
PÖYTÄKIRJA 
 
 
VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA   
 

KOKOUS 1/2019 Joroisten toimintaryhmä, kunnanvirasto/lentokenttä 
27.3.2019 alkaen klo 9.30 
 
 

 Kokouksen järjestäytyminen. Petri Miettinen Joroisten kunnasta toimi kokouksen 

puheenjohtajana ja Pertti Manninen/Liisa Muuri /ESA-ELY kokosivat pöytäkirjan. 
 
 
Kokouksen osanottajat/läsnä:   
 
Petri Miettinen   Joroisten kunta  
Jani Huttunen  Joroisten kunta / Keski-Savon ympäristötoimi 
Sirpa Leväinen   Joroisten kunta, maaseututoimi 
Arnevi Rautanen  Eläköön Valvatus / Torstilan osakaskunta 
Risto Salko  Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue 
Pauli Aholainen  Maanviljelijä 
Eero Jäppinen  Joroisten osakaskunta, Pro Joroisselkä ry 
Aimo Hukkanen  Haapaselän osakaskunta 
Liisa Muuri  Etelä-Savon ELY-keskus 
Pertti Manninen   Etelä-Savon ELY-keskus  
 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja Päivitettiin jakelulista ja hyväksyttiin kokouksen 

17.12.2018 pöytäkirja. 
 
 

Tilannekatsaus/ajankohtaiset asiat 
 
Katsastettiin vesienhoidon aikataulua vuoden 2019 osalta sekä yleisemmin eteenpäin. 
Esiteltiin lyhyesti EU-komission palautetta edellisen kauden vesienhoitosuunnitelmista. Kol-
mannen kauden toimenpideohjelmien laatiminen alkaa syksyllä 2019 ja on mahdollista, että 
uudesta ohjelmasta tehdään sähköinen nettiohjelma, jos resursseja tähän löytyy valtakunnal-
lisesti.  Toimenpideohjelmien ohjeistuspäivitys on sektorikohtaisesti käynnissä tiimityönä.  
 
 

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 järjeste-
tään esittelyretki 14.5.2019. 
 
Valvatuksen luusuan alueella on käynnissä Torstilan kosteikkohanke, jonka kaivutöitä on tehty 
talvella 2019. Töitä jatketaan kesäaikana ja talvella 2019/2020. Kosteikosta järjestettiin info-
tilaisuus maaliskuussa 2019. Todettin vielä, ettei Torstilan kosteikkohanke kuulu Valvatuksen 
hoitosuunnitelmaan, vaan on erillinen hanke. Suunniteltu kosteikko on pinta-alaltaan suuri, 
5 ha.  
 
Kolman ja Valvatuksen välisen Kolmanjoen perkaus/kuivatushankkeen osalta on kohteeseen 
suunniteltu tulva-allas sekä kosteikko/tulva-allas Kolmajoen loppuosaan. Toimenpiteillä ehkäis-
tään tulvariskiä pelto- ja metsäalueille ja pienennetään mm. ravinteiden ja kiintoaineksen kul-
keutumista Valvatukseen. Avustushakemus on ELYn käsittelyssä maatalouden kuivatustoimen-
piteenä, ja siihen on ilmeisestikin tulossa valtion rahoitusta. 
 
Kolmanjoen-Kirkkojoen (laskee Kolmaan) kosteikkohanke ei ole toistaiseksi edennyt. Kohteel-
le on olemassa kosteikkosuunnitelma. Hakemukseen on ELY-keskus pyytänyt aikaisemmin v. 
2018 täydennystä mm. lupatarpeesta, maa-alueiden omistajien suostumuksesta sekä lisäselvi-
tystä suunniteltuihin toimenpiteisiin liittyen. (vrt. edellinen hanke) 
 
Papinpuron kosteikkohankkeen osalta ei ole löytynyt toteuttajaa, mutta hanketta pidetään 
esillä ja selvitetään toteutusmahdollisuuksia. Maanomistajat ovat myötämielisiä toteutukselle, 
mutta rahoitus puuttuu. 
 
Lentokentänpuron kosteikkohanketta tullaan todennäköisesti toteuttamaan jossain muodos-
sa. Kunta on ostanut lentokentän alueen, mikä edesauttaa toteutusta, kunhan alueelle saa-
daan sen käytöstä yleissuunnitelma. 
 
Enojoen ja Suihkolanjoen osalta virtavesikunnostukset etenevät aikaisemmin esitetyn mukai-
sesti. Molemmille kohteille on lisäksi suunniteltu talkootöinä tehtäviä kunnostustoimia vuo-
delle 2019. Suihkolanjoesta on saatu sähkökalastamalla useamman vuosiluokan taimenia eli 
lisääntymistä tapahtuu vesistössä nousuesteistä huolimatta. 
 
Liunan osalta todettiin, että kohteella on tehty esiselvitystä. Todettiin myös, että Liunan alu-
eella on likaantuneita maita aikaisemman Liunan sahan alueella. 
 
Todettiin myös Sininen biotalous -hankkeen särkikalajalostushanke elintarvikekäyttöön. Mu-
kaan on saatu kaksi toimijaa, joista toinen suuri ja toinen pienempi. Ongelmina ovat mm. saa-
liin kuljetuslogistiikka ja kylmäketju, jotka tulisi ratkaista. 
 
Keskusteltiin myös mahdollisesta Joroisten kanoottireitistön suunnittelu- ja perustamishank-
keesta. Esillä oli mm. onko tällainen virkistyskäytön edistäminen mahdollisesti tuen piirissä 
oleva hanke? Ajatuksena siis olisi suunnitella reitit, rakentaa kevyttä infraa ja tehdä nettisivut. 
Sivuilla/opasteissa katsottiin tärkeäksi, että reittien luontoarvoja korostettaisiin, tuotaisiin 
esille vesistöjen erityispiirteitä jne. Virkistyskäytön lisääntyminen voisi lisätä mielenkiintoa 
myös vesistöjen tilasta 
 



 

Hankkeiden avustushaku 2019 tilannekatsaus 
Hakukierroksella saatiin hakemuksia 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 sekä niitto. 
Rantasalmella on kaksi avustushakemusta: Raudavedet III -kunnostushanke sekä Vaahersalon-
lammen lintuvesikunnostushanke 
Lisäksi toteutuksessa on aikaisemmin haettu/tuettu Sysmä-järven niittohanke. 
Näiden hankkeiden osalta tukirahoitus on kokoukseen saatujen tietojen pohjalta tulossa. 
Joroisselän osalta ylläpitokalastus on suunniteltu joka 2. vuosi toteutettavaksi ja v. 2019 on vä-
livuosi. 
 
Kolmanjoen kuivatushanke: Suunnitelmissa on Kolmanjoen ruoppaus ja laskeutusaltaiden ra-
kentaminen joen alajuoksulle ennen Valvatusjärveä. Kuivatuksen parantamishankkeeseen on 
mahdollista sisällyttää todennäköisesti myös laskeutusaltaiden teko ja kustannukset. Kuiva-
tushankkeessa altaiden tekoon on mahdollisuus saada suurempi tukiosuus kuin ympäristömi-
nisteriön vesistökunnostushankkeisiin on mahdollista. Avustushakemus on ELYn käsittelyssä 
maatalouden kuivatustoimenpiteenä. 
 
 

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamis-
ohjelma vuosille 2019–2021 
Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehos-
tamisohjelman vuosille 2019–2021.  Yhtenä osana ohjelman 
toteuttamista on uusi avustushaku vesistökunnostushank-
keille. Avustushaun aikataulu on 1.4.–10.5.2019. Tarkempi 
ohjeistus löytyy ELY-keskuksen sivuilta. 

 
Ohjelman painopisteet ovat seuraavat: 
•Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kohdennetuilla ja vaikuttavilla hankkeilla 
käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä. 
•Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin kohteissa. 
•Pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen sisäisen kuormituksen vähentämiseksi 
ja monimuotoisuuden lisäämiseksi.   
•Alueellisten vesienhoidon asiantuntijaverkostojen vahvistaminen ja perustaminen hanketoi-
minnan tueksi. 
•Kaupunkien vesien hallinta ja käsittely (haitalliset aineet, hulevesi, talousvesi). 
•Itämeren ja sisävesien tilan selvitykset 
 
Hanketyypistä riippuen hankkeiden arvioinnissa on eduksi, että:    
• Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille   
   2016-2021;   

https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Vesiensuojelun_tehostamisohjelma
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tehoa-etela-savon-vesien-suojeluun-hae-avustusta-vesien-kunnostukseen-ely-keskuksesta-etela-savo-


• Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski; 
• Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tar-
vittavia suunnitelmia ja lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutu-
mista; 
• Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman   
   laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;  
• Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;    
• Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;   
• Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa kärkihankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;  
• Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.   
 
Etelä-Savon ELY- keskuksella on tähän hakuun liittyen hanke vesienhoidon toimenpiteiden si-
sällyttämisestä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin sekä usean ELY-keskuksen yh-
teishanke asutuskeskusten vesien/ hulevesien hallinnasta. 
 
 

Vesien uusi luokituskierros 
Alustavaa tietoa luokituksesta ja mahdollisista vesien luokkamuutoksista Joroisten seudulla. 
Huom! Tämä on alustavaa analyysiä, varmistus saadaan, kun alustava luokitus valmistuu aika-
taulun mukaan alkukesästä. 
Sysmä luokittuu hankitun laajemman lisätiedon pohjalta jatkossa hyvään tilaan. 
Joroisselän osalta on hyvä tila myös alustavasti mahdollinen, rajalla ollaan, mutta luokitusta 
tarkennetaan vielä, kun havaintoaineistoa saadaan lisää. Joka tapauksessa toimenpiteitä jat-
ketaan täällä suunnitellusti tilan ylläpitämiseksi.  
Valvatuksen tilan luokitus on edelleen tyydyttävä. 
Haapaselkä luokittunee edelleen tyydyttäväksi. 
 
 

Uudet kalatalousalueet ja näiden edustus Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyö-
ryhmässä 
Uusien kalatalousalueiden myötä yhteistyöryhmän jäsenet kalatalousalueilta joudutaan ni-
meämään uudestaan. Tähän liittyen on kalatalousalueiden hallitusten puheenjohtajille toimi-
tettu nimeämistä varten postia. 
Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilta (Vuoksen vesistöalue ja Kymijoen ve-
sistöalue) nimetään molemmista 2 edustajaa varaedustajineen. 
 
Edustajien etsintä on käynnissä ja muutamia jäsenesityksiä on saatu  
 
VHA1/ Vuoksen vesienhoitoalue, kalatalousalueet: 
Haukivesi 
Heinäveden reitti 
Korpijärvi-Kuolimo 
Mikkeli-Luonteri 
Pihlajavesi 
Puruvesi 
Puumala 
Virtasalmi-Joroinen 



 
VHA2/ Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue, kalatalousalueet: 
Mäntyharju-Vuohijärvi 
Pieksämäki-Kyyvesi 
Puula 
 
 



Muut asiat: 
 
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari järjestetään Mikkelissä 3.–5.6.2019. Ohjelma on 
julkaistu vesistökunnostusverkoston sivuilla: 
www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto. 
 
Elävä maaseutu -messut järjestetään Joroisten lentokentällä elokuussa 17.8. lauantaina. Ta-
pahtumaan osallistuvat mm. Pro Joroisselkä -yhdistys sekä Virtasalmi-Joroinen-kalatalousalue. 
Myös ELY voisi osallistua. 
 
Näkösyvyysseuranta toteutuu myös 2019. 
 
Todettiin myös 29.3. järjestettävä katiskakurssi Kerisalon metsästysseuran ja Joroisten osakas-
kunnan toimesta. 
 

Seuraava kokous 
Seuraava kokous järjestetään elokuussa 21.8.2019 ja paikka on kunnanvirasto/lentokenttä al-
kaen klo 9.30 
 

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

 
 
Jakelu:  
 
Petri Miettinen  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  
Aimo Hukkanen Haapaselän osakaskunta 
Olli-Heikki Immonen  MTK, Joroisten tuottajayhdistys / henkilön vaihdos? 
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 
Heikki Laitinen Kaitaisten osakaskunta 
Arnevi Rautanen Eläköön Valvatus! 
Pertti Manninen  Etelä-Savon ELY-keskus  
Liisa Muuri Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B01B1F167-E6C3-4D8F-9A6B-E0F9267393F7%7D/145311
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto

