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• Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen

• Hajakuormituksen vähentäminen

• Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta

• Vesielinympäristöjen parantaminen

• Pohjavesien turvaaminen

• Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen

• Vesienhoidon toimeenpanon turvaaminen

Linkki: http://www.doria.fi/handle/10024/77225

VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN KESKEISET KYSYMYKSET 
edellisellä suunnittelukaudella 2016-2021

http://www.doria.fi/handle/10024/77225
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Joroisten kosteikkojen 

Yleissuunnittelualueet 

v.   2013, 2014 ja 2015/16



Maatalouden vesiensuojelun edistäminen / valuma-aluetoimenpiteet

Hyviänlahden keskeneräiseksi tulkitun kosteikon tilanteesta todettiin että maanomistussuhteet on selvitetty 
mutta että kosteikko jää nyt keskeneräiseksi arvioiduin osin nykyiseen tilaansa. 

Lentokentänojan kosteikkohankeen osalta asian edistämisessä on hankaluuksia koska kohdealue sijaitseen 
Joroisten lentokenttäalueella ja Finavia suhtautuu tiukanlaisesti lentokenttäalueen läheisten toimenpiteiden 
osalta toimenpiteisiin mm. koska alueella on edelleen mm. harrastelentotoimintaa. 

Papinpuron kosteikkohankkeen asiaa on edistänyt Joroisten riistanhoitoyhdistys/  Jani Salomaa. Hankkeeseen 
on suhtauduttu positiivisesti ja riistanhoitoyhdistys voisi alustavasti hoitaa hankeen muodollisen hallinnoinnin. 
Selvitetään vielä voisiko hankkeen kuitenkin toteuttaa metsätalouskosteikkona koska metsäpuolen rahoitus 
Luonnonhoitohankkeisiin on kasvanut v. 2017. 

Todettiin Joroisten alueella olevat muut kosteikkohankkeet, joista Sysmäjärven taakse Kiekanlahden pohjukkaan 
sijoittuvan hankkeen edistymisestä ei ollut kokoukseen tarkempaa tietoa. Eeva Koivula toi esille Joroisvirran
loppupään Joroisniemen Lamminpohjan kosteikkohankkeen, josta on suunnitelmat valmiina ja kosteikko tullaan 
toteuttamaan. 

Edellisessä kokouksessa esillä olleiden Valvatuksen pohjoisosiin ja Valvatuksen laskujoen ”kanavan” alkupäähän 
kaavailtujen kosteikkojen tarkka tilanne ei ole tiedossa.



Poisto/ hoitokalastus, jatkotoimenpiteet v. 2017 jälkeen

Edellisessä kokouksessa todettiin ylläpitoon tähtäävän hoitokalastuksen tarve, jota tarkennetaan 
koekalastusraportin pohjalta ja hoitokalastusta suunnitellaan keskustelun pohjalta joka toinen vuosi 
toteutettavana toimintana aloittaen v. 2018. 

Jatkossa v. 2017 mietitään hankkeeseen osallistuvia tahoja sekä rahoituskuvioita. Avustushakemus ELY-
keskukselle tehdään syksyn 2017 hakuun. Yhteenvetona todettiin että Joroisselän tila ja kalaston rakenne on 
parantunut havaittavasti viime vuosina useammalla indikaattorilla kuten näkösyvyys, kalasto rakenne sekä 
myös paikallisten vesistöä käyttävien tahojen arviona.



• Avustetut hankkeet, tilannekatsaus

• ProJoroisselkä ja Eläköön Valvatus- yhdistyksen / Valvatuksen kohderetkeily ja tässä 
yhteydessä toteutettu näkösyvyysmittauskoulutus

• Joroisten Elävä Maaseutu- messut elokuussa 2017 / 19.8. Joroisten lentokenttä.
- Tilannekatsaus järjestelyistä ja osallistuminen

• Metsäkeskuksen Kuormitus Kuriin- neuvontahankkeen maastotilaisuus 1.8. Jorosten 
Kerisalossa/ tilaisuuden antia

Tilaisuuksia järjestetään kaikkiaan kymmenkunta vuonna 2017 Etelä-Savossa
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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 olivat mukana : 

Joroisten kunta, 

Joroisten kalastusalue, 

Haapaselän osakaskunta, 

Joroisselän osakaskunta, 

Kaitaisten osakaskunta, 

Pihlaan osakaskunta, 

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.

Kuva: Reijo Lähteenmäki





Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet



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)



Enojoen – Kolkonjoen valuma-alue 04.24

Enojoen valuma-alueella ei ole pistekuormituslähteitä. Enojoen latvaosassa on suuri 
Kolkonjärvi, joka on karu ja kirkasvetinen tilaltaan erinomainen järvi. Järven 
sedimentaation ja ravinnekulutuksen takia luusuasta lähtevän veden fosfori- ja 
typpikuorma on erittäin pieni.

Hajakuormitus

Enojoen alueella suurin hajakuormituksen lähde on vesistömallijärjestelmän (VEMALA) 
mukaan maatalous ja alueen pinta-alasta peltojen ja mosaiikkimaisten 
pienmaatalousalueiden osuus onkin 12 %. Aluetta kuormittaa myös haja-asutus sekä 
metsätalous. 

Metsätalouden kuormituksesta suurin osa tulee valuma-alueen alaosasta, Joroisselän ja 
Kolkonjärven välillä. Maatalous on keskittynyt tasaisesti valuma-alueen järvien 
lähiympäristöön. Vesistömallijärjestelmän mukaan alueella syntyvä fosforikuormitus on 
keskimäärin 2 500 kg/a ja typpikuormitus 48 800 kg/a (2000–2011)



Joen keskiosaa hallitsee metsäojitus. Mm.  kunnostusojituksissa olisi otettava 
huomioon vesistönäkökohdat ja suunnitella ojitukset siten, ettei kuivatusvesiä 
johdeta suoraan vesistöön. 

Peltoalueet ovat alueella pääosin salaojitettuja. Enojoen pääuoman 
suojakaistat peltoalueilla on pääosin riittävän leveät. (4,5m-5,5m) Kaistat ovat 
nurmipintaisia ja puustoisia. Peltolohkojen välissä olevien ojien suojakaistojen 
leveydet ovat pääosiltaan riittävät. Peltokaltevuudet ovat noin 1-2 %. 

Eroosioherkillä alueilla suojakaistojen tulisi olla mahdollisimman leveitä ja 
nurmipintaisia. Eräs keino vähentää ravinnekuormitus on ns. säätösalaojitus 
jolla peltolohkon vesitaloutta voidaan säädellä hallitusti. 



Kiitos


