
PÖYTÄKIRJA    
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 3/2016 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto 17.11.2016 alkaen klo 
13.00     

 

 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 
Väinö Kuutti   Keski-Savon ympäristölautakunta  
Risto Salko   Joroisten kalastusalue  
Pauli Aholainen  Maanviljelijä 
Aimo Hukkanen  Haapaselän osakaskunta 
Timo Paunonen  Pihlaan osakaskunta 
Veikko Kutvonen  Pihlaan osakaskunta 
Viljo Savolainen  Joroisten kalastusalue/Kaitaisten osakaskunta 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 4.8.2016 pöytäkirja  
 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
Pertti Manninen esitteli Vesienhoidon vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen alkuvaiheita ja 
kokonaisuutta sekä mm. yhteistyöryhmän roolia suunnittelun eri vaiheissa 
 

 Toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen v. 2016 

 
Keskusteltiin Hyviänlahden keskeneräiseksi tulkitun kosteikon tilanteesta. Kosteikon 2,3 ha, 
tulkittiin olevan  ei kenenkään- maalla. Alue on vesijättömaata, niittyä, viljeltyä. Todettiin 
myös ettei ELY- keskuksen rahoitusta ole saatavissa kosteikon osalta. 
 
Papinpuron ja Lentokentänojan kosteikkosuunnitelmia on edistetty. Työ on kesken ja asiaan 
palataan seuraavassa kokouksessa. Papinpuron asiaa edistää Joroisten riistanhoitoyhdistys/  
Jani Salomaa ja lentokentän ojan osalta joroisten kunta. 
 
Todettiin Joroisten alueella olevan muutamia kosteikkohankkeita jotka sijoittuvat Sysmäjär-
ven taakse Kiekanjärven pohjukkaan, Valvatuksen pohjoisosiin ja Valvatuksen laskujoen 



”kanavan” alkupäähän sekä Joroisvirran loppupäähän Joroisniemeen. Näiden tarkka toteu-
tustilanne ei ole tiedossa. 
Esiin nousi Pauli Aholaisen toimesta keskusteluun Järvikylän tien ja Valvatusjärven välinen 
Kolmanjoen osa missä vedet tulvivat laajalti pelloille usein runsaamman veden aikaan mikä 
aiheuttaa ravinnekuormitusta Valvatusjärveen. Jokea on perattu aikaisemmin kymmeniä 
vuosia sitten ilmeisesti silloisen maanviljelysinsinööripiirin toimesta mutta joki on myö-
hemmin liettynyt ja madaltunut eikä vesi pääse esteettä runsaamman veden oloissa Valva-
tusjärveen. Todettiin että tähän voisi yrittää hakea ELY- keskuksen avustusrahaa joen avar-
tamiseksi. ELY- keskus lupasi toimittaa vielä linkkiä hakemusprosessista. 
 
Poistokalastuksen toteuttaminen, tilannekatsaus ja jatkotyöt 2017  
 
Joroisselän hoitokalastushanke päättyy v. 2016 lopussa ja tälle mietittiin jatkotoimia. Luke 
on tehnyt koekalastuksia v. 2016 Joroisselällä  ja raporttia saadaan vuoden lopulla tai 2017 
alussa. Todettiin ylläpitoon tähtäävän hoitokalastuksen tarve jota tarkennetaan koekalas-
tusraportin pohjalta ja hoitokalastus suunnitellaan aloittaen v. 2018. Poistokalastussaalis oli 
Joroisselän osalta v. 2016 n. 23000 kg ja muiden alueiden tiedot saadaan myöhemmin v. 
2016. Haapaselän osalta syysnuottaus ei onnistunut v. 2016 varhaisen jäidentulon vuoksi. 
Keriselällä tullaan myös tekemän koekalastusta v. 2017 ja jatkossa arvioidaan selän poisto-
kalastustarve sekä suunnitellaan jatkotoimet 2017 loppupuolella. 
Kaitaisten osalta hoitopyyntiä jatketaan hankituilla rysillä talkoopyyntiä 2017. 
 
Valvatuksen osalta toimintaa on viritelty Ravinnepiika- hankkeessa ELY- keskuksen kanssa 
yhteistyössä. Valvatuksella on tehty koekalastuksia Luken toimesta v. 2010, 2013 ja 2016. 
Näiden pohjalta tehty tulkinta on, ettei laajempaa poistokalastusta ole syytä aloittaa ennen 
kuin kalaston tilaa on vielä tarkennettu esim. koenuottauksilla v. 2017 jonka jälkeen mieti-
tään jatkotoimenpiteitä vuodesta 2018 alkaen.  
   
 

 Harkinnanvaraiset avustukset mm. vesienhoitoon ja vesien käyttöön 
Todettiin vuoden 2016 avustushakemusten määräaika 30.11.2016 mennessä.  Käytiin läpi 
avustusedellytyksiä mm. edellä esitetyn Kolmanjoen mahdollisen perkauksen suhteen sekä 
myös yleisemmin. 
 

 Näkösyvyysseuranta Joroisselällä 2016 

. 
Näkösyvyysseurannan osalta katsastettiin kokonaisuutena vuosien 2012-2016 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 tulkinta näkösyvyyden paranemisesta havainnoinnin aikana 2012- 16. 
Suurin näkösyvyys on mitattu kaikkina vuosina lähinnä Joroisvirran laskua olevilla havainto-
asemilla 1 ja 6 ja huonoimmat Joroisselän pohjoisosan havaintoasemilla 5 ja 2. Asemilla 5 ja 
2 näkösyvyys on toisaalta parantunut selkeimmin viime vuosina. Näkösyvyyshavainnointi 
jatkuu myös v. 2017.  
 



 Tiedotusasiat 
Petri Miettinen toi esiin metsäkeskuksella aluillaan olevan ”kuormitus kuriin” – tiedotus-
hankkeen missä yhteydessä järjestetään myös mm. tutustumiskäyntejä metsätalouden ve-
siensuojelukohteille. Todettiin kokouksen jälkeinen iltapäivän ja illan ohjelma. Klo 15.30 al-
kaen pidettiin yhteiskokous vesienhoitoryhmän ja Rannat kuntoon /Valvatus-porukan kans-
sa. Klo 17.00 alkaen Valvatuksen suojeluyhdistys piti perustavan kokouksensa ja klo 17.15 
alkaen oli vastaavasti ProJoroiselkä- yhdistyksen kokous. klo 18.00 alkoi Ravinnepiika-
hankkeen Valvatus-ilta mihin osallistui mm. ELY-keskus. 
 

 Muut asiat  
 

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi  
 

 Seuraava kokous, ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 16.3.2017 alkaen klo 9.30 ja paikka on 
uusi. Joroisten kunnanvirasto on muuttanut lentoasemalle. Osoite Lentoasemantie 130 
79600 Joroinen. 

 

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

 
jakelu: 
 
Petri Miettinen  Joroisten kunta  
Mikko Luostarinen Joroisten kunta 
Marika Limatius Joroisten kunta 
Sirpa Leväinen  Joroisten kunta, maaseututoimi 
Jani Salomaa  Joroisten riistanhoitoyhdistys  
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 
 
 


