
PÖYTÄKIRJA  
 
VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 2/2018 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 16.8.2018 
alkaen klo 9.30 

 

 Kokouksen järjestäytyminen. Petri Miettinen Joroisten kunnasta toimi kokouksen pu-

heenjohtajana ja Pertti Manninen/ESA-ELY kokosi pöytäkirjan sihteerinä. 
 
Kokouksen osanottajat/läsnä:   
 
Petri Miettinen   Joroisten kunta  
Jani Huttunen  Joroisten kunta/Keski-Savon ympäristötoimi 
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 
Liisa Muuri  Etelä-Savon ELY-keskus 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
 
 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 21.3.2018 pöytäkirja. 

 

 Tilannekatsaus/ajankohtaiset asiat 
 
Vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen työohjelman ja keskeisten kysymysten kuuleminen 
päättyi 9.7.2018. Kuuleminen alkoi tammikuun alussa 2018 ja kesti puoli vuotta. Lausuntoja 
asiasta saatiin yhteensä 52 kpl. Kansalaispalautetta saatiin kaikkiaan 28 kpl, joista valtaosa 
Webropol-kyseyn kautta. Etelä-Savon ELY- keskus käsittelee lausunnot ja yhteenveto laadi-
taan syyskuun loppuun mennessä. Kuultu aineisto ja laajemmin tietoa vesienhoidosta on 
saatavana osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 
Jatkossa syksyllä 2018 aloitetaan mm. pinta- ja pohjavesien tila-arvion tarkistami-
nen/luokittelu. Uusia vesienhoidon toimenpideohjelmia ja vesienhoitosuunnitelmia ryhdy-
tään aktiivisemmin valmistelemaan vuoden 2019 alussa. Nämä tulevat kuultaviksi vuoden 
2020 loppupuolella ja valmistuvat v. 2021. 
 
 
 

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 tehdään paikallista jatkoselvitystä asian eteenpäin 
viemiseksi aikaisemmassa kokouksessa keskustellun mukaisesti. Edellisessä kokouksessa to-
dettiin, että hanke kannattaa pitää pinnalla/keskustelussa, jos rahoitusta aukeaisi jatkossa. 
 
Lentokentänpuron kosteikkohanke ei toistaiseksi etene mm. lentokentän käyttöön liittyvien 
seikkojen johdosta (edell. pöytäk.). 
 
Lamminpohjan kosteikon osalta todettiin, että kosteikko on valmistumassa v. 2018. Keskus-
teltiin myös mahdollisesta kosteikon tutustumismahdollisuudesta ja todettiin, että Satu 
Pyörälä varmaan mielellään esittelee kosteikkoa, jos tähän on mielenkiintoa.  
 
Valvatuksen luusuan alueella on Torstilan kosteikkohanke, joka on ollut vireillä, mutta ko-
koukseen ei ollut saatavilla lisätietoa hankkeen etenemisestä. Suunniteltu kosteikko on pin-
ta-alaltaan suuri, 5 ha. Toteutus tapahtuu edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedon mukaan 
2018/19 ja puustoa raivataan kohteelta jo 2018. 
 
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin Haavussalmenjoen kosteikkoasiasta ja todettiin, että 
tätä kannattaisi pyrkiä edistämään mm. korkeahkojen ravinnepitoisuuksien vuoksi. Maan-
omistajalle oli tarkoitus toimittaa asiasta kirje olemassa olevine suunnitelmineen mutta tä-
mä on jäänyt toistaiseksi tekemättä mm. Joroisten kunnan henkilövaihdosten/ sijaisuuksien 
vuoksi. Jani Huttunen pyrkii hoitamaan asiaa sovitulla tavalla jatkossa. Todettiin, että alueel-
la on mullanottopaikka, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää mullanoton loputtua kosteikko-
pohjana. 
 
Kolmanjoen-Kirkkojoen kosteikkoon (laskee Kolmaan) on haettu avustusta ELYltä. Kohteelle 
on olemassa kosteikkosuunnitelma. Hakemukseen on ELY-keskus pyytänyt täydennystä mm. 
lupatarpeesta, maa-alueiden omistajien suostumuksesta sekä lisäselvitystä suunniteltuihin 
toimenpiteisiin liittyen. 
 
Kolman ja Valvatuksen välisen Kolmanjoen perkaus/kuivatushankkeen osalta asia on ELYn 
käsittelyssä maatalouden kuivatustoimenpiteenä. Asian käsittely on kesken. ELY-keskuksen 
ja maanomistajien kanssa kohdetta on katsastettu paikan päällä 28.3. ja kohteella on lisäksi 
tehty tarkempia selvityksiä suunnittelijan toimesta. Asianosaisena asiassa on 1960-luvulla 
perustettu laskuyhtiö. Kohteella on mm. penkkojen sortumia ja tukkoisuudesta johtuen pel-
tojen vettymistä. 
 
Kiekanlahden kosteikkohanke, josta on aikaisemmin ollut puhetta, on pysähdyksissä. 
 
 
 



Kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä jokien kalojen elinympäristökunnostukset Jo-
roisten alueella 
Enojoen osalta Kolkonjoki-Enojoki-alueella suunnitelmana on kunnostaa useita koskia ja ni-
va-alueita. Alustavat suunnitelmat ovat valmiina ja Kolkonjoella on myös kalatiesuunnitel-
ma. Suunnitelmat tarvitsevat tarkennusta/päivitystä, jota tehdään 2018. Luvitus ja toteutus 
tapahtuvat myöhemmin tämän jälkeen. 
 
Suihkolanjoen kunnostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Alustavat suunnitelmat 
ovat valmiina, mutta tarvitsevat tarkennusta/päivitystä, joka tehdään 2018. Luvitus ja toteu-
tus myöhemmin tämän jälkeen kuten edellisessäkin. 
 
Joroisvirrassa sijaitsevan Liunan voimalaitoksen kalatiehanke. Asiasta on käyty neuvotteluja. 
Kaksi kalatievaihtoehtoa on ollut esillä. Kohteelle on tekeillä v. 2019 esisuunnitelma, johon 
on olemassa rahoitus. 
 

  Avustushakemukset Joroisten seudulla 
 
ELYn avustuksella tuettuja hankkeita on Joroisten seudulla käynnissä viisi ja näiden lisäksi 
toteutuksessa ovat edellisen vuoden useampivuotiset avustukset, kuten Sysmäjärven ja 
Kolman niittohankkeet sekä Valvatuksen kunnostussuunnitelma. Hankkeet: 
 
Joroisten kalastusalueen hoitokalastus / Joroisselkä. Hanke on käynnistynyt keväällä 2018 
rysäkalastuksella ja jatkuu kesällä-syksyllä 2018. Ongelmana todettiin hankkeen maksulii-
kenne. Ennakkoja ei ole saatu maksatuskäytäntöjen vuoksi maksuun jo tehdyistä töistä 
hankkeen osalta kuin 20 %. Tämä on aiheuttanut hankaluuksia paikallisessa hankkeen rahoi-
tuksessa jo tehtyjen laskutettavien töiden osalta. 
 
Valvatuksen hoitokalastus tapahtuu syksyllä 2018 nuottakalastuksena. 
 
Keriselän koekalastus on toteutettu ja alustavan tarkastelun osalta kalasto näyttäisi olevan 
tasapainossa ja mm. petokalojen osuus yllättävän suuri. Asiaan palataan jatkotoimien osalta 
myöhemmin. 
 
Vesikasvien poisto Ritoniemessä on toteutettu ja tästä oli nähtävillä myös ennen/jälkeen- 
kuvamateriaalia. 
 
Kolmanjärven laskeutusallashanke on vielä selvitettävänä (edellä toimenpiteiden toteutta-
minen - osiossa tarkemmin). 
 
Vesistönkunnostussuunnitelman teettäminen Valvatusjärvellä (hanke siirretty vuodelta 
2017 vuodelle 2018). Tämän edistymisestä ei ollut saatavilla tietoa kokoukseen. 
 

 Muu toiminta (vaihdettiin tässä puheenjohtaja Jani Huttuseksi) 
Näkösyvyysseuranta  
Näkösyvyysseurannan osalta todettiin että seuranta on jatkunut kesällä 2018 resurssien sal-
limassa laajuudessa aikaisemmalla asemaverkostolla. Kesän tuloksia saadaan nähtäville 
myöhemmin syksyllä seuraavassa kokouksessa. 



Valtakunnallinen levähaittaseuranta ja Vedenlaadun seuranta v. 2018 
Valtakunnalliseen leväseurantaan saatiin kesäksi 2018 kaksi uutta asemaa, Joroisselkä vene-
sataman uimaranta ja Valvatus. Jani Huttunen esitteli seurantaa ja tuloksia tarkemmin. Mo-
lemmilla kohteilla on esiintynyt ajoittain sinilevää kesällä 2018, mutta tilannetta pidettiin 
kuitenkin kokonaisuutena aika hyvänä huomioiden kesän 2018 pitkä hellekausi. Valtakun-
nallisen leväseurannan tuloksia on nähtävissä yksityiskohtaisemmin JärviWikissä. 
http://www.jarviwiki.fi 
 

 Muut kokouksessa esillä olleet asiat 

 
Petri Miettinen kertoi, että Joroisselän pohjoisosassa / Joroisgolf on ruoppausasia taas ollut 
esillä. Ruoppaus on tarkoitus toteuttaa, kunhan lupa kohteelle saadaan uudistettua ja luon-
toselvitysasia viitasammakon osalta toteutettua. Tähän liittyen tarvitaan uusi poikkeuslupa 
ELY-keskukselta. 
 
Haja-asutuksen jätevesiasioiden osalta tullaan Joroisten alueella katsastamaan alle 100 m 
vesistöstä olevien kohteiden jätevesien käsittelyä. Kohteena on mm. Kolmanjoki. 
 
Keskusteltiin Valvatuksen ja Joroisselän välisestä kanavasta uoman melontareittiä silmäl-
läpitäen. Tähän on edelleen kiinnostusta ja asiaa on selvitelty mm. uomaan kaatuneen 
puuston raivausten osalta, mutta tilannetta hankaloitaa mm. maanomistajien runsas luku-
määrä kohteella. Aikaisemmin on todettu mm. uoman eroosioherkkyys ja erodoituminen 
todennäköisen virtausnopeuden lisääntymisen myötä, mikä olisi huomioitava asiaa pohdit-
taessa. 
 
Kuormitus Kuriin- hankkeen tapahtumien osalta v.2018 tavoitteena oli toteuttaa 20 info-
tilaisuutta. Joroisissa on järjestetty kaksi tarpahtumaa, joista toinen pidettiin Suihkolanjoella 
17.4. ja toinen Lahnalahden alueella / Sysmäjärven eteläpään alueella 16.8. tämän kokouk-
sen jälkeen iltapäivällä.  
 
ProJoroisselkä ry:n kevätkokous 25.4. ja retkeily 23.5 kanavan alueelle onnistuivat hyvin. 
Osanottajia oli runsaasti. Joroisten iltatorille yhdistys osallistui 19.7. Iltatorille oli tuotu mm 
asukkaiden ja kesämökkiläisten vesinäytteitä nähtäväksi ja näitä toivottiin tuotavan myös 
tulevina vuosina. Nähtävillä oli myös koekalastusverkkosarja, joka herätti huomiota kalasta-
vien keskuudessa. 
 
Todettiin, ettei Kevätlehteen keretty saaman artikkelia Joroisten vesienhoidosta, mutta asi-
aa harkitaan uudelleen syksyllä.  
 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Joroisten kunnan tiloissa tai mahdollisessa vaihtoeh-
toisessa paikassa tiistaina 27.11.2018 alkaen klo 9.30.  
 

 

 
Muistiin kirjoitti Pertti Manninen  
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

http://www.jarviwiki.fi/


Jakelu:  
 
Petri Miettinen  Joroisten kunta  
Jani Huttunen  Joroisten kunta/Keski-Savon ympäristötoimi 
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  
Liisa Muuri  Etelä-Savon ELY-keskus 
Arto Ustinov   Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 


