
KUOPION MAANINKA

Valkeisenjärven kunnostus 2014-2018



Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven sijainti

Valkeinen





Natura 2000-alue 

järvivesikasvillisuuden 

perusteella

Suomen 

kansainvälisesti 

tärkeät lintualueet 

Maaningan lintuvedet

(IBA) 2001

Kuopion Veden 

vedenottamo

YH koodi FI0600042

Valkeisen ranta-alueella on Pohjois-

Savon maakuntakaavaan merkitty 

perinnemaisema Tervarannan laitumet.  

Valkeisenjärvi kuuluu Maaninkajärven 

kulttuurimaisemaan.

Pinta-ala 63 ha
Neljä osakaskuntaa 

esim.

Hyttilän osakaskunta 

osakkaita yli 100



Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) 2001

Valkeinen

Alueen numero: 540085

Alueen nimi: Maaningan lintuvedet



Siltasalmi

Mustalahtii

Vedenottamo

Lamposaari P

Petäjäsaaren väylä

Lamposaari E



Avustuksien hakeminen ja rahoitus -> 18 000 € -> ka 36 000 €

POSELY-keskuksen ja kaupungin päätökset

Tehtäviin sitoutumispäätökset  VOS & MOS 14 kpl

Urakoitsijoiden valinnat

Talvi ja kesäniitot

Hoito- ja verkkokoekalastus

Vesistössä tapahtuvien muutosten seuraaminen

Kirjanpito, maksatukset ja loppuraportointi









Kesällä 9 m syvänteessä  pohjasta  0 m- 4 m 

hapetonta ja talvella hapeton jääkanteen 

saakka.



ELY-keskuksen määrittämä mittauspiste



Valkeinsenjärven kunnostus tarkasteluvuosi 2016

1. Hankesuunnitelman laadinta, hankekuvaus ja vastikkeettoman työn arviot.

2. Osakaskuntien ja maanomistajien suostumukset toimenpiteille 2014-2019.

3. Hakemus valtionavustukset vesistöjen tilaa ja käyttöä parantaviin hankkeisiin.

4. Hakemus Kuopion kaupungin talkooraha-avustuksesta.

5. Avustuspäätökset Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Kuopion kaupungilta.

6. Urakkatarjouskyselyt, urakoitsijoiden valinta ja urakkasopimukset.

7. Ruovikoiden talviniittotalkoot. 

8. Teho-, hoito- ja koekalastustalkoot 2014-2018 -> ylläpitokalastus 2019...

9. Vesikasvillisuuden kesäniitto, kuljetukset ja loppusijoituspaikat 2016-2018.

10. Talkookirjanpito ja urakkahintojen maksatus.

11. ELY KEHA-keskuksen maksatukset kolmessa erässä.

12. Vesistön, kala-, lintukantojen ja järvikasvien tilojen seuraa (jatkuvaa).



Hankesuunnitelman laadinta ja työsuunnitelmat 

 Asian esittely  ja suunnittelu aloittaminen edellisenä vuotena hyvissä ajoin

 Päätös hankkeeseen sitoutumisesta = hyvä talkoo henkilöstö ja henki!

 Vesistökunnostustoimenpiteen avustushakemus M = 31.11.2015

Työkohteen kokonaiskustannusarvio (alv 0%) ja (alv 24%)

POSELY-keskukselta haettava avustuksen määrä (sis. alv:n)

Hakijan omarahoitus talkootyön osuus (alv 0%) ja rahallinen osuus

 Hankesuunnitelma liite ovat laadittava huolellisesti (mitä ja miten tehdään?)

 Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (MSV lomake 3306 liitteeksi)

 Maksuliikenne järjestelyt (ry + Y-nro + tili) -> käyttöoikeudet

 Aikataulusuunnittelu –> yhteensovittaminen (talkoot ja urakoitsijat)

 Sähköinen asiointi heti käyttöön, jolloin kirjatut kirjeet jää pois!



Hankesuunnitelman laadinta ja työsuunnitelmat 2016

 Vuosityösuunnitelma

 Realistinen aikataulu (päivitykset heti) (oma jaksaminen, perhe, vapaa-aika, ystävät, 
päätyö ja talkootyö)

 Selkeä tehtävien jako ja vastuualueet (johto, tiedotus, talkoovastaavat etc..)

 Määräajat viranomaisyhteistyössä (työluvat)

 Sopivasti mitoitetut työt (loma-ajat)

 Keskitetty tiedottaminen on tärkeää (henkilövalinta)

 Lehdistö (SS, UJ ja kaupunkilehti) 

 Puhelin (jakeluryhmät)

 Sähköposti (jakeluryhmät) Nettietiketti,  käyttäytymissääntöjä tietoverkossa

 Ilmoitustaulut (Kaupungin ilmoitustaulu ja kyläsivustot)

 Info-tilaisuudet ja asiantuntijat mukaan(keskitetty paikka ja kohteella) 

 Tapaamalla



Hakemus ja päätös valtionavustukset vesistöjen tilaa ja 
käyttöä parantaviin hankkeisiin

 Hakemus jätettävä määräaikaan mennessä  30.11.20XX

 ELY-keskuksella suunnittelupalavereissa käynnit tarvittaessa

 Hakemusta voi täydentää (muutos-/lisäysilmoitus)tilikaudella

 Päätöstä voi joutua odottamaan… (riskillä töiden aloittaminen -> jäädytykset) 

 Aloitusilmoitukset kirjallisesti on aina tehtävä ennen töiden aloittamista

 Päätöksen tultua info-tilaisuus osallisille

 Töiden aloittaminen

 Suunnitelmien mukaisesti

 Alku- ja lopputarkastus (pöytäkirjat) 

 Luvat kunnossa (osakaskunnat, maanomistajat ja tie-/yksityistiealueet)

 Poikkeamista ilmoitus ELY-keskukselle (voi vaikuttaa maksatukseen)

 Yhteistyö valvojiksi määritettyjen henkiköiden kanssa (vastinparit)



Vesistökunnostustoimenpiteen avustushakemus 

Hakijan nimi (Yhdistyksen / yhteisön nimi)

Tavinsalmen kalastusalue c/o Kari Loponen

Puhelinnumero

+358 447 xxx    

Y-tunnus 1454936-0

Kotikunta Kuopio

Postiosoite Mutkalantie 8   71750 MAANINKA

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö Kari Loponen Puhelinnumero +358 40 532 xxxx   

Sähköposti kari.loponen@kuopio.fi

Taloushallinnon vastuuhenkilö ym. henkilö Puhelinnumero sama

Sähköposti sama

Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisen järven kunnostus 2015 - 2018.

VESISTÖKUNNOSTUSTOIMENPITEEN AVUSTUSHAKEMUS 

1. POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSELLE 

Käsittelijä: Hankeinsinööri Eeva Könönen, puh. 029 502 6818, eeva.kononen@ely-keskus.fi 
2. HAKIJAN TIEDOT

3. HANKKEEN TAI KOHDEVESISTÖN NIMI JA SIJAINTI KUNTA



Avustushakemuksen liitteeksi

Tavinsalmen kalastusalue HANKESUUNNITELMA Liite 1 1 ( 4 )

c/o alueen asukkaat

Valtionavustukset vesistöjen tilaa ja käyttöä parantaviin hankkeisiin vuodelle 2016.

KUOPION MAANINGAN KINNULAN JA KÄÄRMELAHDEN VALKEISEN JÄRVEN KUNNOSTUS 2015 – 2018

1. HANKEKUVAUS

Tämän yleishyödyllisen hankkeen tavoitteena on tehdä vesistökunnostustoimenpiteitä Kuopion kaupungin Maaningan

Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisen järven vesialueella ja järvelle johtavilla väylillä.

Toimenpiteillä ovat pitkäaikaiset vaikutukset alueella asuvien ja tulevien sukupolvien viihtyvyyteen, maisema- ja

luontoarvoihin. Järvi on toiminut virkistysalueena kesä ja talvikausina. Järvi on tyypiltään kalkkijärvi ja kuuluu Natura-

alueeseen. Järvestä on kerätty ympäristötutkimustietoja 1983 - 2015 aikoina Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen

toimesta ja tulokset ovat arkistoitu.

Hankeen aloittamisajankohdaksi esitetään 1.1.2016 ja hankeen päätösajankohdaksi jatko vuodet mukaan luettuina

31.12.2018.

Vesistökunnostustoimenpiteen harkinnanvaraista avustusta haetaan vuodelle 2016 ja kustannusarvio on 41 610 €

periaatteella ELY-keskus 50 % ja vastikkeettoman työn osuus on 50 % ym. summasta.



Liitteeksi arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta

Kustannusarvio

ELY-keskus 50 %

ja

oma osuus 50 %



Ruoppaus ja niittoilmoitus, Obs! ELY:n ja AVI:n päätösvallat 



Naapureiden ja tai vesialueiden omistajan suostumukset

MOS = maanomistajasopimus 10 kpl ja

VOS = vesialueen osakaskuntasopimus 4 kpl 

vuonna 2016



Osakaskuntien ja maanomistajien suostumukset toimenpiteille

 Kalastusalueen isännöitsijän kutsu osakaskunnan puheenjohtajille

 asian esittely -> liitteet valmiiksi niitto ja ruoppausilmoitukseen (1 – 5 v)

 selvitettävä vesijättömaiden rajat ja omistusoikeudet

 Ilmoituksen jätön määräaika 1 kk ennen töiden aloittamista ELY-keskukselle

 hyväksymispäätös esivalmisteltu (osakaskunnan ylimääräinen kokous)

 tarvittaessa etukäteen osakaskunnan hallituksen tai yleisenkokouksen päätös

 osallistuminen osakaskuntien kokoukseen ja päätöksen kirjaus pöytäkirjaan

 katselmointikäynnit kannattaa yhdistää viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa



Maanomistajien suostumukset toimenpiteille

 Maanomistajille kutsu kenen mailla tehdään toimenpiteitä

 Varattava aika henkilökohtaiseen sopimuskäyntiin 2 h ja 1-2 h katselmointi

 liitteet valmiiksi niitto ja ruoppausilmoitukseen lomakkeelle (Kansalaisen karttapaikka)

 karttakuviin piirrokset ja allekirjoitukset

 töiden aikana tarvittavat muutokset suostumuskuviin

 tiestön käyttö tieisäntä/edusmies (tonnikilometri)

 tiealueen kuitu,  maa- ja ilmakaapeloinnit

 koneiden lasku ja lastauspaikat (vältetään työtapaturmat + konerikot)

 ajo peltoalueella kasvukautena 15.6.2016 (viitoitus + kuvaus) ml vuokrapellot

 tukialueiden rajoitteet ja velvoitteet, huom! aika haitta (ilmoitukset tarkastukset)  

 läjityspaikka-alueet jääkö massat  vai viedäänkö pois (merkitseminen)

 tilapäisesti viljelemätön alue  2 v -> sanktiona; tukioikeuden menetys

 töiden päätteeksi loppukatselmointi ja alueiden kuvaus





Hakemus ja päätös Kuopion kaupungin talkooraha-avustuksesta

 Kuopion kaupungin sivustolla hyvät ohjeet

 Jatkuvan haun periaatteella (kertaluonteisesti työkohteeseen)

 Hankesuunnitelma ja tarvittavat luvat

 Päätökset alle 5 000 € tj-taso ja yli 5 000 €… kaupunkirakennelautakunta

 Päätökset tulevat nopeasti

 Alku- ja lopputarkastus-/katselmointi käynnit (kuvat)

 Urakoitsijoiden urakkahinnan maksatus alv 24%

 Maksatus takaisin sähköisesti (ry ja y-numerollinen)

 Ylläpitohoito ja kunnossapitovastuu säilyy talkoorahahakijalla 

 Jatkosuunnittelussa huomioitava eri työvaihe seuraavalle vuodelle



Kuopion kaupungille hakemus ja talkoorahapäätös 2016



Talviniitto maaliskuussa

Muistettava lähettää ilmoitukset viranomaisille.

Niittoalueiden suunnittelu ennen jäiden tuloa tarvittaessa niittoalueen merkitseminen

Raivaussahoilla, mönkijän etukolat, haravointi ja poltto. 

Auttaa kesäniittojen keräilyä ja rantautusta. Kasvusto ei painu pohjaan kuluttamaan happea.



Koe-, teho-, hoito- ja ylläpitokalastukset 2014-2019…

2014 = 2 486 kg, 2015 = 9 230 kg ja 2016 = 8 875 kg

3 a yht. 20,6 t ala 63 ha = 327 kg/ha (kalastuskausi vuosittain 4-6 kk)

400 kg

Avorysäkalastus 2014



Verkkokoekalastus 2016

Jouko johti koekalastuksen ja Mirja toimi sihteerinä. Asko ja Viljo urakoi. Ovat kokeneita kalamiehiä!



Vesikasvillisuuden kesäniitto, kuljetukset ja loppusijoituspaikat

 Urakkasopimukset (huom! tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet)

 Aloitus ja lopetusilmoitukset asukkaat / rahoittajat (työmaamerkinnät)

 Kalojen ja lintujen lisääntymisaika, rauhoitus- ja metsästysajat

 Niittokoneen lasku-, tankkaus- ja nostopaikka -/t tasaiselle maalle

 Läjityspaikka-alueet merkittävä

 Esteet merkittävä etukäteen

 Omavalvonta ja urakoitsijan tukitehtävät ( yksi henkilö ja vene)

 Urakka-ajasta 1/3 niittoa ja 2/3 keräilyä (16 h / tpv)  1-1,5 ha /tpv

 Säätiedot ja niiden muutokset –> karkulautat -> rantautus

 Korjaamotilat varattava tarvittaessa koneen kunnossapitoon

 Koneen siirrot niittokohteelle työntöproomulla 

 Biomassan rantautukset kovalle maapohjalle (siirtymä matka maalla?)



Niitto leveys 3 m ja syvyys 1,5 m



Karin niittotyö on tehty ja Kullervolla rantautustyöt käynnissä



Biomassan rantautus ja läjitys



Biomassan lastaus ja kuljetus Maaningan Halolan LUKE:lle

Kuorma-autolla massat 3,5 t ja traktorilla1,6 t!





Talkookirjanpito ja urakkahintojen maksatukset

 Vastikkeetta tehdyn  tuntikirjanpito aina heti talkoopaikalla 

kenttälomakkeeseen henkilötyötunti = 15 € ja konetyötunti = 30 € (alv 0%)

 Konetyötä mm mönkkäri,  moottorivene, pyörätraktori, kaivuri, kuorma-auto ja 

lentokone

 Todelliset tunnit ml välittömät huollot ja kotoa – kotiin

 Allekirjoitukset yli 15 vuotiailta

 Tositteiden numerointi 001…, helpottaa asiointia ja loppumaksatusta

 Avustuksen hakijan allekirjoituksella vahvistus heti tai ennen maksatusta

 Huomioitava arkistointivelvoite hankeen jälkeenkin 6 v….10 v.

 Urakkahinta määritettävä urakkasopimuksessa tarkasti

 Lisätyöt hyväksytettävä aina (avustusrahoitussumma ei jousta!)

 Urakkahinta maksettava (alv 24%) varauduttava ka-arviossa jo!

 Maksut viranomaisvalvojien tarkastuksen jälkeen

 Urakoitsijalle maksut määräaikaan mennessä!



ELY keskuksen maksatukset (kehittämis ja hallintokeskus)

 Lähete tai sähköisenä

 Maksatushakemus 1, 2 ja/tai 3 tilikaudessa

 Liitteiksi

 Työvaiheraportti POSELY-keskus ja KEHA-keskukseen

 Tositeluetteloon 001-009 summattuna haettava avustusmäärä

 Tositeet numerojärjestyksessä 001-009

 Vastikkeetta tehdyn  tuntikirjanpito 

 Laskut

 Urakkamaksutositeet

 Avustuksen hakijan allekirjoituksella vahvistus

 Huomioitava arkistointivelvoite hankeen jälkeenkin 6 v….10 v.





Loppuraportin liitteet

Tosite Henkilötyötunnit Konetyötunnit Summa Tehtävänkuvaus Pvm Sivuja

Tosite 001 41 47 2 025,00 Talvinitto 2.-3.4.2016 2

Tosite 002 15 0 225,00 Hallinto 4.4.-28.4.2016 2

Tosite 003 62 0 930,00 Suunnittelu ja hallinto 26.4.2016 3

Tosite 004 28 4,5 555,00 Kalustohuolto 3.-5.5.2016 2

Tosite 005 53 3 885,00 Kalustohuolto 4.-9.5.2016 2

Tosite 006 6 2 150,00 Hoitokalastus 9.5.-2.6.2016 2

Tosite 007 30 9 720,00 Läjityspaikkan raivaus 22.5.2016 2

Tosite 008 66 6,60 1 188,00 Hallinto; sopimukset 8.4.-1.7.2016 3

Tosite 009 161 12,5 2 790,00 Hoitokalastus 10.5.-4.7.2016 6

Tosite 010 93 9 1 665,00 Hoitokalastus 8.7.-14.8.2016 4

Tosite 011 88,7 25 2 080,50 Urakoinnin tukitehtävät vko 28-29 18.-25.7.2016 2

Tosite 012 85,5 23,9 1 999,50 Hallinto ja suunnittelutehtävät 1.7-15.8.2016 4

Tosite 013 60 15 1 350,00 Salmenniemen ojan patoaminen 6.-15.5.2016 2

Tosite 014 Urakkahinnan maksutosite Pasanen

Tosite 015 95 8,2 1 671,00 Koekalastus 11.-20.9.2016 3

Tosite 016 29 2 495,00 Kalastuskaluston kunnossapito 13.9-21.10.2016 2

Tosite 017 38 4,5 705,00 Hoitokalastus 17.8-10.9.2016 2

Tosite 018 60 0 900,00 Hankeen hallinto 1.1-4.11.2016 1

Yhteensä 1011,2 172,2 20 334,00 44

15 168, 00 € 5 166,00 € 7 314,00 €

Tavinsalmen kalastusalue c/o Kari Loponen

Kuopion Maaningan Valkeisenjärven kunnostus 2015 - 2018

Maksatuserät 1, 2 ja 3  aikaväliltä  2.4.-5.11.2016

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito

ELY 13 020 € ja Kuopion kaup. 5 000 € =18 020€. 

ylimääräistä hyödyllistä vastikkeetonta työtä 2 324 €! 



Loppuraportti

Tavinsalmen kalastusalue   LOPPURAPORTTI  1 (7) 

Kari Loponen 

Mutkalantie 8 

71750 MAANINKA 

kari.loponen(at)kuopio.fi   7.11.2016 

 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

Kallanranta 11 

PL 2000 

70101 KUOPIO 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä 29.3.2016 (POSELY3124/2015) 
Kuopion kaupungin talkooraha päätös; ote 28.4.2016, asia nro 3356/2016 
 

KUOPION MAANINGAN VALKEISENJÄRVEN KUNNOSTUSVUOSI 2016 

1 Taustaa 

Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven 

aluekuvaustiedot löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta (koodi FI0600042). 

Ensimmäisen viiteasiakirjan velvoitteen mukaisesti hankeen päätteeksi on 

laadittava loppuraportti. Hankesuunnitelman vuoden 2016 Valkeisenjärven 

kunnostustoimenpiteitä olivat hoitokalastus, ruovikoiden talvi- ja kesäniitot ja 

vesistön tilanmuutosten seuranta. Hankkeeseen kuului myös kolmen 

vuorokauden kestävä verkkokoekalastusponnistus. Kesäniittojen tuotteena 

tullut biomassa kuljetettiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan Halolan 

toimipisteelle metaanikaasun tuotantokokeeseen. 



Kunnostuksessa saavutetut hyödyt 2014 - 2016

 Talkootyössä yhteisöllisyys ja naapurien tunteminen on lisääntynyt (nuoriso mukana/ kasvua)

 Järven kokonaistuntemus on lisääntynyt (kalat, linnut, hyönteiset ja kasvillisuus)

 Järveen liittyvät luonnonsuojelu- ja maisema-arvojen tietoisuus lisääntynyt 

 Veden vaihtuvuus on parantunut ranta-alueille ja syvänteissä (happi, tarkkailu ja näkösyvyys)

 Vesi on kirkastunut teho ja hoitokalastuksen vuoksi (särkikalojen ravinnekuorma vähentynyt)

 Kalaston koostumus on saalishavainnoissa lähetyt oikenemaan (kalojen valikointi rysillä)

 Kalataloudellinen arvo paranee tulevaisuudessa (ahven, hauki, made, siika ja kuha)

 Linnuston pesimisen- ja lisääntymisen mahdollisuudet paranevat (runsaampi lintukanta) 

 Biomassan hyötykäyttö, metaanikaasu ja pellonparannusaine -> ”vihreä ajatus”

 Virkistys käyttö on lisääntynyt järvialueella (kalastus, linnustus, soutajat, melojat, hiihtäjät yms.)

 Mahdollisen järven umpeen kasvun hidastaminen pitkällä aikavälillä

 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 


