleisölle.

Tutkimustietoa kansantajuistamalla ja vuorovaikutteisella tiedonvälityksellä pyritään uusiin 
käytäntöihin tiloille. Samalla halutaan luoda pohjaa viranomaisten päätöksenteolle.

Ravinnepiian tavoitteena on parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta pellolla, kohentaa 
heikentyneessä tilassa olevien vesistöjen tilaa sekä turvata erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien 
vesistöjen tilan säilyminen.

Hankkeen toiminta-aika on maaliskuun loppuun 2018 asti.

Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Savon ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanketta rahoittavat EU:n 

maaseuturahasto ja Etelä-Savon ely-keskus.






