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Pohjavesien tila ja riskialueet Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on 154 
tärkeää tai 
vedenhankintaan 
soveltuvaa 
pohjavesialuetta, joista 19 
on nimetty riskialueeksi. 
Alueiden määrä on 
lisääntynyt 12:lla 
edelliseen vuonna 2009 
tehtyyn pohjavesien tila-
arvioon verrattuna

Riskialueista kahdeksan 
on luokiteltu huonoon 
tilaan. Pohjaveden 
kemiallinen tila on huono 
seitsemällä alueella ja 
määrällinen tila on huono 
yhdellä alueella
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Joroinen/ koko tarkastelualue / fosfori



ESIMERKKI

Vesinäytteenottojen 

perusteella lasketut 

keskimääräiset ulkoisen 

fosforikuormituksen 

suhteelliset osuudet eri 

valuma-alueilta 

Joroisselkään. 

Punaisella 

keskimääräiset 

fosforipitoisuudet. 

Joroisselän 

keskimääräinen 

fosforipitoisuus on 

pintaveden tuloksista 

2000-luvulta. 



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



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 



Pintavesien ekologinen tila Etelä-Savossa 2013



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 yleissuunnitelma
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Papinpuron ja lentokentänojan kosteikkosuunnitelmat



Valvatuksen alue 
2013

Kolman alue

Jokijärven alue

Yleissuunnitelmatäydennystä: Kolmaan ja Jokijärveen laskevat vedet

2015/16



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 vesiesuojelun yleissuunnittelu/ kosteikot ym:

Kolmaan ja Jokijärveen laskevat vedet, valmistui v. 2016 alkupuolella

LUMO- hanke

Sysmäjärven, luoteisosa, Savuniemi etc.



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

V. 2016 saatiin Joroisiselältä poistettua 23000kg kalaa

vv 2014-2016 Joroisselältä on poistettu yhteensä 78500 kg ja kaikista Joroisten 

alueen järvistä yhteensä n. 115000 kg.

Kuva: Reijo Lähteenmäki



Vuonna 2014 kalaa saatiin poistettua seuraavasti:

Joroisselältä 36400 kg ja muilta kohteilta n. 10500 kg, kokonaismäärä yhteensä  vajaa 

47000 kg

V. 2015 vastaavasti Joroisselältä 18800 kg ja muilta kohteilta 15500 kg, yhteensä 34300 kg

V. 2016 saatiin Joroisiselältä poistettua 23000kg kalaa + muut kohteet/ tiedot myöhemmin

Yhteensä hieman yli 30 000kg

vv 2014-2016 Joroisselältä on poistettu yhteensä 78500 kg ja kaikista Joroisten alueen 

järvistä yhteensä n. 115000 kg.+ v. 2016 muiden kohteiden saalis



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



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.

Jokien ja purojen elinympäristökunnostusten osalta. Joroisvirran- Haukiveden alueen 

kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunitelma ( Rajala & 

Hentinen) on valmistunut  2014.  





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 

Jatkossa Joroisissa merkittävässä osassa valuma-alueella sekä vesistössä tehtävät 
vesiensuojelutoimenpiteet




