
 

Joroisten toimintaryhmän kokous 2/2017, Joroisten kunnanvirasto 

9.8.2017 alkaen klo 9.30.  

Lentoasemantie 130 79600 Joroinen. 

 

Paikalla: Pertti Manninen, Antti Haapala, Riikka Salomaa, Sirpa Leväinen, Pauli Aholainen, Väinö 

Kuutti, Aimo Hukkanen, Risto Salko, Viljo Savolainen, Eeva Koivula, Marika Limatius ja Petri 

Miettinen. 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 09:40. Sihteerinä toimi allekirjoittanut. 

Tuotiin esille, että jatkossa Viljo Savolainen (vel.savolainen@gmail.com), Kaitaisten OK:n puheenjohtaja, olisi 

Joroisten toimintaryhmän kokouskutsulistalla. Samoin pidettiin tarpeellisena Eläköön Valvatus ry:n Olli 

Utriaisen/ Arnevi Rautasen mukanaoloa. 

2. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirjaa. Pöytäkirja hyväksyttiin. Siihen liittyen (kohta Toimenpiteiden 

toteuttamisen edistäminen) pyydettiin huomioimaan Papinpuron kosteikon suunnittelussa ja toteutuksessa 

seikka, että Papinpuron latvoilla sijaitsevan lypsykarjatilan vedet ohjattaisiin kulkemaan tulevan kosteikon 

kautta. 

3. Tilannekatsaus ja ajankohtaiset asiat. Pertti Manninen esitteli vesienhoidon valtakunnallista aikataulua. 

Lähimpänä on menossa työohjelman ja keskeisten kysymysten valmistelu. Vesienhoidon 

toimenpideohjelmat kootaan vuosien 2019-2020 aikana perustuen tuoreimpaan vesien tilaluokitukseen ja 

tietoon, ja tulevaisuuden tärkein määräaika on vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien 

valmistuminen 2020/2021 vaihteen kuulemisen jälkeen v. 2021. Vesienhoitoasiat raportoidaan EU:lle vuonna 

2022. Todettiin maakuntauudistuksen siirtyvän vuodella. Pohjavesien tila-arviointiin todettiin kuuluviksi mm. 

pohjavesien uudelleen luokitus . Ne voivat lisäksi saada tunnuksen E, mikäli pinta- ja pohjavesiekosysteemit 

ovat niistä suoraan riippuvaisia. Nykyiset, III-luokan alueet luokitellaan luokkiin 1. tai 2., mikäli ne soveltuvat 

vedenhankintaan. Vedenhankintaan soveltumattomat alueet poistetaan pohjavesialueluokituksesta tai ne 

saavat tunnuksen E, mikäli pinta- ja pohjavesiekosysteemit ovat niistä suoraan riippuvaisia. Pohjavesialueista 

kuuleminen tapahtunee muun vesienhoitosuunnitteluun liittyvän kuulemisen yhteydessä. Pertti esitteli 

edellisen vesienhoitokierroksen keskeisten kysymysten listaa, mitä parhaillaan täydennetään ja jalostetaan.  

 

4. Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen. 

a) Maatalouden vesiensuojelukosteikoista tällä hetkellä etenee juuri Papinpuron kosteikko. Siitä kuultiin 

tuoreeltaan, että Joroisten riistanhoitoyhdistys ei hoitaisikaan Papinpuron kosteikon hallinnointia, vaan  

metsäkeskus ottaisi asiasta kopin. 

Joroisniemen Lamminpohjan kosteikkohanke etenee mutta käytännön työn toteuttajan  eli 

kaivinkoneurakoitsijan hankinta/aikataulu on vielä auki. Valvatuksen laskujoen alkupäähän kaavailtua 

kosteikkoa käytiin läpi suullisella tasolla ja siinä maanomistusasia olisi tällä hetkellä otollinen. 

 

mailto:vel.savolainen@gmail.com


Kolmanjoen osalta, täydennyksenä edellisessä kokouksessa esille tulleeseen, ehdotettiin Pauli 

Aholaisen edistävän asiaa Kolmanjoen alajuoksun osalta. Pertti Manninen sopii ELYssä  Ari 

Luukkosen kanssa sopivasta palaveriajankohdasta Pauli Aholaisen kanssa Kolmanjoen asian 

osalta .  

 

b) Poistokalastushankkeen raportti ja jatkotoimet: 

Pertti M. laittoi kiertoon raportti-/ yhteenvetoluonnoksen Joroisten kaikista poistokalastuksista vuosina 

2014-2016. Hoitokalastuksen jatkoa pienempänä hoitokalastuksena esitetään. Kalastorakenteessa on 

tapahtunut pienimuotoista kohenemista. Kalastusalue olisi innokkaana mukana jatkovuosien kalastuksissa, 

sillä kalastajilta saadut havainnot tukevat ylläpitokalastuksen tarvetta. Ensi vuonna Joroisselällä 

toteutettaisiin samantapainen-/ suuruinen hoitokalastus kuin vuonna 2016. Puhuttiin myös Haapaselän 

koekalastuksesta kuluvana kesänä: Luonnonvarakeskuksen koekalastuksen tulokset kuuluu huomioida 

kohdennettaessa poistokalastustoimia. Erikseen kokoontuva kalaryhmä pohtii jatkolinjoja. Viljo Savolainen 

esitti Kaitaisten poistokalastuksista näkemyksen, että isojen ahventen määrä olisi kohentunut ja tämä näkyy 

mm. pilkkisaaliissa. Valvatuksen koenuottaus tapahtuu lokakuussa 2017. 

 

c) Näkösyvyysseurannan tilannekatsaus: Eeva Koivulalla oli toistaiseksi vain omat mittaustulokset. 

Huonompien näkösyvyysmittausalueiden osalta on vain suullista tietoa. Seurakuntaleiripaikan kohdalla olisi 

heinäkuussa ollut hieman parempi tulos kuin viime kesänä, mutta muualla on ollut samoissa kantturoissa. 

Elokuun osalta on ollut epäselvempää, ja myös hankala löytää sopivan tuulettomia päiviä. Seurannan 

jatkuminen on tarpeellista. Valvatuksella on toiminut ainakin yksi mittaaja. Kaitaisten osalta ei ole mittauksia 

tänä kesänä. 

 

d) Avustettujen hankkeiden tilannekatsaus: Antti Haapala selosti tilannetta. Myönteiset avustuspäätökset on 

tehty kahdelle Eläköön Valvatus ry:n hankkeelle.  Sysmä-Kolmahankkeen päätös odottaa elokuun 

korentokartoituksen tuloksia.  

 

e) Pro Joroisselkä ja Eläköön Valvatus yhdistyksen koulutus: näkösyvyyskoulutuksen anti oli OK, keli tosin 

tuulinen, Torstilan kartanokäynnistä pidettiin myös ja siellä tuli ilmi Valvatuksen laskupäähän ideoitu 

kosteikkoasia. Järvikylän kartanon kosteikkokäynti oli kaikkien mielestä erityisen tarpeellinen ja 

opettavainen. 

Vesiensuojeluhankkeiden ulkopuolelta todettiin Iitoselle tulevan pohjapadon hankkeen etenevän myös. 

 

5. Poistokalastushanke sekä valuma-aluetoimenpiteiden tilanneyhteenveto. Pertti esitteli raporttiluonnosta: 

kulujen todettiin olleen likimain rahoitussuunnitelman mukaiset. Poistosaaliit olivat hieman alemmat kuin 

tavoite. Todettiin, että raporttiin kuuluisi sisällyttää huomio siitä, että alun alkaen poistomenetelmäksi oli 

kaavailtu nuottausta mutta tämä ei onnistunut johtuen Joroisselän pohjan olosuhteista. Syvänteiden ollessa 

kuitenkin pienialaisia ja nuottauksen ollessa teknisesti ym. pois suljettu vaihtoehto, kaikki jouduttiin 

toteuttamaan rysäkalastuksina, ja saalis jäi osaltaan tästä syystä hieman tavoitteesta. Talkooporukan ja työn 

suuri määrä oli puolestaan ilahduttava. Koko projektin lasketut kustannukset olivat yhteensä 131000. Muu 

raportti luvattiin luonnoksena lähtevän kierrokselle mm. Joroisten kalastusalueelle. 



 

6. Ajankohtaista 

Elävä maaseutu tapahtuma 26.8.2017. MTK on varannut alueen, johon paikalliset yhdistykset tervetulleita. 

Tälle alueelle tulee ainakin Pro Joroisselkä ry ja ELY keskus, Pertti Manninen. Mahdollisesti Riikka Salomaakin 

eli metsäkeskuksen hanke voisi olla esillä. Eeva Koivulan mukaan tuolle osa-alueelle mahtuisi enemmänkin; 

isommat tavarat kuitenkin edellisenä pnä klo 16:00 mennessä. Pro Joroisselältä tulee huonon kelin varalta 

telttakatos. 

Pertti esitteli mm. Elävä maaseutu tapahtumaan materiaaliksi tulevaa "Joroisten seudun vesienhoito 2012-

2017" raporttia sivu sivulta. KO. raportti on jaossa tulevilla Elävä maaseutu -messuilla, ja sekä Petri että 

Marika ilmaisivat raportin olevan tarpeellinen Joroisten kunnan käyttöön, mm. ympäristölautakunnalle. 

Liunan voimalan kalatieasian edistäminen nostettiin raportista yksittäisenä asiana esille. Marika L. kirjasi 

työlistalle kalatieasian edistämisen kunnassa. Maanomistusolotkin olisivat Liunalla selvitetyt: Koskisaari 

kuuluu Huutokosken OK:lle, joka antaisi luvan kalatien rakentamiseen alueellaan. Raporttiin esitettiin 

täydennyksiä/muutoksia mm. Kolman osalta. Pertti lähettää luonnokset sekä poistokalastusraportista että 

Joroisten alueen vesienhoitotoimista 2012-2016 Joroisten vesienhoitoryhmän jäsenille. 

 

Antti Haapala esitti kuluneen vuoden vedenlaatutuloksia Joroisten alueella keskittyen Joroisselkään ja siihen 

laskeviin vesiin sekä Valvatuksen alueeseen. Seurantalistalla ovat mm. Valvatus ja sen alueen joki-/ 

purovedet, Joroisselkä ja Joroisvirta. Mitään erityisiä suuria tai pieniä arvoja ei vuoden alkupuoliskon 

näytteissä ole ilmaantunut. Joroisselällä pienehköt a-klorofyllit mutta tavanomaista tasoa olevat fosforit; 

elokuun näytteiden tulokset vielä tulematta järjestelmään. 

Kanavan varrella todettiin olevan omia kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä ainakin uusimmilla asukkailla. 

Aholainen totesi olevan kymmenkunta taloa välittömässä vaikutuspiirissä. Ranta-alueille rakennettavilla (100 

m. talon seinästä) on tavanomaista tiukemmat ys.määräykset. 

Metsäkeskuksen järjestämä Kuormitus Kuriin Kerisalossa. 

Riikka Salomaa kertoi kokouksen annista. Paikalla oli 28 henkeä. Pertti Manninen oli kertonut Joroisten 

vesienhoidosta sekä Enonjoen vedenlaatutuloksista. Eero Jäppinen oli paikalla kalastusalueen ja Pro 

Joroisselkä ry:n osalta. Tilaisuus sisällä kesti pari tuntia, minkä jälkeen maastoon lähti puolet osallistujista. 

Eero kertoi osallistujilta tulleen hyvin positiivista palautetta tilaisuuden tarpeellisuudesta. Enonjoen 

kalataloudellinen arvo on huomioitu Etelä-Savon virtavesien kalataloudellisessa kunnostusohjelmassa (2008) 

maakunnallisesti arvokkaana kohteena. 

 

 

7. Seuraava harkinnanvaraisten avustusten hakukierros. Uuden haun ajankohdan todettiin olevan 

marraskuussa 2017. Kaikki vesienhoitoa edistävät hankkeet tervetulleita. 

 

 

8. Muut asiat. Pro Joroisselkä ry:n ja kunnan jättipalsamin torjuntaprojekti. Eeva Koivola ja Marika ovat 

koordinoineet. Rantalaidunnus Lamminpohjan alueella. Laidunnus on tehokas vesaikon kurissa pitäjä. 

Toisaalta karjan liiallinen määrä voi tuottaa haitallisiakin vesistövaikutuksia. Kanavan raivaaminen melontaa 



varten on ollut puheena, mutta alaosa on haasteellinen sekä pohjapatojen että golfkentältä tulevien 

kuvioiden osalta.  Kolmalta on niitetty karavaanialueen kohdalta Ely:n kalatalousmaksun varoilla. 

Karavaanialueen pitäjältä on tullut myönteistä palautetta. Toinen uudempi niittokohde on Haapaselällä. 

parina päivänä on tehty niittoja. Joroisselän niitto tehdään järeämmällä koneella, valtaosin ELY:n tuella. 

Haukivedellä on tekeillä ELY:n tuella selvitys Haukiveden vesien tilasta ja kalaston rakenteesta. Siihen tulevat 

mm. kaikki mahd. selvitysten tulokset kalastorakenteesta ja vesien tilasta. Selvityksen tekijänä Suomen 

vesistöntutkimus osk. J. Rajala. Kuvansin jätevedenpuhdistamolla on ohitussuunnitelma: Kuvansinjoki 

ohitettaisiin jatkossa ja vedet ohjattaisiin siirtoviemärillä Akonlahteen. AVI:n lupakin on jo olemassa. 

Kuvansin puhdistamo on täyttänyt lupavelvoitteensa, mutta kalavesien hoidossa toivottaisiin suurempaa 

puhdistustehoa. Olkipaalien käyttö järviruo'oston torjunnassa; Pertti Turunen Sysmäjärveltä. Antti Haapala 

jatkoselvittää asiaa. Pauli Aholainen toi esille uutta kosteikon kohtaa: Pasalan pellot ja Jokijärveen 

pohjoisesta valuvat vedet. Kuormitusselvityksessä siltä alueelta valuvien peltovesien ei ole todettu olevan 

huomattavan ravinteikkaita, mutta periaatteessa kaikki hajakuormittaville alueille suunnatut kosteikot ja 

muut vesiensuojeluratkaisut olisivat kannatettavia. 

 

 

 

9. Seuraava kokous päätettiin järjestää 8.11. keskiviikkona klo 13:00. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:50. 

 

Vakuudeksi, 

 Antti Haapala, vesistöasiantuntija 


