
PÖYTÄKIRJA  
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 3/2017 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 8.11.2017 
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  
Marika Limatius  Joroisten kunta 
Sirpa Leväinen   Joroisten kunta, maaseututoimi 
Eeva Koivula  ProJoroisselkä ry 
Risto Salko   Joroisten kalastusalue  
Riikka Salomaa  Suomen metsäkeskus 
Pauli Aholainen  Maanviljelijä 
Aimo Hukkanen  Haapaselän osakaskunta 
Veikko Kutvonen  Pihlaan osakaskunta 
Asko Keski-Petäjä  Joroisten veneseura 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 

 
 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 9.8..2017 pöytäkirja. 

 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
ELY- keskus esitteli vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen työohjelman ja keskeisten kysy-
mysten kuulemisprosessia sekä vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen aikataulun. Kuulemi-
nen alkaa tammikuun alussa 2018 ja kestää puoli vuotta heinäkuun alkupuolelle. Vuoksen 
vesienhoitoalueella vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ovat 1. Vesienhoidon toimeenpanon 
tehostaminen, 2. Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen , 3. 
Hajakuormituksen vähentäminen, 4. Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta, 
5. Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen, 6. Pohjavesien 
laadun ja määrän turvaaminen ja 7. Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen. 
ovat myös kolmannen suunnittelukauden keskeisiä kysymyksiä edellisen kauden vastaavien 
pohjalta. Erityistä kommentoitavaa ei Vuoksen vesienhoitoalueen keskeisiin kysymyksiin 
yleisesti ollut. Vesienhoidon aikataulu 3. suunnittelukierrokselle löytyy Etelä-Savo vesien-
hoitosivuilta Joroisten kokousaineistosta. Vesien tila arvioidaan ja luokitellaan vuosina 
2018-2019 ja toimenpideohjelma sekä vesienhoitosuunnitelmat valmistelaan kuultavaksi 
vuosina 2019-2020 ja ne valmistuvat v. 2021. 
 



Todettiin Keski-Savon ympäristölautakunnan jäsenvaihdos ryhmässä. uusi edustaja on Juha 
Suomalainen. 
 
Etelä-Savon ELY- keskus esitteli Joroisten seudun vesienhoidon 2012- 2016 ja poistokalas-
tushankkeen 2014- 2016 raportit. Nämä ovat katsottavissa myös Etelä-Savon vesienhoidon 
nettisivuilla. ELY korjaa kokouksen jälkeen muutaman pienen virheen raporteista ja tallen-
taa viimeiset versiot sivuille 10.11.. Katsottiin tarpeelliseksi tiedottaa näistä paikallisesti ai-
nakin Joroisten lehdessä. Tätä valmistellaan paikallisin voimin raporttien pohjalta paikallis-
ten asiaa tuntevien toimesta. 
Keskusteltiin yleisesti myös alueen poisto- ja koekalastuksista sekä saaliskalan paikallista 
saalistilastoinnista. 
 

 Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen 

 
Maatalouden vesiensuojelun osalta käytiin läpi kosteikkojen tilannekatsausedellisen ko-
kouksen pöytäkirjan sekä muun saatavan tiedon pohjalta. 
 
Papinpuron kosteikkohankkeen osalta edellisessä kokouksessa todettiin että metsäkeskus 
selvittää tämän rahoitusmahdollisuuksia Kemera- rahoituksen kautta metsätalouskosteik-
kona. Metsäkeskuksen edustaja totesi asiaa selvitettyään kuitenkin, ettei kohde täytä met-
sätalouskosteikon rahoitusvaatimuksia. Alue todettiin liian maatalousvaltaiseksi ja metsäta-
lousaluetta on vain alueen latvaosissa ja sen osuus on liian pieni. Kohteen osalta tehdään 
paikallista jatkoselvitystä asian eteenpäin viemiseksi. 
 
Lamminpohjan kosteikon osalta todettiin, ettei käytännön toteutukseen ole vielä päästy 
mutta toteutus tapahtuu näiltä näkymin v. 2018. 
 
Valvatuksen luusuan alueella on vireillä Torstilan kosteikkohanke joka on mahdollisesti to-
teutettavissa/ menossa eteenpäin. 
 
Lentokentänpuro kosteikkohanke ei näiltä näkymin toistaiseksi etene mm. lentokentän 
käyttöön liittyvien seikkojen johdosta. 
 
Keskusteltiin myös Haavussalmenjoen kosteikkoasiasta ja todettiin että tätä kannattaisi pyr-
kiä edistämään m. korkeahkojen ravinnepitoisuuksien vuoksi. 
 
Poistokalastusasioiden osalta todettiin että Joroissselän ja Haapaselän osalta ollaan hake-
massa rahoitusta hoitokalastukseen vuodelle 2018 ja mm. Kaitaisten / Pihlaksen tahoilla 
osakaskunnat jatkavat talkoopohjaista kalastusta. 
 
Keskusteltiin myös mm. Joroisselän/Haapaselän/Keriselän osalta yhteistyöstä ja mietittiin 
myös Valvatuksen osalta mahdollista yhteistyötä edellisten kohteiden kanssa. 
 
Joroisten seudun vesien tilan seurannan osalta ELY-keskus esitteli asiakokonaisuutta 
Valvatuksen fysikaalis-kemiallinen vedenlaatutulokset osoittavat etenkin fosforitason nous-
seen v. 2017 kolmen aiemman hyvän vuoden jälkeen, muttei kuitenkaan "ennätystasolle". 
Levähaitta esiintyi myös syksyn aikana mutta kesto ei ole ollut samaa luokkaa kuin kesällä 



2011 ja 2012 olleet esiintymät. Valvatuksen laskujoessa vedenlaatu oli aika tyypillisellä ta-
solla mutta havaintoja oli täältä vain yksi kappale. Valvatuksen veden laatua heikentävästi 
on vaikuttanut todennäköisesti sateinen kesä. Joroisselän vuosi oli vedenlaadun osalta aika 
tavanomainen, ravinnetaso ei ole paljoa laskenut mutta klorofylli oli hieman aikaisempaa 
alhaisemmalla tasolla. Joroisvirrassa fosforipitoisuudet olivat keskimääräistä selvästi korke-
ampia mihin on osaltaan vaikuttanut todennäköisesti sateinen kesä ja sen myötä keskimää-
räistä suuremmat valunnat valuma-alueelta.  
Keskusteltiin myös haja-asutuksen jätevesistä ja niiden käsittelystä sekä myös rahoitusky-
symyksistä tilanteen parantamiseksi lähinnä Kolmanjoen varren asutuksen suhteen. Tähän 
tarkoitukseen ei ole saatavilla pääsääntöisesti avustusrahaa. Todettiin yleisesti ettei haja-
asutuksen jätevesiasia oikein kiinnosta ihmisiä ja myös valvonta on hankalaa mm. pienistä 
resursseista johtuen. 
Todettiin myös vesien uusi tilaluokituskierros joka alkaa v. 2018 ja valmistuu v. 2019. Luoki-
tus tapahtuu käytännössä samoin kriteerein kuin aikaisemminkin eli tulokset ovat vertailu-
kelpoisia aikaisempien luokituskierrosten tuloksiin. 
 
V. 2017 näkösyvyysmittausten osalta ProJoroisselkä on toimittanut tuloksen ELY- keskuk-
selle "jatkojalostukseen". Tehtiin katsaus v.2017 tuloksiin. Mittausten aikana vuodesta 
2012-2017 näkösyvyys on yleisesti havaittavasti parantunut Joroisselällä ja myös paikallises-
ti on todettu tilassa tapahtuneen parantumista viime vuosina. Tilaan ovat vaikuttaneet osal-
taan kaikki toimenpiteet jotka ovat vähentäneet kuormitusta vesialueelle. Näkösyvyysai-
neisto on kattavuutensa vuoksi hyvä vertailuaineisto Joroisselässä tapahtuville muutoksille 
myös jatkossa. 
 
Muuta. Keskusteltiin yleisesti myös muista esille tulleista asioita kuten pehkupaalien käytös-
tä ehkäisemään levähaittoja. Paaleista todettiin ettei niiden käyttö sovellu laaja- alaisem-
paan toimintaan.  Ruoppausmassojen käytöstä pelloilla keskusteltiin myös. Ruoppausmas-
sojen on todettu jossain sitoneen ravinteita tiukemmin ja pois kasvien käytöstä mikä voisi 
aiheuttaa ongelmia massojen sijoitukselle/käytölle. 
 
Keskusteltiin myös Kirkkojoen/Kollinjoen rapualtaista ja niiden nykyisestä käytöstä ma-
aineksen ottoon. Ottoon on lupa mutta ajoin vettä on juoksutettava alueelta maa-ainesten 
oton mahdollistamiseksi ja se voi vaikuta ajoin vesiin/ veden laatuun joessa ja edelleen Val-
vatus- järvessä. 
 
Harkinnanvaraisten avustusten hakuprosessin osalta todettiin että haku on käynnissä ja to-
dettiin että hakemuksia on tulossa. Valvatuksen kokonaisvaltaiseen kunnostussuunnitelman 
teettämiseen ilmeisesti tarvitaan ja haetaan jatkoaikaa. Toivottiin ELY- keskuksen taholta 
hakemuksia toimenpiteistä jotka vaikuttavan enemmän vesien tilaan kuin vain virkistyskäyt-
tömahdollisuuksiin. 
 
Muissa asioissa oli esillä Elävä- maaseutu- messut. Todettiin nämä joka toinen vuosi järjes-
tettävät messut hyväksi tapahtumaksi levittää tietoa vesiensuojelusta sekä muuta luontoon 
liittyvää asiaa. Messut olivat kohtalaisen suuri tapahtuma paikallisesti ja täällä tavoitetaan 
uusia sellaisia tahoja joita ei savuteta mm. Joroisten iltatorilla. Myös Pro Joroisselkä sai han-
kituksi messuilla uutta jäsenistöä toimintaan mukaan. 
 



Liunan kalatieasian osalta todettiin Joroisten kunnan taholta että asiasta on palaveroitu po-
sitiivisessa hengessä asianosaisten kesken. Todettiin että tämä vaatii monipuolisia selvityk-
siä ennen mahdollisia varsinaisia toimenpiteitä. Liunan kalatiekaavailuihin on haet-
tu/haetaan rahoitusta selvityshankkeelle vuosille 2018/2019. 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Joroisten kunnan tiloissa keskiviikkona 21.3.2018 al-
kaen klo 9.30. Osoite Lentoasemantie 130 79600 Joroinen. 
 
 
  

 
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  
Juha Suomalainen 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 
Juha Utriainen  Eläköön Valvatus! 
Arnevi Rautanen Eläköön Valvatus! 
Pertti Manninen  Etelä-Savon ELY-keskus  
Arto Ustinov   Etelä-Savon ELY-keskus 
Antti Haapala  Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 


