
 

 

Vuosina 2014-2016 toteutetun Joroisten Joroisselän ja lähive-

sien poistokalastushankkeen lyhyt yhteenveto 
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Joroisten Joroisselän ja lähivesien poistokalastushankkeen loppuraportti 

 

Joroisselällä ja muutamilla muilla Joroisten kohdejärville on toteutettu kolmevuotinen poistokalastuksen 

hankesuunnitelma vuosille 2014- 2016. Hankkeen painopiste oli Joroisselällä mutta mukana hankkeessa 

ovat myös Kaitaisten vedet ja Haapaselkä. Hankkeessa olivat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastus-

alue, Haapaselän osakaskunta, Joroisselän osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä 

Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Suunnitelman mukaisesti poistokalastusta toteutettiin 

Haukiveden Joroisselällä ja Haapaselällä, sekä Kaitaisten kylän alueella Pihlaksessa, Paljossa, Pieni-Virmak-

sessa, ja Kaidassa. 

 Tavoitteena oli poistaa Joroisselästä vuosittain 50000kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän, tavoit-

teet kohteesta riippuen noin 10000-20000kg/v. Hanke käynnistyi keväällä 2014 ja heti jäiden lähdön jälkeen 

aloitettiin Joroisselällä poistokalastus. Hanke lähti hyvin käyntiin ja keväällä reilussa kolmessa viikossa saa-

tiin vuoden 2014 tavoitteesta kalastettua yli puolet,. n. 36000 kg kalaa ja muilla kohteilla joitakin tonneja ja 

työ on edennyt hyvin. aikataulussa. (v. 2014  45000kg). 

 

Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa poistokalastettavien vesistöjen laatuun seuraavilla tavoilla: 

 Kalastorakenteen koostumuksen ja laadun parantaminen 

 Sisäisen kuormituksen vähentäminen ja ravinnepitoisuuksien vähentäminen 

 Levähaittojen vähentäminen ja virkistyskäytön lisääminen 

 Matkailuun tehtyjen panostusten hyödyntäminen 

 

            

           Kuva: Poistokalastussaalista 

 



Poistokalastushankkeessa poistetut kalamäärät vv.  2014-2016 

 

 

Alkuperäisten tavoitteiden mukaisiin kalamääriin ei olosuhteista johtuen pyynnissä päästy mutta kokonais-

saalis oli kuitenkin kohtuullisen hyvä. Saaliin määrään vaikuttivat mm. vesialueen olosuhteisiin liittyvät 

nuottauksen ongelmat minkä vuoksi menetelmä jouduttiin vaihtamaan jo alkuvaiheessa rysäpyyntiin.  

Kokonaisuutena hanke onnistui käytännössä suunnitelmien mukaisesti ja kaikki osallistuvat osapuolet olivat 

sitoutuneita hankkeen toteutukseen. Myös tavoitteiden suhteen hanke täytti sille asetetut tavoitteet, mistä 

osoituksena on useammalta taholta saatu positiivinen palaute Joroisselän aikaisempaa paremmasta veden-

laadusta. Tätä suuntaa tukevat myös mm. ProJoroiselkä- yhdistyksen organisoiman kattavan näkösyvyys-

seurannan tulokset vuosilta 2012-2016 . Muita vesialueen tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet Valvatus-

järvestä laskevien vesien suhteellisen alhainen ravinnetaso kyseisellä aikajaksolla ja Joroisten kuntakeskuk-

sen jätevedenpuhdistamon purku-uoman/ altaiden kunnostustoimenpiteet v. 2013. Myös muilla maatalou-

den tukiin laajasti sisältyvillä vesiensuojelutoimenpiteillä kuten peltojen talviaikaisella eroosiontorjunnalla 

ja ravinteiden käytön hallinnalla, suojavyöhykkeillä ja neuvontatoimenpiteillä on ollut vaikutuksensa tilan 

paranemiseen, mutta eri vaikuttavien tekijöiden suhteellisen osuuden arviointi on vaikeaa eivätkä toimen-

piteiden vaikutukset näy välittömästi vesistössä. 

 

   

Kuva . Näkösyvyysseurannan asemakohtaisia yhteenvetotuloksia vv. 2012-2016 

Tuloksista vodaan tulkita näkösyvyyden yleisesti kasvaneen seurantajaksolla etenkin pienemmän 

näkösyvyyden asemilla vaikkakin vuosittaista vaihtelua esiintyy. 


