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Joroisten seudun vesienhoito v. 2012-2017  

Yleistä 

Joroisselän kunnostustarve ja aikaisemmat selvitykset  

Joroisselän käyttökelpoisuuden monipuoliseen virkistyskäyttöön todettiin jo 1990- luvulla heiken-

tyneen ja aloitteita sekä osasuunnitelmia ja selvityksiä on tehty myös tilanteen korjaamiseksi. Toi-

minnan tavoitteena on ollut Joroisselän rehevöitymisen pysäyttäminen ja parantaminen sekä pa-

remman tilan turvaaminen myös jatkossa. Taustalla työlle on ollut mm. tavoite luoda edellytyksiä 

matkailulle. Joroisten sataman toteutettu kunnostus 1990-luvun lopulla kuului myös tähän koko-

naisuuteen. Joroisselälle oli suunniteltu myös hoitokalastushanke minkä yhteydessä on tehty Jo-

roisselän kunnostussuunnitelmaa. 2000-luvun ensimmäisen vuosi-kymmenen loppupuolella Jorois-

selän alueelle on tehty jonkin verran myös mm. luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleis-

suunnittelua.  

Nykyinen toiminta Joroisissa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön vesien- ja merenhoidosta ja tä-

män pohjalta tehtyjen vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteutukseen. Lainsää-

däntö perustuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin kansalliseen toimeenpanoon EUn jäsenmaissa.  

Joroisten seudun vesienhoitoryhmä on yksi viidestä Etelä-Savon vastaavasta ryhmästä ja on perus-

tettu vuonna 2011 osaksi Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelman toimeenpanoa. Yksityis-

kohtaisempaa tietoa löytyy osoitteista http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesien-

hoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo ja www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. 

 Joroisselällä nykyisen vesienhoidon tavoitteet ovat pitkälti yhtenevät aikaisempien tavoitteiden 

kanssa. Tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen sekä vesialueen tilan parantaminen ja hy-

vän tilan turvaaminen myös jatkossa. Joroisten taajaman läheisyydessä sijaitsevalla vesialueella on 

tärkeä merkitys mm. alueen virkistyskäytölle. Joroisten alue on yksi Etelä-Savon ELY-keskuksen ve-

sienhoidollisista painopistealueista. 

Merkittävimmät suunnitellut toimenpidekokonaisuudet vesialueen tilan parantamiseksi ovat jär-

ven valuma-alueelta ravinteita järveen tuovan hajakuormituksen vähentäminen mihin tässä rapor-

tissa keskitytään.  

Työtä, vesistön tilan paranemista nopeuttamaan ja tukemaan perustettiin myös poistokalastus-

hanke Joroisselän vinoutuneen, särkikalavaltaisen kalakannan oikaisemiseksi. Poistokalastushanke 

toteutettiin kolmevuotisena vuosina 2014-2016. Hankkeen hakijana toimii Joroisten kalastusalue. 

Yhteistyötahona ovat paikalliset osakaskunnat: Haapaselän ok, Joroisten ok, Kaitaisten ok ja Pih-

laan ok. Muita yhteistyötahoja ovat Joroisten kunta sekä ammattikalastajat.. Hanke toteutettiin 

yhteistyössä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


ProJoroisselkä- yhdistys on myös organisoinut Joroisselän alueella kattavan veden näkösyvyyden 

kesäaikai-sen seurannan/mittauksen. Tämä mittaus on tapahtunut mm. yhdistyksen jäsenten toi-

mesta v. 2012 viidel-lä ja vuonna 2013 seitsemällä mittauskohteella ja jatkuu myös kesällä 2014. 

Tulokset antavat hyvää tietoa järven tilan ja siinä tapahtuvien muutosten seurantaan.  

Muuta Joroisten alueen vesienhoitoon liittyvää toimintaa ja hankkeita kuvataan lyhyesti tämän ra-

portin loppupuolella kappaleessa "Muu vesienhoitotoiminta Joroisten seudulla". 

Nykyisen vesienhodon toimintaryhmän toimintaan ja/tai vesienhoitotyöhön ovat osallistuneet Jo-

roisten kunta, ProJoroisselkä Ry, Joroisten kalastusalue, Etelä-Savon ELY- keskus, Suomen metsä-

keskus Etelä-Savo, Haapaselän osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, Joroisten riistanhoitoyhdis-

tys/SMK , Kaitaisten osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Joroisten pursiseura, Keski-Savon ympä-

ristölautakunta/Keski-Savon ympäristötoimi,  Pro Agria /Maa- ja kotitalousnaiset ja  Eläköön Valva-

tus Ry sekä paikalliset asukkaat.  

                       

 

Pintavesien tila Etelä-Savossa 

 



                       

Pintavesien ekologinen luokitus Joroisten seudulla 

 

Joroisten alueella vesien tila luokittui ensimmäisellä vesienhoidon suunnittelukierroksella 

Tyydyttäväksi lähinnä Joroisselän sekä Valvatusjärven osalta ja nämä valikoituivatkin sitten alueen 

vesienhoidon pääkohteiksi. Pienempiä kohteita löytyi siten mm. Kaitaisten vesistä. 

Yllä oleva luokituskartta on toisen kierroksen satoa ja tässä tyydyttävien vesien osuus on laajentu-

nut merkittävästi eli Haapaselkä ja Sysmäjärvi ovat luokittuneet saadun lisätiedon pohjalta myös 

tyydyttäviksi. Sysmäjärven osalta alueelle ei ole kuitenkaan kohdistettu merkittävää toimintaa ti-

lan parantamiseksi van järven tilaa ja sen kehittymistä seurataan hankittavan liäaineiston valossa 

koska toinenkin luokituskierros Sysmän osalta pohjautui vielä yksipuoliseen aineistoon. Haapa-

selän osalta vesialueen tilaluokitusta heikentää järven syvemmissä vesikerroksissa lähempänä 

pohjaa esiintyvä hapenvajaus mikä näkyy mm. alueen pohjaeläimistössä ja vaikuttaa alueen tila-

luokkaan. Haapaselän osalta tilaan vaikuttavat Joroisten suunnalta tulevat vedet joten Joroissel-

kään tulvaa kuormitusta pienentämällä voidaan vaikuttaa myös Haapaselkään. Haapaselkää kuor-

mittaa lisäksi mm. eteläsuunnan valuma-alueen kuormitus. 

 

 

Joroisten seudun vesienhoidon kaavamainen vuosittainen etenemisaikataulu on ollut seuraava: 

Mukana on myös Rantasalmen Raudanvesien vesienhoitohanke. 

 



 
 

Valuma-alueelta tuleva kuormitus 

Kuormitusselvitys 

Joroisselän valuma-alueella on tarvittu nykyisen toiminnan alkuvaiheessa mm. runsaasti vesien ti-

lan ja kuormituksen lisäseurantaa sekä muita selvityksiä tietopohjan täydentämiseksi jotta vesien-

hoitotoimenpiteiden suunnittelua on voitu painottaa alueille joilla on merkitystä Joroisselän ja 

myös tähän laskevien vesien tilan kannalta.  

Joroisselkään ja Valvatukseen laskevien jokien ja purojen veden laadusta ei ollut aikaisemmin saa-

tavilla kattavampaa vedenlaatuaineistoa lukuun ottamatta Joroisselkää ja Joroisvirtaa. Valvatuksen 

alueelta tietoa oli kattavammin vain itse järvestä ja Valvatuksen pohjoisosaan laskevista virtave-

sistä havaintoaineisto puuttui käytännössä kokonaan. Tiedon lisäämiseksi veden laatua ja määrää 

on havainnoitu laajalti Joroisselän ja Valvatuksen alueelta vuosina 2012 ja 2013 ja suppeammin 

myös mm. 2014. Tietoa alueen eri osien kuormituksesta tarvitaan merkittävien kuormituslähtei-

den selvittämiseksi ja vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen. Vesinäyteaineistoa koottiin 

Joroisselkään laskevista suurista joista sekä pienemmistä ojista ja puroista painottaen havaintoja 

kevät- ja syystulvien aikaan. 

Joroisselän alueelle valmistui tältä pohjalta v. 2014 alkupuolella kuormitusselvitys jossa kuvataan 

Joroisselkään sekä mm. Valvatukseen tulevaa kuormitusta vuosina 2012 ja 2013 sekä merkittävin 

osin myös 2014 täydennetyn vedenlaatu- ja virtaama-aineiston sekä tätä tukien myös Suomen Ym-

päristökeskuksen kehittämän VEMALA - vesistömallijärjestelmän avulla.  

Vesinäyteaineistoa koottiin työn pohjaksi vuosina 2012-2014 Joroisselkään ja sen valuma-alueelle 

laskevista suurista joista sekä pienemmistä ojista ja puroista painottaen havaintoja kevät- ja syys-

tulvien aikaan. 

Tämän jälkeen työtä on voitu jatkaa yksityiskohtaisemman suunnittelun suuntaan sekä maa-alu-

eilta tulevan kuormituksen että itse järvessä tapahtuvan toiminnan, lähinnä poistokalastuksen 

osalta. Mm. toimenpiteiden edistämisen kannalta myös vesialueiden osakaskuntien yhdistämisellä 



on ollut ja on myös jatkossa suuri merkitys jotta mm. vesistössä tapahtuvien toimenpiteiden suun-

nittelu ja toteuttaminen onnistuu hyvin ja kattavasti.  

                          

 

Kuva: Esimerkki alkuvaiheen vedenlaadun ja virtaamien havainnoinnin laajuudesta Joroisselän valuma-alu-

eella. Näistä karsittiin merkittävimmät seurantakohteet jatkoseurantaan. 

 

                                  

Kuva: Joroisselän kuormitusselvitys (Etelä-Savon ELY- keskus 2014) 



                           

 Kuva: Kuormituslaskelmia Joroisselän valuma-alueella 

 

Yleisesti kuormituslaskelmista voidaan todeta että Vesimäärään nähden suurin fosforikuormitus tulee Jo-

roisselkään Valvatuksen ja Enojoen suunnalta ja enemmän kuormitusta tuovista uomista fosforipitoisuus on 

suurin Valvatuksen laskujoessa ja toisena on Enojoki. Pienemmiltä alueilta tulevien vesien fosforipitoisuu-

det ovat useimmiten suurimmat mutta vesimäärät vähäisempiä jolloin kokonaiskuormitus on myös vähäi-

sempi. Kokonaisuutena näillä pienemmillä alueilla on yhteisesti kuitenkin kohtalainen merkitys kuormituk-

seen joten tätäkään ei voida jättää huomiotta.  Joroisvirta tuo tietysti laskennallisesti suurimman fosfori-

määrän mutta pitoisuus kuitenkin suhteellisesti pieni ja alhaisempi kuin Joroisselän fosforipitoisuus. 

 

Vesiensuojelutoimenpiteiden edistäminen valuma-alueella   

Vesiensuojelutoimenpiteet Joroisten alueella kohdistuvat ennen kaikkea valuma-alueelta tulevan 
hajakuormituksen vähentämiseen. Maatalousvaltaisena seutuna toimenpiteet kohdistuvat täällä 
merkittävältä osin maataloudesta peräisin olevan kuormituksen vähentämistoimiin siellä missä ve-
siensuojelua on tarve ja voidaan parantaa. Valuma-alueelle kohdennetaan mahdollisuuksien mu-
kaan tarpeellisessa määrin myös metsätalouden vesiensuojelun toimenpiteitä. Näillä kaikilla toi-
menpiteillä pyritään vähentämään mm. maa-alueilta tulevaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta 
Joroisselkään. 



 V. 2013 aloitettiin valuma-alueella vesiensuojelun yleissuunnittelu. V. 2013 ensimmäiseksi koh-
teeksi valittiin Joroisselkään laskevan Valvatuksen valuma-alue jolle valmistui kosteikkojen yleis-
suunnitelma.  

Vuonna 2014 suunnittelua jatkettiin Joroisselän valuma-alueella missä kohteena olivat Kolkonjär-
ven ja Joroisselän välinen Enojoen valuma-alue ja Joroisjoen alue välillä Liuna- Joroisselkä. Samoin 
katsastettiin riittävässä määrin myös Joroisselän lähintä valuma- aluetta.  

Vuosina 2015/16 kosteikkojen yleissuunnitelmia täydennettiin vielä suunnitelmalla Kolmaan ja Jo-
kijärveen laskevien vesien osalta. Yleissuunnitelmat tilasi ja rahoitti Etelä-Savon Elinkeino- lii-
kenne- ja ympäristökeskus. 

Yleissuunnitelmien pohjalta tavoitteena oli suunnitella valuma-alueille mahdollisuuksien mukaan 
lisää kosteikkoja ja toteuttaa myös muita tarpeellisia vesiensuojelutoimenpiteitä jo alueella toteu-
tettujen lisäksi. Esimerkiksi kosteikoilla pyritään osaltaan vähentämään maa-alueilta tulevaa ravin-
nekuormitusta mm. pidättämällä virtauksen mukanaan tuomaa kiitoainesta sekä sitomalla ravin-
teita kasvillisuuteen.  

Edellä mainittujen kosteikkosuunnitelmien ohella on jo aikaisemmin 2000- luvun alussa joroisten 
kunnalle tehty Joroisten Kolmanjärven yleissuunnitelma missä yleisenä tavoittena on ollut kylälle 
tärkeän järven veden laadun ja yleisen kunnon parantaminen ja säilyttäminen (Joroisten kunta. 
Kolmanjärven kunnostuksen yleissuunnitelma. Jaakko Pöyry infra. Maa ja Vesi.2002). 

 

                     

Kuva . Joroisten seudun kosteikkojen yleissuunnittelualueet vuosina 2013, 2014 ja 2015/16 



 

 

Kuva  . Joroisten alueen kosteikkojen yleissuunnitelmat: Valvatusjärven, Kolkonjoen/Enojoki/liuna-Jorois-

selkä/joroisselän lähivaluma-alue ja Kolkan-Jokijärven kosteikkojen yleissuunnitelmat 

 

 

                                        

Kuva. Valvatuksen valuma-alueen yleissuunnittelun pohjalta selvitetyt ja vesiensuojelullisesti merkittäviksi 

tulkitut vesiesuojelukohteet. Järvikylän alueella on olemassa kosteikko, merkintä K ja Havussalmen alueelle 

(s) on tehty yksityiskohtaisempi kosteikkosuunnitelma.  

Valvatuksen alueen yleissuunnitelmaa on hyödynnetty alueen jatkosuunnittelussa. Valvatuksen alueen 

osalta täällä on perustettu syksyllä 2016 vesienhoitotyötä varten Eläköön Valvatus- yhdistys. Yhdistys on 

teettämässä alueelle yksityiskohtaisempaa vesiensuojelusuunnitelmaa jonka pohjalta tullaan priorisoimaan 

tehtäviä toimenpiteitä ja toteuttamaan niitä resurssien antamissa rajoissa ja hyötynäkökohdat huomioiden. 

Yhdistys on myös teettämässä mahdollisesti toteutettavaa poistokalastusta varten koekalastuksia v. 2017.  



Työn alkuun saattamisessa mukana on ollut Pro Agrian Maa- ja Kotitalousnaiset ja tätä kautta on saatu akti-

voitua kyseistä toimintaa heidän Ravinnepiika- neuvonta ja vesienhoitohankkeensa yhteydessä. 

 

  

Kuva: Kosteikkosuunnittelun kohteet Enojoen, Joroisselän sekä Joroisvirran alueilla 2014 (tähdellä merkityt 

rajaukset) 

                                                            

  Kuva.Yleissuunnitelman pohjalta Joroisvirran ja Joroisselän lähialueen  

  kosteikkosuunnitteluun valitut kohteet, Papinpuron alue (punainen rajaus) ja 

  lentokentän puron alue (sininen rajaus). 

Papinpuron ja lentokentänpuron kosteikkosuunnitelmien toteutus on ollut selvitysvaiheessa ja Papinpuron 

osalta kosteikon rakennustyö o valmistelussa mutta tarkempi mahdollinen toteutusajankohta oli kesällä 



2017 vielä avoin. Lentokentän kosteikon osalta toteutus on osoittautunut ongelmallisemmaksi koska koh-

dealue sijaitseen Joroisten lentokenttäalueella ja Finavia suhtautuu tiukanlaisesti lentokenttäalueen läheis-

ten toimenpiteiden osalta toimenpiteisiin mm. koska alueella on edelleen mm. harrastelentotoimintaa. 

   

  Kosteikkojen yleissuunnittelukohteet 2015 /16 Kolmaan ja Jokijärveen  

  laskevat vedet (sininen ja sinipunainen rajaus). 

Kolmaan ja Jokijärveen laskevien vesien valuma-alueiden yleissuunnitelmaa ei ole toistaiseksi käsitelty yksi-

tyiskohtaisemmin. Alueella on kuitenkin halukkuutta kosteikkohankkeille jos hankkeisiin saadaan rahoi-

tusta. Asiaan palataan jatkossa kunhan nyt käynnissä olevien ja mahdollisesti käynnistyvien toimenpideto-

teutusten osalta asioita on saatu vietyä eteenpäin. 

 

Muita kosteikkohankkeita Joroisten alueella 

Joroisselkään laskevien vesien valuma-alueella on ollut viime vuosina myös muutamia muita toteutettuja 

tai toteutettavia kosteikkohankkeita jotka sijoittuvat Sysmä-järven taakse Kiekanlahden pohjukkaan, Valva-

tuksen pohjoisosiin ja Valvatuksen laskujoen ”kanavan” alkupäähän sekä Joroisvirran loppupäähän Jorois-

niemeen. Näistä Joroisvirran Joroisniemen kosteikkohankkeen suunnitelmat ovat valmiina ja kosteikko to-

teutetaan. Muiden hankkeiden tarkempi tilanne ei ollut kesäkuussa 2017 tiedossa.  

 

Muu vesienhoitotoiminta Joroisten seudulla 

Poistokalastus 

Poistokalastushanke toteutettiin kolmevuotisena vuosina 2014-2016. Hankkeen hakijana toimii 

Joroisten kalastusalue. Yhteistyötahona ovat paikalliset osakaskunnat: Haapaselän osakaskunta, 

Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta ja Pihlaan osakaskunta. Muita yhteistyötahoja ovat 

Joroisten kunta sekä ammattikalastajat. Tavoitteena oli saada mukaan hankkeeseen myös kalanja-

lostusyrityksiä ja ammattikeittiöitä mutta näiden osalta ei päästy toivottuun lopputulokseen. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.  



Hankkeen painopiste oli Joroisselällä mutta mukana hankkeessa ovat myös Kaitaisten vedet ja 

Haapaselkä.  

Poistokalastushankkeessa poistetut kalamäärät vv.  2014-2016 

 

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 on lähtenyt hyvin käyntiin ja keväällä reilussa kolmessa vii-

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

tonneja ja työ on edennyt hyvin. aikataulussa. (2014  45000kg). 

 

Hankkeen tavoitteena on 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 

 

Kokonaisuutena hanke onnistui käytännössä suunnitelmien mukaisesti ja kaikki osallistuvat osa-

puolet olivat sitoutuneita hankkeen toteutukseen. Myös tavoitteiden suhteen hanke täytti sille 

asetetut tavoitteet mistä osoituksena on useammalta taholta saatu positiivinen palaute Joroisse-

län aikaisempaa paremmasta vedenlaadusta. Tätä suuntaa tukee myös mm. ProJoroiselkä- yhdis-

tyksen organisoiman kattavan näkösyvyysseurannan tulokset vuosilta 2012-2016 . Muita vaikutta-

via tekijöitä ovat Valvatusjärvestä laskevien vesien keskimääräistä parempi laatu kyseisellä aikajak-

solla ja Joroisten kuntakeskuksen jätevedenpuhdistamon purku-uoman/ altaiden kunnostustoi-

menpiteet v. 2013. Myös muilla maatalouden tukiin laajasti sisältyvillä vesiensuojelutoimenpiteillä 

kuten peltojen talviaikainen eroosiontorjunta ja ravinteiden käytön hallinta suojavyöhykkeet ja 

neuvontatoimenpiteet on ollut vaikutuksensa tilan paranemiseen mutta eri vaikuttavien tekijöiden 

suhteellisen osuuden arviointi on vaikeaa eivätkä vaikutukset näy välittömästi vesistössä. 

 

Näkösyvyyden seuranta Joroisselällä 

ProJoroisselkä- yhdistys on organisoinut Joroisselän alueella kattavan veden näkösyvyyden kesäai-

kaisen seurannan/mittauksen. Tämä mittaus on tapahtunut mm. yhdistyksen jäsenten toimesta v. 

2012 viidellä ja vuonna 2013 ja 2014, 2015 ja 2016 seitsemällä mittauskohteella. Tulokset antavat 

hyvää, kattavaa tietoa järven tilan ja siinä tapahtuvien muutosten seurantaan. 



 

Kuva  . Näkösyvyysseurannan asemakohtaisia yhteenvetotuloksia vv. 2012-2016 

 

Tuloksista vodaan tulkita näkösyvyden yleisesti kasvaneen seurantajaksolla vaikkakin vuosittaista 

vaihtelua esiintyy. Näkösyvyysaineisto on kattavuutensa vuoksi erinomainen vertailuaineisto Jo-

roisselässä tapahtuville muutoksille. 

 

Metsätalouden hankkeet 

Metsätalouden vesiensuojelun osalta Joroisten seutu ei ole varsinaista painopistealuetta eikä ve-

sienhoidon suunnittelun toimenpiteisiin sisälly varsinaisesti metsätalouden vesiensuojelutoimen-

piteitä. Suomen Metsäkeskus Etelä-Savo on kuitenkin toteuttanut myös Joroisten seudulla Kaitai-

sissa Kaitaisten asiakaslähtöisen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutushankeen, joka sisälsi sekä 

vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostusta että uusia vesiensuojelurakenteita mm. vanhojen 

laskeutusaltaiden, pohjapatojen ja kosteikkojen kunnostus sekä uusia putkipatoja, pintavalutus-

kenttiä sekä kosteikon rakentamisen, jako-ojia, uusia pohjapatoja. Joroisissa on pidetty osaltaan 

myös Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin -infohankkeen tilaisuuksia metsätalouden vesien-

suojelun tehostamiseen ja vesistökuormituksen vähentämiseksi.  

 

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinympäristökunnostukset Joroisten 
alueella  
 

Liunan voimalapadon alapuolisten koskien (4 kpl) kunnostus on toteutettu elinympäristökunnos-
tuksena v. 2015  poislukien Liunan sivuhaara. Muiden koskikunnostuskohteiden osalta suunnitel-
mat ovat valmiina. 
Enojoen osalta Kolkonjoki- Enojoki- alueella on tavoitteena kunnostaa useita koskia ja niva-alueita. 
Suunnitelmat ovat valmiina ja Kolkonjoella on myös kalatiesuunnitelma Toteutuksen tavoitevuosi 
on 2019. Samoin Suihkolanjoen kunnostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Suunnitel-
mat ovat myös tämän osalta valmiina ja näidekin toteutustavoite on ollut v. 2019 



 
Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan voimalaitoksen kalatiehanketta edistetään mm. paikallisin voimin. 
Voimalan kanssa on käyty yleisellä tasolla neuvotteluja asiasta ja asiaa viedään eteenpäin.  
 
Jokien ja purojen elinympäristökunnostusten osalta Joroisvirran-Haukiveden alueen kestävän kalas-
tuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma (Rajala & Hentinen) on valmistunut 
2014. 
 
 

Maatalousalueiden monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmat, ns. LUMO- hankkeet 
Joroisissa 
 

LUMO- hanke Joroisissa, Maatalousalueiden monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma 

2015- Sysmäjärven ympäristö Joroisissa 

Aikaisemmin on alueella tehty myös pari muuta LUMO- hanketta: Huovinen, H. 2008: Joroisselän 

etelä- ja länsipuolisten maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuun-

nitelma, Joroinen. Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 06/2008. Etelä-Savon ympäristökes-

kus. 

 

Ravinnepiika- hanke 

Ravinnepiika- hanke on, ProAgria Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Savon alueella toimiva maatalou-

den ravinteiden kiertoon, peltomaan rakenneasioihin ja valumavesien hoitoon keskittyvä tiedotus-

hanke jonka toimikausi päättyy v. 2018 alussa. Hanke on toiminut mm. Joroisten alueella ja koh-

teena on ollut Valvatus- järvi. Täällä on mietitty toimenpiteitä järven tilan parantamiseksi jotehty-

jen selvitysten ja tiedon pohjalta. Työn tuloksena on paikallisten toimijoiden toimesta perustettu 

Eläköön Valvatus- yhdistys suunnittelemaan yksityiskohtaisempia toimia ja helpottamaan rahoi-

tuksen hankintaa vesiensuojelutoimenpiteitä varten. Valvatuksen alueelle on tekeillä yksityiskoh-

taisempi suojelu toimenpidesuunnitelma sekä mm. kokeiluluonteista poistokalastusta mahdollista 

laajempaa poistokalastusta varten. Vesiensuojelun toimenpidesuunnitelma pohjalta tullaan priori-

soimaan ja toteuttamaan vesiensuojelutoimenpiteitä resurssien ja priorisoinnin pohjalta. 

 

 


