
PÖYTÄKIRJA 
 
VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 3/2018 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 
17.12.2018 alkaen klo 9.30 
 

 Kokouksen järjestäytyminen. Petri Miettinen Joroisten kunnasta toimi kokouksen 

puheenjohtajana 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 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta, Pro Joroisselkä ry 
Riikka Salomaa  Suomen metsäkeskus 
Aimo Hukkanen  Haapaselän osakaskunta 
Veikko Kutvonen  Pihlaan osakaskunta 
Viljo Savolainen  Joroisten kalastusalue/Kaitaisten osakaskunta 
Liisa Muuri  Etelä-Savon ELY-keskus 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
 
 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin kokouksen 16.8.2018 pöytäkirja. 
 

 Tilannekatsaus/ajankohtaiset asiat 
 
Esiteltiin vesienhoidon aikataulua vuoden 2019 osalta sekä yleisemmin eteenpäin. 
Vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen työohjelman ja keskeisten kysymysten kuuleminen 
päättyi 9.7.2018. Palautekooste on saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin 

(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito). Katsottiin yleisesti saadun palau-
teen painoalueita. Vuoden alussa alkaa pinta- ja pohjavesien tila-arvion tarkistami-
nen/luokittelu. Uusia vesienhoidon toimenpideohjelmia ja vesienhoitosuunnitelmia ryhdytään 
aktiivisemmin valmistelemaan vuoden 2019 alussa. Nämä tulevat kuultaviksi vuoden 2020 
loppupuolella ja valmistuvat v. 2021. 
 

 Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen 

 
Maatalouden vesiensuojelun osalta käytiin läpi kosteikkojen tilannekatsaus edellisen kokouk-
sen pöytäkirjan sekä muun saatavan tiedon pohjalta. 
 
Lamminpohjan kosteikon osalta todettiin, että kosteikko on valmistunut ja kohteelle on suun-
niteltu jatkossa myös esittelyretkeilyä.  
 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito


Valvatuksen luusuan alueella on Torstilan kosteikkohanke, joka on ollut vireillä. Todettiin, että 
hanketta viedään jatkossa eteenpäin toteutettaessa syksyllä 2018 valmistunutta Valvatus-
järven hoitosuunnitelmaa. Suunniteltu kosteikko olisi pinta-alaltaan suuri, 5 ha.  
 
Kolmanjoen-Kirkkojoen kosteikkoon (laskee Kolmaan) on aie hakea avustusta ELY-keskukselta. 
Kohteelle on olemassa kosteikkosuunnitelma. Hakemukseen on ELY-keskus pyytänyt aikai-
semmin v. 2018 täydennystä mm. lupatarpeesta, maa-alueiden omistajien suostumuksesta 
sekä lisäselvitystä suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen. 
 
Kolman ja Valvatuksen välisen Kolmanjoen perkaus/kuivatushankkeen osalta asia on ELYn kä-
sittelyssä maatalouden kuivatustoimenpiteenä. Asian käsittely on kesken. ELY-keskuksen ja 
maanomistajien kanssa kohdetta on katsastettu paikan päällä 28.3.2018 ja kohteella on lisäksi 
tehty tarkempia selvityksiä suunnittelijan toimesta. Asianosaisena asiassa on 1960-luvulla pe-
rustettu laskuyhtiö. Kohteella on mm. penkkojen sortumia ja tukkoisuudesta johtuen peltojen 
vettymistä. Kuivatuksen parantamishankkeeseen on ilmeisestikin mahdollista sisällyttää myös 
alaosaan suunniteltujen/tarvittavien laskeutusaltaiden teko ja kustannukset. 
 
Papinpuron kosteikkohankkeen osalta tehdään paikallista jatkoselvitystä asian eteenpäin vie-
miseksi aikaisemmin keskustellun mukaisesti. Aikaisemmin on todettu, että hanke kannattaa 
pitää pinnalla/keskustelussa, jos rahoitusta aukeaisi jatkossa. 
 
Lentokentänpuron kosteikkohanke ei aikaisemmissa kokouksissa todetun mukaisesti tois-
taiseksi etene mm. lentokentän käyttöön liittyvien seikkojen johdosta.  
 
V. 2018 ELY-keskuksen avustamien hankkeiden tilanne  
V. 2018 avustetuista hankkeista kaikki ovat toteutuneet ja maksatukset ovat kunnossa. 
Hankkeita olivat v. 2018 Joroisten kalastusalueen hoitokalastus, Valvatuksen hoitokalastus,  
Keriselän koekalastus, Vesikasvien poisto Ritoniemessä sekä Valvatuksen kunnostussuunni-
telmahanke. 
 
 
Kalojen elinympäristötyöt 
Aimo Hukkanen toi esiin Enojoen osalta lähivuosina tehtävää työtä. Kolkonjoki-Enojoki-
alueella suunnitelmana on kunnostaa useita koskia ja niva-alueita. Alustavat suunnitelmat 
ovat valmiina ja Kolkonjoella on myös kalatiesuunnitelma. Suunnitelmat tarvitsevat tarken-
nusta/päivitystä, jota tehdään 2018/19 ja ovat valmiita 2019. Luvitus ja toteutus tapahtuvat 
myöhemmin tämän jälkeen. Pienempiä kunnostustöitä tullaan toteuttamaan talkoovoimin 
Enojoella. 
 
Suihkolanjoen kunnostusohjelmassa on useita koskia ja niva-alueita. Alustavat suunnitelmat 
ovat valmiina, mutta tarvitsevat tarkennusta/päivitystä, joka tehdään aikaisemmassa kokouk-
sessa todetusti noin samassa aikataulussa Enonjoen kanssa. Luvitus ja toteutus 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 vuodelle 2019 (syksyn 2018 hakukierros) 

 
Hakukierroksella saatiin vähemmän hakemuksia kuin aikaisempana vuonna. Hakemuksia saa-
tiin seuraavasti: 
 
Valvatus: Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden 
toteuttamiseen, Eläköön Valvatus ry, Hoitokalastus Valvatuksella, kolmivuotishanke 
 
Syvänsi (Pieksämäki), Joroisten naapurissa: Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä ve-
sistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen, Syvänsinjärven kalastushoitokunta, hoito-
kalastus, kalojen istutukset sekä niitto 
 
Lisäksi esillä on ollut Kolmanjoen kuivatushanke: Suunnitelmissa on Kolmanjoen ruoppaus ja 
laskeutusaltaiden rakentaminen joen alajuoksulle ennen Valvatusjärveä. Kuivatuksen paran-
tamishankkeeseen on mahdollista sisällyttää todennäköisesti myös laskeutusaltaiden teko ja 
kustannukset. Kuivatushankkeessa altaiden tekoon on mahdollisuus saada suurempi tukiosuus 
kuin ympäristöministeriön vesistökunnostushankkeisiin on mahdollista. 
 
 
Näkösyvyysseuranta  
Esiteltiin Pro Joroisselkä ry:n organisoiman vuoden 2018 näkösyvyysseurannan tuloksia. To-
dettiin yleisesti, että näkösyvyys oli kesällä 2018 poikkeuksellisen lämpimästä kesästä johtuen 
hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna, mutta ero ei ollut suuri ja kokonaisuutena nä-
kösyvyys on säilynyt aikaisempaa paremmalla tasolla. Tulokset tallennetaan Etelä-Savon ve-
sienhoitosivuille Joroisten 17.12.2018 kokousosioon. 
 
 
Kalatalousalueet 2019 ja vesienhoito, mitä Joroisten seudulla 
Todettiin, että kokonaisuus on vielä sen verran kesken, ettei siitä ollut selkeää kokonaiskuvaa 
mm. vesienhoitoon liittyen. 
 
 
Valtakunnallinen vesiensuojelun tehostamisohjelma 
Hallitus on esittänyt vesiensuojelun tehostamisohjelmaan v. 2019 valtion talousarvioon lisära-
hoitusta yht. 45 milj. € vuosille 2019–2021. Tähän tarvitaan kuitenkin eduskunnan päätös. 
 
Ohjelman painopisteet: 

 Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kohdennetuilla ja vaikuttavilla hank-
keilla käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä. 

 Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin kohteissa. 

 Pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen sisäisen kuormituksen vähentä-
miseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi.   

 Alueellisten vesienhoidon asiantuntijaverkostojen vahvistaminen ja perustaminen hanke-
toiminnan tueksi. 

 Kaupunkien vesien hallinta ja käsittely (haitalliset aineet, hulevesi, talousvesi). 



 Itämeren ja sisävesien tilan selvitykset 
 
Etelä-Savon ELY-keskus on esittänyt hankesuunnitelmaa tehostamisohjelmaan liittyen. 
Yhdistetyn kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman ja vesienhoidon yleissuunnitelman 
laadintaa on pilotoitu Puulan kalastusalueella, jossa suunnitelma valmistui vuonna 2015. Par-
haillaan on käynnistymässä vastaavan suunnitelman laadinta Kyyveden-Pieksämäen kalata-
lousalueelle. Hanke: Tavoitteena on, että suunnitelmat laaditaan näiden lisäksi vielä lopuille 
Etelä-Savon yhdeksälle kalatalousalueelle vuosien 2019-2020 aikana. Suunnitelmat laatisi kil-
pailutuksen kautta valittava konsultti. Hanketta ja suunnittelua koordinoimaan sekä toimenpi-
teiden toteuttamista edistämään ELY-keskukseen palkattaisiin määräaikainen projektikoordi-
naattori. 
 
 
Vedenlaatutiedot Joroisselältä ja Valvatukselta 
Katsastettiin pitemmän ajanjakson vedenlaatutuloksia molemmilta järviltä. Tulokset osoitta-
vat Joroisselän osalta muiden havaintojen suhteen yhtäpitävästi selän tilan paranemista. Val-
vatuksella on myös tilanne kokonaisuutena parempi kuin joitakin vuosia sitten. 
 
Tulokset ja vedenlaatuesitykset tallennetaan Etelä-Savon vesienhoitosivuille Joroisten 
17.12.2018 kokousosioon. 
 
Todettiin, että vedenlaatu on parantunut havaittavasti Joroisselällä ja Eero Jäppinen toi esille 
myös Enojoen parantuneen vedenlaadun. Puhetta oli myös seurannan kohdistamisesta Enojo-
elle tilanteen tarkemmaksi havainnoimiseksi. 
 

 Muut kokouksessa esillä olleet asiat 
 
Keskusteltiin myös pohjavesien hoidosta. Petri Miettinen totesi, että Tervaruukinsalon ja Kot-
katharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ryhmät toimivat ja toimenpiteet ovat 
käynnissä. Tällä hetkellä seurantaryhmän toiminta on enenevässä määrin toimenpiteiden to-
teutumisen seurantaa. Todettiin myös, että pohjavesialueiden suojeluun suhtaudutaan aikai-
sempaa kriittisemmin ja mm. Tervaruukinsalon kalliomateriaalin käyttöön ei ole saatu lupaa.    
 
Vuoden 2018 toiminnasta todettiin myös Metsäkeskuksen Kuormitus Kuriin -hankkeen tapah-
tumat: Metsätalouden vesistökuormitus Suihkolanjoen alueella (17.4.2018) ja Lahnalahden 
valuma-alueella (16.8.2018). 
  
Pro Joroisselkä ry järjesti retkeilyn 23.5 kanavan alueelle ja Joroisten iltatorille osallistuttiin 
19.7. 
 
 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 

 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina 27.3.2019 ja paikka on kunnanviras-
to/lentokenttä alkaen klo 9.30.  
 



 

 
Muistiin kirjoitti Pertti Manninen / Liisa Muuri 
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

 
 
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 
 
 


