
PÖYTÄKIRJA  
 
 VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 1/2018 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 21.3.2018 
alkaen klo 9.30     

 

 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 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta, 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 
Arnevi Rautanen  Eläköön Valvatus ry 
Viljo Savolainen  Kaitaisten osakaskunta 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  

 
 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 8.11.2017 pöytäkirja. 

 

 Tilannekatsaus/ajankohtaisen asiat 
 
Käytiin läpi vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen työohjelman ja keskeisten kysymysten 
kuulemisprosessia ja tilannetta sekä vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen aikataulu. Kuu-
leminen alkoi tammikuun alussa 2018, kestää puoli vuotta ja päättyy 9.7.2018. Kuulemisai-
neisto on saatavana osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 
Erityistä kommentoitavaa ei Vuoksen vesienhoitoalueen keskeisiin kysymyksiin yleisesti ol-
lut. Lausuntoja on tulossa Joroisten seudulta. Todettiin mm että vesien tilaluokitus päivite-
tään vuosina 2018- 2019 ja toimenpideohjelma sekä vesienhoitosuunnitelmat valmistellaan 
kuultavaksi vuosina 2019-2020 ja ne valmistuvat v. 2021. 
 
Joroisten seudun vesienhoidon 2012- 2016 ja poistokalastushankkeen 2014- 2016 raporteis-
ta todettiin että ne ovat saatavissa Etelä-Savon vesienhoidon nettisivuilta. Keskusteltiin 
myös näiden ja tiedotuksen suuntaamista Joroisten kesälehteen.  
 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


 Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen 

 
Maatalouden vesiensuojelun osalta käytiin läpi kosteikkojen tilannekatsaus edellisen ko-
kouksen pöytäkirjan sekä muun saatavan tiedon pohjalta. 
 
Papinpuron kosteikkohankkeen osalta edellisessä kokouksessa todettiin, ettei kohde täyttä-
nyt metsätalouskosteikon rahoitusvaatimuksia (edell. kokouksen pöitäkirja). Kohteen osalta 
on tehty jatkoselvitystä asian eteenpäin viemiseksi. Sirpa Leväinen on tiedustellut haluk-
kuutta/mielenkiintoa kohteen maanomistajilta. Yksi taho oli osoittanut kiinnostusta mutta 
kahdelta ei saatu vastausta. Hanke ei toistaiseksi edisty. Yksi tekijä on maatalouden ei- tuo-
tannollisten tukien tilanne. Todettiin että hanke kannattaa pitää pinnalla/keskustelussa jos 
mm. rahoitusta aukeaisijatkossa. Selvitetään vielä myös maanomistajien mielipidet-
tä/suostumusta asiaan. 
 
Lentokentänpuro kosteikkohanke ei näiltä näkymin toistaiseksi etene mm. lentokentän 
käyttöön liittyvien seikkojen johdosta (edell. pöytäk.). 
 
Lamminpohjan kosteikon osalta todettiin että toteutus tapahtuu v. 2018.sääoloista riippu-
en/ kuinka koneilla päästään työhön käsiksi. 
 
Valvatuksen luusuan alueella on vireillä Torstilan kosteikkohanke joka on menossa eteen-
päin. Hankkeeseen on saatu avustusta ELY- keskukselta. Kosteikko on pinta-alaltaansuuri, 
5ha. Toteutus tapahtuu 2018/19 ja puustoa raivataan kohteelta jo 2018. 
 
Keskusteltiin Haavussalmenjoen kosteikkoasiasta ja edellisessä kokouksessa todettiin että 
tätä kannattaisi pyrkiä edistämään m. korkeahkojen ravinnepitoisuuksien vuoksi. Maan-
omistajalle toimitetaan asiasta kirje olemassa olevine suunnitelmineen. Todettiin että alu-
eella on mullanottopaikka (ei yhteyttä lasku-uomaan) jota voitaisiin käyttää mullamoton lo-
puttua kosteikkopohjana. 
 
Kolmanjoen-Kirkkojoen koskeikkoon (laskee Kolmaan) on haettu avustusta ELYltä. Kohteelle 
on olemassa kosteikkosuunnitelma. 
 
Kolman ja Valvatuksen välisen Kolmanjoen perkaus/kuivatushankkeen osalta asia on ELYn 
käsittelyssä maatalouden kuivatustoimenpiteenä. Asian käsittely on kesken ja ELY-
keskuksen ja maanomistajien kanssa asiaa mm. katsastetaan paikan päällä 28.3. Asianosai-
sena hankkeessa on 1960- luvulla perustettu laskuyhtiö. 
 
Kiekanlahden kosteikkohanke mistä on aikaisemmin ollut puhetta, on pysähdyksissa. 
 
Avustushakemukset Joroisten seudulla   
Avustushakemuksia on alueelle tullut 5 ja näiden lisäksi ovat edellisen vuoden useampivuo-
tiset avustukset kuten Sysmäjärven ja Kolman niittohankkeet sekä Valvatuksen kunnostus-
suunnitelma. rahoitusta on haettu seuraaviin kohteisiin: 
Joroisten kalastusalueen hoitokalastus, Valvatuksen hoitokalastus, Keriselän koekalastus 
Vesikasvien poisto Ritoniemessä, Kolmanjärven laskeutusallashanke. 
 



Keskusteltiin myös poistokalastussaaliin käytöstä ihmisravinnoksi ja todettii asia olleen ta-
petilla mm. Tarmo Tolvasen sekä XAMKin kanssa. 
 
Näkösyvyysseuranta  
Näkösyvyysseurannan osalta todettiin että seuranta jatkuu resurssien sallimassa laajuudes-
sa aikaisemmalla asemaverkostolla. 
 
Valtakunnallinen levähaittaseuranta ja Vedenlaadun seuranta v. 2018 
Valtakunnalliseen leväseurantaan saadaan kesäksi kaksi asemaa, Joroisselkä venesataman 
uimaranta ja Valvatus. Vedenlaadun seurantaa toteutetaan lähinnä suurimmilla virtapaikoil-
la kuten Valvatuksen laskujoki (kanava) sekä Enojoki. Kokonaisuutena lisähavaintoihin vesis-
töseurantojen osalta ei ole käytettävissä ELYn taholta erityisen paljon resursseja. 
 

 Muut kokouksessa esillä olleet asiat 

 
Keskusteltiin Valvatuksen ja Joroisselän välisen kanavan uoman kaatuneen puuston pois-
tamisesta melontareittiä silmälläpitäen. Todettiin mm. uoman eroosioherkkyys ja erodoi-
tuminen todennäköisen virtausnopeuden lisääntymisen myötä mikä olisi huomioitava asiaa 
pohdittaessa. 
 
Kuormitus Kuriin- hankkeen tapahtumien osalta v.2018 tavoitteena on toteuttaa 20 info-
tilaisuutta joista näiltä näkymin kaksi tapahtumaa Joroisten seudulla. joista toinen on Suih-
kolanjoella 17.4. klo 13.00 ja toinen joko Kirkkojoki/Kollinjoki- alueella tai Lahnalahden alu-
eella/ Sysmä- järven eteläpään alue.  
 
Virtavesikunnostusten osalta todettiin Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan voimalaitoksen ka-
latiehankkeen osalta että asiasta on käyty neuvotteluja. ja kaksi kalatievaihtoehtoa on ollut 
esillä. Kolkonjoen-Enojoen ja Suihkolanjoen osalta Kolkonjoki- Enojoki- alueella on tarkoitus 
kunnostaa useita koskia ja niva-alueita. Suunnitelmat ovat jollain tasolla valmiina ja Kolkon-
joella on myös kalatiesuunnitelma. Suunnitelmat tarvitsevat tarkennusta/päivitystä mikä 
tehdään 2018. Luvitus ja toteutus tapahtuu myöhemmin tämän jälkeen. Suihkolanjoen kun-
nostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Suunnitelmat tarvitsevat tarkennus-
ta/päivitystä mikä tehdään 2018. Luvitus ja toteutus myöhemmin tämän jälkeen. Molem-
pien aikataulut ovat näin hieman muuttuneet aikaisemmin esitetystä. 
 
Todettiin ProJoroisselkä ry:n kevätkokous 25.4. ja retkeily 23.5 joka suuntautuu Kanavan 
alueelle ja aloitusaika on klo 16.00. Joroisten iltatorille yhdistys osallistuu 19.7.  
 
Todettiin vielä Kevätlehteen suunnatusta artikkelista/ tiedotuksesta mm. Joroisten vesien-
hoidosta ja muista tapahtumista. Marika Limatius toimii asian yhteyshenkilönä.  
 
Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Joroisten kunnan tiloissa tai mahdollisessa vaihtoeh-
toisessa paikassa torstaina 16.8.2018 alkaen klo 9.30.  
 
 
  



 
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 
 
 


