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•Vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen

•Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen

•Hajakuormituksen vähentäminen

•Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta

•Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen

•Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

•Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen

Vuoksen vesienhoitoalue VHA1, ehdotus keskeisiksi kysymyksiksi:



•Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

•Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

•Turvetuotannon päästöt hallintaan

•Vesienhoidon parempi huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa

•Vesielinympäristöjen parantaminen

•Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen

•Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

•Jätevesihaitat hallintaan

•Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden vähentäminen

•Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen

•Toimeenpanon tehostaminen

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue VHA2, 

ehdotus keskeisiksi kysymyksiksi:









Poistokalastushankkeen sekä valuma-aluetoimenpiteiden raportit 



Etelä-Savon vesienhoidon painopistealueet

Mikkelin seutu

Pieksämäen seutu

Kyyveden alue

Juva-Joroinen-
Rantasalmi

Savonlinnan seutu



ja vesienhoidon suunnittelun painopistealueet



Virtavesikunnostus/suunnitelma

Kosteikko valmis/käsittelyssä/
suunnitelma

Poistokalastus/koekalastus

Valuma-alue/kosteikkojen 
yleissuunnitemat

Muu aktiviteetti /vesiesuoj. 
Suunnittelu, perkausasiat ym.

Vesikasvien poisto

Muu toiminta/ Lumo- suunnitelmat, 
Metsätalous, Pro Agrian hankkeet etc.

näkösyvyysmittaus



Maatalouden vesiensuojelun edistäminen / valuma-aluetoimenpiteet

Papinpuron kosteikkohankkeen asiaa on edistetty ja edellisessä kokouksessa todettiin että 
metsäkeskus ottaisi asian hoitaakseen  Joroisten riistanhoitoyhdistyksen sijasta. Hankkeeseen on 
suhtauduttu positiivisesti ja selvityksessä oli /voisiko hankkeen kuitenkin toteuttaa 
metsätalouskosteikkona. 

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 kunhan tekijä/urakoitsija saadaan 
selvitettyä. 

Edellisissä kokouksissa esillä olleiden Valvatuksen pohjoisosiin ja Valvatuksen laskujoen ”kanavan” 
alkupäähän kaavailtujen kosteikkojen osalta Valvatuksen laskujoen kosteikkohanke on menossa 
eteenpäin.



Poisto/ hoitokalastus, jatkotoimenpiteet v. 2017 jälkeen

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

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.



Rantasalmen 

järvikunnostuskohteet

Pieni Raudanvesi

Kosulanlampi

Suuri Raudanvesi

Toimenpiteinä näillä ovat:

- poistokalastus

- peltojen suojavyöhykkeet 

sekä kosteikot ja  laskeutusaltaat

Kosteikkosuunitelmat:
Pyyvilä
Hirvioja
Lankila
(Ranta-Pyyvilä)



Näkösyvyysseuranta 2012-2017



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

touko kesä heinä elo syys loka

Kaikki näkösyvyysasemat Joroisselällä 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 Piste 5 Piste 6 Piste 7 Piste 8

Havaintoasemien vuosittaiset näkösyvyydet

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kaikkien asemien keskiarvot vuosittain



Kiitos


