
PÖYTÄKIRJA    
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 1/2016 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto 15.3.2016 al-
kaen klo 9.30     

 

 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   ProJoroisselkä- yhdistys  
Väinö Kuutti   Keski-Savon ympäristölautakunta  
Risto Salko   Joroisten kalastusalue  
Riikka Salomaa   Suomen metsäkeskus 
Jorma Kopponen  Joroisten veneseura 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 
Tarmo Leikas  Tmi Tarmo Leikas 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 24.11.2015 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 
valmistuneet ja julkistettu joulukuussa 2015. Valtakunnallinen EU- raportoinnin valmistelu 
on käynnissä ja raportointi tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä 2016 Todettiin että 
toimenpiteet ovat Joroisten alueella hyvin samansuuntaisia kuin ensimmäisellä suunnittelu-
kierroksella ja muutoksen ovat pääosin määrällisiä ja työssä on pyritty käytännössä toteut-
tamiskelpoiseen kokonaisuuteen.  
 

 Toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen v. 2016 

Tehtiin yleiskatsaus vesienhoidon tilanteeseen Joroisten alueella. Joroisten seudulle on 
suunniteltu Valvatuksen, Joroisselän ja Haapaselän alueille yhteensä 15 kosteikkoa/allasta. 
Suojavyöhykkeitä on tukihakemuksilla haettu odotettua enemmän. Tilakohtaisen neuvon-
nan osalta neuvontaa on suunniteltu n. 50% suunnittelualueen tiloista ja ravinteiden käytön 
hallintaa 70% sekä peltojen talviaikaista eroosiontorjuntaa 86% tiloista 



Sirpa Leväinen ilmoitti että ympäristökorvaukseen missä ravinteiden käytön hallinta on pa-
kollinen toimenpide, on Joroisten alueella sitoutunut keskimääräistä enemmän viljelijöitä 
Ympäristökorvaukseen v. 2015 sitoutuneet joroislaiset (ja muiden yt-alueemme) viljelijät: 
Joroinen 83 % (144/173), Juva 84 % (231 /276), Rantasalmi 88 %  (163/186), Sulkava 71 % ( 
81/114). Edellisessä kokouksessa esillä olivat myös maatalouden ympäristötuen raportoidut 
vesiensuojeluun kohdistuvat toimenpiteet (ed. kok. pöytäkirja). Poistokalastusta jatketaan 
v. 2016 toimintasuunnitelman mukaisesti ja mietitään jatkotoimenpiteitä ennen syksyä 
2016. Kokonaisuutena tehdään 2016/17 ”välitilinpäätöstä toimenpiteiden toteumasta ja ar-
vioidaan muutenkin kokonaisuutta. 
Todettiin alkanut Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Etelä-Savon ja Luonnon-
varakeskus Luken Ravinnepiika-hanke joka tähtää tiedon välittämiseen viljelijöille, viran-
omaisille ja suurelle yleisölle. Ravinnepiian tavoitteena on parantaa ravinteiden käytön te-
hokkuutta pellolla, parantaa heikentyneessä tilassa olevien vesistöjen tilaa sekä turvata 
erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan säilyminen. Ajankohtaisena asiana 
hankeen osalta Ravinnepiika etsii Etelä-Savosta yhtä kohdetta, joka toteutetaan hankkeessa 
pilottina. Kohteen sijainti Etelä-Savon vesienhoidon painopistealueisiin kuuluvien vesistö-
alueiden vaikutuspiirissä: Puula, Kyyvesi, Mikkelin eteläpuolinen Saimaa, Joroisselkä ja Rau-
danvedet. Ehdokkaita perusteluineen pyydettiin ilmottamaan 30.4. 2016 mennessä ; 
ProAgria Etelä-Savo, p. 040 4868 237, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi. 
  
Maatalouden vesiensuojelu. Ely-keskus esitteli yleisen tilannekatsauksen/ yhteenvedon jo 
vuosina 2013- 2014 tehdyistä ja vielä kesken olevista kosteikkojen yleissuunnitelmista. Val-
miina ovat v. 2013 valmistuneet Valvatusjärven alueen sekä Joroisselän ja siihen laskevien 
vesien suunnitelmat. Valmistumassa on vielä keväällä 2016 valmistuva Kolmanjärven ja Joki-
järveen pohjoisesta laskevienalueiden yleissuunnitelma. Tarmo Leikas esitteli 2015/16 vaih-
teessa valmistuneita Papinpuron ja Joroisten lentokentän ohi lounaispuolelta Joroisselkään 
laskevan alueen suunnitelmia ja niiden toteutusmahdollisuuksia/vaihtoehtoja. Suunnitelmat 
todettiin hyvin tehdyiksi ja paperiversiot suunnitelmista luovutettiin Joroisten kunnalle ja 
sähköiset suunnitelmatiedot lisätään mahdollisuuksien mukaan Etelä-Savon vesienhoitosi-
vuille. Joroisten kunta selvittää osaltaan kosteikkojen toteuttamismahdollisuuksia sekä 
mahdollisia toteuttajatahoja. Informaatiota mm. kosteikoista on tarjottu laajasti Joroisten 
alueella. Mm. metsästysseuroihin katsottiin olevan tarpeen olla yhteydessä.  Esitettiin ja so-
vittiin, että mukaan Joroisten toimintaryhmään kutsutaan jäseneksi Joroisten riistanhoi-
toyhdistyksen toiminnanjohtaja Jani Salomaa. 
 
Poistokalastuksen toteuttaminen, tilannekatsaus ja jatkotyöt 2015. Poistokalastuksen 
osalta Joroisselän poistokalastusta jatkettiin v. 2015 suunnitelmien/sopimusten mukaisesti. 
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 kohteil-
ta 15500 kg, yhteensä 34300 kg. Joroisselän saalis jäi pienehköksi johtuen lähinnä syksyn 
2015 olosuhteista. 
 
Katsastettiin alustavasti poistokalastuksen rahoitusta vuodelle 2016. Etelä-Savon ELY-keskus 
on alustavasti suunnitellut projektiin toteutussuunnitelman mukaisesti jäljellä olevan sum-
man 9500 eur ja Joroisten kunta n. 6000 eur.  Muu rahallinen panostus tulisi ainakin Jorois-
tenosakaskunnalta, n. 1000 eur. Haapaselän osakaskunta suorittaisi omalla alueellaan pois-



tokalastusta noin 2400 eurolla. Muu osuus tulisi talkootyönä lähinnä Kaitaisten, Pihlaan 
osakaskunnilta. Sovittiin että rahoitusta sekä muita poistokalastushankkeen yksityiskohtia 
käsitellään vielä erillisessä kalaryhmän kokouksessa myöhemmin kevättalvella/keväällä ja 
Risto Salko kutsuu kokouksen.  
 
Kaitaisten ja Pihlaan osakaskunnat olivat todenneet aikaisemmin v. 2015, etteivät he ole 
saaneet riittävästi vastinrahaa projektiin panostuksesta. Heidän rysähankintansa sekä tal-
kootyöpanosta on koitunut liiaksi mm. Joroissselän poistokalastuksen hyväksi. Toiminta-
suunnitelmassa on mainittu ko. osakaskunnille suoritettavasta 3000 eur osakustannuksesta 
rysien hankintaan. Asiaa selvitettiin ennen joulua projektiin osallisten tahojen kuten Joros-
ten kalastusalue, ELY- keskus, kunta, toimesta ja todettiin että tuo summan maksaminen on 
hoidettavissa ja hoidettiin ELY- keskuksesta vuodenvaihteessa Joroisten kalastusalueelle ja 
edelleen kyseisille osakaskunnille. 
 
Käytiin lyhyesti läpi myös kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinym-
päristökunnostukset Joroisten alueella näitä on yhteenveto edellisen kokouksen pöytäkir-
jassa. Kolkonjärven kalastusalueen osalta tieto ei ole saavuttanut mahdollisesti kaikkia taho-
ja Kolkonjoen- Enojoen virtavesikunnostusten osalta. Tämä johtuu mahdollisesti alueella ta-
pahtuneista henkilövaihdoksista. 
 
Todettiin että Keski- Savon ympäristötoimi tekee haukien elohopea-analysointeja Joroisten 
alueen järvillä lähiaikoina. 
 
Yhteenvetona todettiin tulevista ja jatkuvista toimenpiteistä poistokalastuksen toteuttami-
nen, valuma-alueella tapahtuvat vesiensuojelutoimenpiteet kuten kosteikkosuunnittelu ja 
kosteikkojen rakentamisen sekä muiden vesiensuojelutoimenpiteiden edistäminen. Osakas-
kuntien yhdistämistyön jatkaminen on myös mm. toimenpiteiden toteutuksen ja organi-
soinnin kannalta merkittävä tavoite. 
 

 Harkinnanvaraiset avustukset mm. vesienhoitoon ja vesien käyttöön 
Ympäristöministeriön tietoa avustuksiin käytettävissä olevasta rahasta ei ollut vielä kokouk-
seen mennessä saapunut ELY- keskukseen ja hakemusten käsittely ja priorisointi oli vielä 
ELY- keskuksessa kesken. Hankeasia vaatii mm. yhtenäistä linjausta eri tekijöiden suhteen. 
Todettiin että hakemusaika oli näin ensimmäisellä kierroksella lyhyt, vain marraskuun kes-
tävä.  Joroisten seudulta oli saatu kaksi hakemusta, Sysmäjärven pohjoisosan ja Kolman alu-
een kasvillisuuden poistoon liittyvä hakemus sekä Joroisten Iitoisenjärven säännöstelyyn liit-
tyvä hakemus. 
 

 Näkösyvyysseurantojen havainnollistaminen 

Edellisessä kokouksessa sovittiin että ELY- keskus jalostaa näkösyvyysseurantojen tuloksia 
havainnollisempaan muotoon. Esiteltiin nämä pylväsdiagrammeiksi jalostetut tulokset. Ma-
teriaali tallennetaan Etelä-Savon vesienhoitosivuille Joroisten aineistoihin. 
Näkösyvyysseurannan osalta katsastettiin kokonaisuutena vuosien 2012-2015 näkösyvyys-
mittausten tuloksia ELY- keskuksen havainnollisemmaksi jalostamana. Kokonaisuutena ai-
neistossa erottuvat selkeästi näkösyvyyden erot eri havaintoasemilla ja erot toistuvat suh-
teellisesti samanlaisina havaintoasemien välillä eri mittausvuosina. Havaintoaineiston poh-



jalta voidaan tehdä varovainen tulkinta näkösyvyyden paranemisesta havainnoinnin aikana 
2012- 15. Suurin näkösyvyys on mitattu kaikkina vuosina lähinnä Joroisvirran laskua olevilla 
havaintoasemilla 1 ja 6 ja huonoin Joroisselän pohjoisosan havaintoasemalla 5 ja muut 
asemat sijoittuvat näkösyvyydeltään näiden välille. Näkösyvyyshavainnointi jatkuu myös v. 
2016. Keskusteltiin myös mahdollisesta lisäseurannan tarpeesta toimenpiteiden toteutuk-
sen edetessä. 
 

 Tiedotusasiat 
Antti Haapala esitteli Joroisten seudun vesistö ja pohjavesiseurantoja vuodelle 2016. Seu-
rantaa tullaan tekemään Valvatuksen laskujoella kahdella asemalla, Enojoessa samoin kah-
della asemalla sekä Joroisvirrassa yhdellä asemalla. Järvikohteilla seurantaa tehdään Maa-
vedellä ja Pienellä Virmaalla. Pohjavesien osalta seurantaa tehdään Kotkatharjun pohjavesi-
alueella touko- ja marraskuussa kolmella havaintopaikalla. Valvatus- järvellä toteutetaan 
koekalastus Luken toimesta v. 2016/17. 
ProJoroisselkä järjestää iltatorin jälleen kesällä 2015. Iltatori järjestetään Joroisten vesien-
hoitoryhmän kokouksen jälkeen alustavasti 4.8. Tarkempaa tietoa tapahtumasta saadaan 
lähempänä toteutusajankohtaa. ProJoroisselkä - yhdistys on järjestämässä myös kevätret-
keilyä kalataloudellisille kunnostuskohteille. 
Kotkatharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman toteutuksen seurantaryhmän kokous 
pidetään 2015 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
 
Kousesityksiä: https://esvesienhoito.wordpress.com/. 
 
 

 Muut asiat  
 

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi  
 

 Seuraava kokous, ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 4.8.2016 alkaen klo 14.00 ja paikka on, kuten 
aikaisemminkin, Joroisten valtuustosali. Kokouksen jälkeen on Joroisten iltatoritapahtuma 
missä esitellään Joroisten vesienhoitoa ja muita asiaan liittyviä hankkeita. 

 

 
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  

javesi
https://esvesienhoito.wordpress.com/


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 
 
 


