
PÖYTÄKIRJA  
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 1/2017 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 16.3.2017 
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, maaseutuhallinto 
Eeva Koivula  ProJoroisselkä ry 
Risto Salko   Joroisten kalastusalue  
Riikka Salomaa  Metsäkeskus 
Pauli Aholainen  Maanviljelijä 
Aimo Hukkanen  Haapaselän osakaskunta 
Veikko Kutvonen  Pihlaan osakaskunta 
Jani Salomaa  Joroisten riistanhoitoyhdistys/SMK 
Heikki Laitinen  Kaitaisten osakaskunta 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 17.11.2016 pöytäkirja muu-

tamin korjauksin ja tarkennuksin. 
 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
ELY- keskus esitteli vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen alkuvaiheita ja aikataulua. Katsas-
tettiin myös kolmannen suunnittelukauden keskeisiä kysymyksiä edellisen kauden vastaa-
vien pohjalta. Uusia esiin nostettavia asioita/painopisteitä ei noussut tässä vaiheessa esiin 
vesienhoidon keskeisten kysymysten osalta.  
 

 Toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen v. 2017 

 
Hyviänlahden keskeneräiseksi tulkitun kosteikon tilanteesta todettiin että maanomistussuh-
teet on selvitetty mutta että kosteikko jää nyt keskeneräiseksi arvioiduin osin nykyiseen ti-
laansa. Lentokentänojan kosteikkohankeen osalta asian edistämisessä on hankaluuksia kos-
ka kohdealue sijaitseen Joroisten lentokenttäalueella ja Finavia suhtautuu tiukanlaisesti len-
tokenttäalueen läheisten toimenpiteiden osalta toimenpiteisiin mm. koska alueella on edel-
leen mm. harrastelentotoimintaa. Papinpuron kosteikkohankkeen asiaa on edistänyt Jorois-
ten riistanhoitoyhdistys/  Jani Salomaa. Hankkeeseen on suhtauduttu positiivisesti ja riis-



tanhoitoyhdistys voisi alustavasti hoitaa hankeen muodollisen hallinnoinnin. Selvitetään vie-
lä voisiko hankkeen kuitenkin toteuttaa metsätalouskosteikkona koska metsäpuolen rahoi-
tus Luonnonhoitohankkeisiin on kasvanut v. 2017.  
 
Todettiin Joroisten alueella olevat muut kosteikkohankkeet, joista Sysmäjärven taakse Kie-
kanlahden pohjukkaan sijoittuvan hankkeen edistymisestä ei ollut kokoukseen tarkempaa 
tietoa. Eeva Koivula toi esille Joroisvirran loppupään Joroisniemen Lamminpohjan kosteik-
kohankkeen, 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. 
 
Edellisessä kokouksessa Pauli Aholaisen toimesta keskusteluun on tuotu Järvikylän tien ja 
Valvatusjärven välinen Kolmanjoen osa missä vedet tulvivat laajalti pelloille usein run-
saamman veden aikaan mikä aiheuttaa mm. ravinnekuormitusta Valvatusjärveen. Jokea on 
perattu aikaisemmin kymmeniä vuosia sitten ilmeisesti silloisen maanviljelysinsinööripiirin 
toimesta, mutta joki on myöhemmin liettynyt ja madaltunut eikä vesi pääse esteettä run-
saamman veden oloissa Valvatusjärveen. Asiasta on palaveroitu paikallisesti. ELY- keskus lu-
pasi toimittaa lisätietoa mm. hakemusprosessista. Tässä ELYn ensikäden selvitystä kokouk-
sen jälkeen: Vanhan hankkeen jäljiltä on olemassa hanketta varten perustettu yhtiö ja han-
ke on ilmeisestikin toteutettu maatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi. ELY- kes-
kuksen selvityksen pohjalta tämä vanha yhtiö on edelleen olemassa ja kummittelee toimin-
nan takana ja on nostettava esiin. Rahoitusta voisi mahdollisesti hakea tämän vanhan toi-
menpiteen hyötyjen yläpitoon ELY- keskukselta. Periaatteessa ruoppauskunnostus ja myös 
kosteikkotyyppinen toteutus lähempänä Valvatusjärveä olisi edellä mainitun pohjalta ilmei-
sestikin mahdollinen. 
 
Poistokalastuksen toteuttaminen, tilannekatsaus ja jatkotyöt 2017  
 
Joroisselän hoitokalastushanke päättyi v. 2016 lopussa. ELY- keskus esitteli yhteenvedon ka-
lastuksen vuosittaisista poistokalastusmääristä, kustannuksista ja näiden jakautumisesta 
osallitujien kesken. Joroisselältä saatiin poistettua kalaa koko hankkeen aikana yhteensä va-
jaa 80 000 kg, Haapaselältä n. 13 000 kg, Virmakselta ja Paljolta reilu 13 000 kg ja Kaitaisten 
osakaskunnan alueelta vajaa 8000 kg. Hankeen kokonaiskustannukset olivat reilu 130 000 € 
ja kustannusten jakautuminen osallistujien kesken oli sopimuksen puitteiden mukainen.   
Tarkennuksena yhteenvetoon todettiin, että ensimmäisen hankevuoden katiskakurssien 
osalta toimintaan osallistuneita tahoja olivat Joroisten osakaskunta, Kerisalon metsästys-
seura sekä Joroisten kalastusalue. Vuoden 2016 kustannuksista puuttui Haapaselän osakas-
kunnan rahoitusta/hankintoja ja nämä otetaan vielä soveltuvin osin mukaan kustannuksiin.  
Joroisselän pinta-alaan suhteutettuna kolmen vuoden poistokalastussaalis on ollut noin 18 
kg/ha. 
Luke on tehnyt koekalastuksia v. 2016 Joroisselällä ja Antti Haapala esitteli koekalastuksen 
tuloksia.  Sekä vuoden 2013 että 2016 koekalastusten perusteella Valvatuksen kalayhteisö 
on hyvässä tilassa. Petoahventen määrä on noussut, ja kuha alkanut lisääntyä Valvatukses-
sa. Seuraava Valvatuksen koekalastus on tarkoitus toteuttaa v. 2019. Joroisselän 2016 koe-
kalastusten osalta saaliin kokonaisbiomassa: 1,28 kg/verkko: tyydyttävä luokka Saaliin kap-
palemäärä: 56 kpl/verkko: välttävä luokka Särkikalaston osuus biomassasta oli 37 % ja luok-



ka erinomainen. Indikaattorilajien lukumäärän arvio oli hyvä ja kokonaisarvosana hyvä mii-
nus. Lopputulemana oli että Joroisselällä voisi edelleen jatkaa hoitopyyntiä. Keriselän ja 
Haapaselän koepyyntiä on tiedusteltu LuKe:lta. 
 
Todettiin ylläpitoon tähtäävän hoitokalastuksen tarve, jota tarkennetaan koekalastusrapor-
tin pohjalta ja hoitokalastusta suunnitellaan keskustelun pohjalta joka toinen vuosi toteu-
tettavana toimintana aloittaen v. 2018. Jatkossa v. 2017 mietitään hankkeeseen osallistuvia 
tahoja sekä rahoituskuvioita. Avustushakemis ELY- keskukselle tehdään syksyn 2017 ha-
kuun. Yhteenvetona todettiin että Joroisselän tila ja kalaston rakenne on parantunut havait-
tavasti viime vuosina useammalla indikaattorilla kuten näkösyvyys, kalasto rakenne sekä 
myös paikallisten vesistöä käyttävien tahojen arviona. 
 
Valvatuksen osalta toimintaa on viritttänyt Ravinnepiika- hankkeen myötä Eläköön Valva-
tus-yhdistys sekä 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. koe-
nuottauksilla v. 2017 jonka jälkeen mietitään jatkotoimenpiteitä vuodesta 2018 alkaen. Tä-
hän on haettu ELY- keskuksen avustusta.  
   
ELY- keskus kokoaa sekä poistokalastushankkeen että maatalouden toiminnan/ kosteikot 
ym. yhteenvedon v. 2017 aikana ja yhteenvetoluonnokset mahdollisuuksien mukaan jo seu-
raavaan kokoukseen elokuulle.  
 

 Valvatuksen hankkeet, tilannekatsaus 
Vastuu toteutuksesta on siirtynyt Eläköön Valvatus- yhdistykselle, mutta Ravinnepiika on 
mukana tarvittaessa ja osallistuu elokuussa MTK:n maataloustapahtumaan (lentokenttä, 
tarkemmin jäljempänä tiedotus ja muut asia kohdassa). Eläköön Valvatus- yhdistys  on ha-
kenut Valvatukselle avustusta syksyllä 2016 tarkemman hoitosuunnitelman tekemiseen 
minkä pohjalta toimenpiteitä on tarkoitus edistää ja priorisoida sekä kertaluonteiseen pois-
tokalastuskokeiluun jonka pohjalta arvioidaan varsinaisen poistokalastuksen tarve. 
Valvatuksella on tehty koekalastuksia Luke:n toimesta v. 2007, 2010,2013 ja 2016. 
 

 Näkösyvyysseuranta Joroisselällä 2016 

. 
Näkösyvyysseurannan osalta todettiin että seurantaa jatketaan myös kesällä 2017 samoilla 
havaintoasemilla kuten aikaisempinakin vuosina. Tuloksia on käsitelty tarkemmin edellisen 
kokouksen pöytäkirjassa ja nämä löytyvät myös Etelä-Savon vesienhoitosivuilta. Valvatuk-
sella on tarkoitus aloittaa myös vastaavaa näkösyvyysseurantaa ja tätä varten tarvitaan 
myös opastusta sekä lisää myös seurantaa varten noita valkoisia ns. secchi- levyjä. Mittaus-
koulutusta kaavailtiin toukokuun loppupuolelle Eläköön Valvatus- yhdistyksen kanssa Valva-
tuksen ympäristön katsaukseen/retkeilyyn liittyen viikolle 21 / päiville 22, 23 tai 24.5.  
 

 Ajankohtaista 

Joroisselän happitilanteen osalta on esiintynyt huolestumista talvella 2016-17. Antti Haa-
pala esitteli mittaustuloksia talven happitilanteesta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Alku-
vuonna tilanne vaikutti olevan samaa tasoa kuin yleensä vähän myöhemmin keväällä, mutta 



tilanteen etenemisestä eli merkittävästä huononemisesta lopputalvesta ei tässä vaiheessa 
osattu sanoa tarkempaa. Joka tapauksessa aikainen jäiden tulo on voinut vaikuttaa tilantee-
seen talvella 2016-17. 
 
Ely- keskuksessa on uusi pohjavesiasiantuntija. Aikaisempi pohjavesiasiantuntija Anne Petä 
jä-Ronkainen on siirtynyt Etelä-Pohjanmaan ELY- keskukseen ja uutena pohjavesiasiantunti-
jana Etelä-Savon ELYssä jatkaa geologi Panu Ranta. Hän on siirtynyt Etelä-Savoon Pohjois-
Karjalan ELY- keskuksesta vastaavista tehtävistä. 
 

 Harkinnanvaraiset avustukset, katsaus syksyn 2016 hakuun ja Joroisten ti-
lannekatsaus 

Todettiin että hakemuksia on saatu ELY- keskukseen yhteensä 15 kpl. Joroisten seudulta on 
saatu kolme hakemusta, yksi Sysmäjärven ja Kolman niittohankkeista ja kaksi Eläköön Valva-
tus- yhdistyksen Valvatuksen alueelle tarkemman hoitosuunnitelman tekemiseen sekä ker-
taluonteiseen poistokalastuskokeiluun tähtäimenä jatkotoimenpiteet. 
 

 Tiedotus- ja muut asiat 
 

Tapahtumat 2017.  
 
Valvatuksen kohderetkeily järjestetään Eläköön Valvatus- yhdistyksen toimesta toukokuussa 
viikolla 21 (22- 25. 5, ajankohta/päivä tarkentuu myöhemmin) ja tässä yhteydessä on tarkoi-
tus toteuttaa myös Valvatukselle aiotun näkösyvyysseurannan koulutusta. Koulutus toteutet-
tiin Joroisselän satamassa keskiviikkona 24.5.2017. 
 
Joroisissa järjestetään Elävä Maaseutu- messut elokuussa 2017 / 19.8. ja paikka on Joroisten 
lentokenttä. Keskusteltiin osallistutaanko tämän lisäsi Joroisten iltatorille kesällä 2017 ja 
alustavasti todettiin yhden tilaisuuden riittävän ja tähän yhteyteen mietitään tiedotusta. 
Syksyisin ProJoroisselkä ry:n järjestämän yleisötilaisuuden asia jäi vielä avoimeksi. 
 
Metsäkeskuksen Kuormitus Kuriin- neuvontahankkeen maastotilaisuuksia järjestetään kym-
menkunta vuonna 2017 ja yksi kohde on Joroisselkään laskevan Enojoen valuma-alueella. 
Kutsut menevä suoraan maanomistajille. 
 
Kokouksessa nousi esille mahdollisen Liunan kalapotaan suunnitteluun saatavilla/tulossa 
oleva raha 60000 €. ELY- keskuksella, myöskään kalapuolen asiantuntijoilla ei ole tiedustelun 
pohjalta tietoa tästä asiasta. 

 

 Seuraava kokous, ajankohta 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 9.8.2017 alkaen klo 9.30 ja paikka on Jo-
roisten kunnanvirasto lentoasemalla. Osoite Lentoasemantie 130 79600 Joroinen. 
Kokouksessa käsitellään mm. Kesän tilaisuuksia sekä jatkohankkeita. 

 

 
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 
 
 


