
       

Joroisten vesienhoidon toimintaryhmän kokous 2/2016, 

Joroisten kunnanvirasto 4.8.2016  

Läsnä: Marika Limatius, Petri Miettinen, Antti Haapala, Eeva Koivula, Eero Jäppinen, Jani Salomaa, Sirpa 

Leväinen, Pauli Aholainen, Väinö Kuutti, Risto Salko, Saara Ryhänen 

 

Puheenjohtajana toiminut Petri Miettinen avasi kokouksen klo 14:00. Todettiin paikalla olijat, joista 

työryhmän uutena jäsenenä Jani Salomaa riistanhoitoyhdistysläisenä ja joroislaisena esittäytyi. Käytiin läpi 

edellisen kokouksen (15.03.2016) pöytäkirja, mikä vuosilukujen tarkistuksilla hyväksyttiin. 

 

Vesienhoidon tilannekatsaus. Antti Haapala esitteli heinäkuun alkupäiviin mennessä tulleen Etelä-Savon 

vesienhoidon yhteistyöryhmän varsinaisten ja varajäsenien listauksen. Osa luettelosta vielä täydentämättä 

ja täydentyy kesälomien loputtua. Huomioitiin myönteisenä paikallinen edustus kalastusalueiden 

edustuksen kautta. 

 

Suunnitellut toimenpiteet.  Kosteikot Papinpurolla ja Lentokentän ojan suulla. Kosteikkosuunnitelmat 

esiteltiin ennen kokousta Jani Salomaalle. Jani Salomaa esitteli selvitystyötä Papinpuron osalta. 

Suunnitelmat näiden kahden kohteen osalta ovat selvät. Lentokentänojan osalta arveltiin, että kosteikko 

sijaitsisi kunnan maa-alueella, ei kaltevuudeltaan yhtä hyvällä paikalla kuin Papinpuro. Petri Miettinen 

täsmensi, että itse ojan maa-alue on Finavian omistuksessa, mutta lentotoiminnan loputtua on mahdollista, 

että alue siirtyy kunnalle. Riistayhdistyksen kannalta lisämielekkyyttä saavutettaisiin silloin, jos kosteikko 

toimisi riistakosteikon tapaan. Lentokentänojan kosteikon tapauksessa venesataman ja uimarannan 

läheisyys ovat ongelmana. ELY keskuksen edustaja on aiemmin tuonut esiin riistakosteikkojen ja 

kotiseutukosteikkojen toimintamallin olevan hyväksi havaittu. Riistanhoidollisen kosteikon olemassaolo 

olisi win-win tilanne ajatellen kosteikon jatkohoitoa; mikäli metsästys saisi lisäarvoa parantuneiden 

vesilintukantojen muodossa, löytyisi kosteikkorakenteiden ylläpidolle ja jatkohoidolle varmimmin 

paikallinen talkootaho. Vilautettiin myös, että ko. lentokentänojan alueella voisi sijaita vaikkapa lintutorni 

nyt kun lentokentän infraa ollaan osin purkamassa. Papinpuron alueen kosteikon osalta valmistelutyöt ja 

maanomistajien kanssa keskustelut jatkuvat, ja kunta tahollaan edistää Lentokentänojan kosteikkoasiaa 

mm. tulossa olevan lentokentän yleissuunnitelman kautta. 

Huomautettiin, että jatkossa Maatalouden ei-tuotannollisten investointien korvausrahoja ei välttämättä 

olisi entiseen tapaan saatavilla enää ensi keväänä.  

 

Poistokalastuksen tilannearvio ja jatkonäkymät. R.S. ja A.H. esittelivät kuluneen kevään 

poistokalastusmääriä ja todettiin tavoiterajan ylittyneenkin. Kaiken kaikkiaan rysät olivat pyytäneet reilut 

20 tonnia, ja talkoolaisten katiskasaalis sekin muutaman tonnin eli säät olivat suosineet poistokalastusta. 

Lopulliset luvut esillä seuraavassa kokouksessa. Haapaselän tehokalastus toteutetaan nuottaamalla 

syksykaudella, siitä tiedot loppuvuodesta. Todettiin, että kuluva vuosi on poistokalastushankkeen 

viimeinen, kilomääräiset poistotavoitteet on Joroisselän osalta saavutettu. On vielä ennenaikaista sanoa 

tehokalastuksen vedenlaatuvaikutuksista Joroisselällä, mutta kalakantarakenteessa on kalastajien 

havaintojen mukaan tapahtunut  myönteisiä vaikutuksia jo aiemmissa kokouksissa todetusti. ELY keskus on 



esittänyt Luonnonvarakeskukselle (LUKE) pyynnön Nordic –verkkosarjakalastuksen toteuttamisesta kuluvan 

vuoden loppukesällä Joroisselällä. Se nähtävästi myös toteutuu, vauhdittamiseen taustatukea Joroisten 

kalastusalueelta. Ensi talvena ELY keskukselta ilmestyy yhteenveto Joroisselän poistokalastuksen 

kalamääristä ja suositus jatkotoimista. On mahdollista, että hoitokalastusta jatkettaisiin vuodesta 2017 tai -

18 alkaen ylläpitokalastuksena tai suositeltaisiin poistokalastuskohteeksi läheisiä vesialueita kuten 

Keriselkää, tai kesän 2016 koetuloksista riippuen Valvatusjärveä. Osakaskunta on nimenomaan jatkossa se 

hakijataho, mitä tulee poisto- tai hoitokalastusten jatkohankkeisiin. Kunnan aikaisempien vuosien tapaista 

rahoitusosuutta väläytettiin myös, ja hakuprosessi ELY keskuksen harkinnanvaraisiin vesistöavustuksiin olisi 

valtion rahan myönnön ehtona. Joroisten kunta voisi avustaa toimijoiden vesienhoitotoimenpiteitä 

rahallisesti kirjallista hakemusta vastaan. Toimijana olisi Joroisten kalastusalue. Avustus voidaan maksaa 

konkreettisiin vesien tilaa parantaviin hankkeisiin, ei esim. Perämoottorin ostoon tms. 

 

Näkösyvyysseurannan tulokset. Antti Haapala esitteli aikaisempien vuosien graafeja ja totesi ajallisten 

yhteenvetojen olevan esillä iltatorilla. Pienimuotoista näkösyvyyden kasvua on pilareiden perusteella 

havaittavissa eräillä asemilla, mutta ainoa jolla näkyy johdonmukainen vuodesta toiseen paraneva suuntaus 

on paikka no. 5 Joroisselän pohjoisosassa. Havaintoasemalta no. 7 on käytössä vasta kahden vuoden 

tulokset. Millään havaintopaikalla ei kehitys osoita huononevaa suuntaa, ja kenties selvimmin ovat 

parantuneet kesäkuun aikaiset näkösyvyydet (keskimäärin 1,3 metristä v. 2012 1,8 metriin vuonna 2014 ja 

1,7 metriin vuonna 2015). Kuluneelta kesältä (2016) oli käytettävissä vasta havaintopaikkojen 1 ja 6 

tulokset, jotka oli lisätty taulukkoon. Ne olivat aikaisempien vuosien tasoa. Näkösyvyysseurannan tulosten 

yhteydessä keskusteltiin sinilevähavainnoista, ja jonkin asteisia havaintoja oli tuohon mennessä tullut 

ainakin Maavedeltä sekä sinilevää enemmän kuusen suopursuruostesienen esiintymiä. 

 

Todettiin harkinnanvaraisten avustusten tilanne. Joroisten alueella Sysmäjärven (Suihkolanjoen suu) sekä 

Kolman niittohanke ynnä Iitosen säännöstelyyn liittyvässä hakemuksessa rahoituspäätös on ollut kesken 

vielä 4.8.2016 tilanteessa käsittelijän ollessa kesälomalla elokuun puoliväliin. 

 

Muut asiat: Saara Ryhänen maa- ja kotitalousnaisista kertoi Ravinnepiika hankkeesta. Hanke on kestänyt 

puoli vuotta ja se on maatalouden vesienhoitoon ja –suojeluun keskittyvä hanke. Ravinteiden kierto, maan 

rakenne, maan kierrätys ja valumavesien hallinta ovat hankkeen teemoja. Valumavesien hallinnassa on 

ollut Rannat kuntoon –hanke, jonka malikohteeksi on nyt valittu Valvatuksen järvi. Esitettiin kysymys, onko 

ko. Rannat kuntoon hankkeeseen valitusta kohteesta tiedotettu ja todettiin, että paikallisessa mediassa 

ainakin Varkauden lehdessä ja Länsi-Savossa verkkopuolella oli uutisoitu asiasta. Valvatuksen valuma-

alueen osalta hankkeessa olevat toimijat käytiin nimilistana läpi. 

 

Jokijärven niitoista laaditaan vastaus ELY keskuksen osalta. Antti H. lupasi vastauksen asiakkaalle elokuun 

aikana. Vastauksessa luvattiin kopioposti Risto Salkolle. 

 

Elohopeatutkimus: syksyn aikana odotetaan tuloksia. Suurin näytekala on ollut 12,7 kg hauki. 

 



Liunan voimala: Savon voima ja ELY keskus ovat keskustelleet tilanteesta. Myös patoturvallisuusviraston 

kanta merkitsee. Kalastusalueen näkemys oli, että kalatie toimisi parhaiten keskikaistalla olevan uittorännin 

kohdalta. Savon voima on esittänyt, ettei ko. alue olisi heidän maataan. Myös patoturvallisuusviraston 

edustaja oli väläyttänyt alustavasti varovaisen myönteistä kantaa sille, että voimalan ja padon alapuoleinen 

keskikaista voisi olla siltäkin katsantokannalta osuva ratkaisu. Asiaa selvitetään, josko ko. kaista olisikin 

kunnan maata. Muisteltiin, että kunnanjohtaja olisi harkinnut asiasta työryhmääkin. Savon voimalla on 

velvoite kalatien rakentamiseen, ja kunta sekä OK olisivat vauhdittamassa asiaa. 

 

Seuraavan kokouksen ajankohta: Torstai 17.11.2016 klo 13:00. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00 ja toivotti kaikki tervetulleiksi iltatorille. 

 

Muistiin kirjoitti Antti Haapala  

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 

 


