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1. Johdanto
Keuruun Kaivoslahden linnustokunnostuksen yleissuunnitelman on laatinut Aallokas Oy, ja sen tilasi Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima Keurusselkä satamat ja reitit -hanke.
Kaivoslahti sijaitsee Keuruun keskustan pohjoispuolella, kantatie 58:n ja seututie 621:n välissä (Kuva 1). Lahti
on osa Suolahdenjärveä, joka puolestaan yhdistyy Suolahdensalmen ja Matalasalmen kautta Keurusselkään.
Järvien pinnat ovat käytännössä samassa tasossa. Korkean veden aikaan Kaivoslahti on yhteydessä myös Ketveleenlahteen Ketveleenkannaksen poikki kaivetun kaivannon kautta. Kaivanto on alun perin Isonvihan aikana sissisotaa venäläisiä vastaan johtaneiden Herpmanin veljesten kaivama, mistä kertoo myös kannaksella
oleva muistomerkki. Kannas on osittain luonnonsuojelualuetta. Lahden länsirannalla on lintutorni. Lisäksi
Keuruun ympärimelontareitti kulkee Kaivoslahden kautta Ketveleenlahdelle.
Kaivoslahti on Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen (SSLTY) nimeämä paikallisesti arvokas lintualue
(Aalto, 2017). Sen linnusto on edelleen arvokas, mutta taantunut voimakkaasti 2000-luvulla lukuisten muiden
lintulahtien ja -järvien tavoin. Etenkin lahden pesimälinnusto on köyhtynyt, mihin todennäköisimpiä syitä
ovat liiallinen rehevöityminen ja umpeenkasvu, vieraspetojen (minkki) saalistuspaine sekä vesilintujen valtakunnallinen uhanalaistumiskehitys.
Kunnostushankkeen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa Kaivoslahden linnustollisia arvoja. Lisäksi edistetään alueen virkistyskäyttöä niin luonnonharrastuksen kuin melonnankin osalta. Sijainti aivan keskustan
tuntumassa tekee Kaivoslahdesta sopivan myös opetuskohteeksi.
Kuva 1. Kartta Kaivoslahden alueesta (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 5/2019)
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2. Luonnonolosuhteet
2.1 Yleistä
Kaivoslahti on tyypillinen rehevöitynyt ja matala lahti. Tulva-aikojen ulkopuolella ainoat avovesialueet ovat
lahden kaakkoiskulmassa ja aiemmin ruopatulla melontauomalla. Lahden syvyys vaihtelee puolen metrin molemmin puolin ollen suurimmillaan lahden suulla, jossa vettä on noin 0,8 metriä. Laajassa mattomaisessa
järvikortteikossa syvyys on vain noin 0,1-0,3 metriä. Lahden eteläkärki on pitkältä matkalta käytännössä umpeenkasvanut. Pienipiirteistä syvyysvaihtelua ei juuri ole, vaan pohjalla on savista mutaa tasaisena kerroksena kaikkialla. Mittatikku painui helposti pohjaan ainakin 2 metriä.
Vesi on humuspitoista. Kunnostussuunnittelun yhteydessä arvioitiin silmämääräisesti ravinnekuormituksen
lähteitä, mutta selvää päästölähdettä ei löytynyt. On todennäköistä, että lahti on täyttynyt hiljalleen Suolahdenjärven virtauksen mukana tulevasta aineksesta sekä läheisillä pelloilta valuvasta kuormituksesta. Nykyisin
peltojen ja järven välissä on leveähkö pensaikkoinen suojavyöhyke.
Vesi purkautuu Suolahdensalmen ja Matalasalmen kautta Keurusselkään ilman merkittävää korkeuseroa.
Keurusselän vedenkorkeustiedot löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Ylivedenpinnan taso on noin
106–106,50 metriä ja alivedenpinta välillä 104,50–105 metriä keskivedenkorkeuden ollessa +105,40 (N60).
Maastokäynnin aikaan 15.7. vedenkorkeus oli tasolla 105,45.
Lahden itäranta rajoittuu kantatien 58 penkereeseen (kuva 2). Länsirannalla Ketveleenkannaksella rantaluhdan takainen harjumetsä on vanha- ja sekapuustoista ja rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaista. Puustossa
on myös tervaleppää (Alnus glutinosa). Erityisesti lehtilahopuuta esiintyy merkittävästi. Metsäluontoarvojen
lisäksi metsän merkitys suojametsänä seututien 621 ja rantaluhdan välissä on myös linnustollisesti arvioiden
suuri. Rantametsä rajoittuu kannaksen toisella puolella olevaan luonnonsuojelualueeseen.
Keuruun ympärimelontareitti kulkee Matalasalmen ja Suolahdensalmen kautta Kaivoslahdelle ja edelleen
Ketveleenkannaksen yli Ketveleenlahdelle. Kannaksen kohdalla kanootti tai kajakki on kannettava Ketveleenlahden puolelle. Korkean veden aikaan on mahdollista meloa myös kannaksen alittavan kaivannon läpi. Kaivoslahden umpeenkasvu on hankaloittanut reitin virkistyskäyttöä merkittävästi (Kuva 3).
Kuva 2. Kaivoslahti kevättulvalla kuvattuna Keuruu-Multia-tieltä. Kuva: Ari Aalto.
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2.2 Kasvillisuus
15.7.2019 tehdyn kasvillisuusselvityksen mukaan vesikasvillisuuden ylivoimainen valtalaji on järvikorte
(Equisetum fluviatile). Muita vesikasveja ovat isolumme (Nymphaea alba), ulpukka (Nuphar lutea), vesikuusi
(Hippuris vulgaris), kapeaosmankäämi (Typha angustifolia), järvikaisla (Schoenoplectus palustris), ruskoärviä
(Myriophyllum alterniflorum) ja ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) . Rannoilla kasvavat yleisinä jouhisara (Carex lasiocarpa), pullosara (Carex rostrata), viiltosara (Carex acuta) ja kurjenjalka (Comarum palustre).
Hieman harvinaisempia ovat rantakukka (Lythrum salicaria), suovehka (Calla palustris) ja suoputki (Peucedanum palustre). Lisäksi havaittiin mm. keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus), luhtavuohennokkaa (Scutellaria galericulata) ja ruopatulla melontareitillä tylppälehtivitaa (Potamogeton obtusifolius). Kauempana
rantaluhdalla kasvaa tupasvillaa (Eriophorum vaginatum). Erityisesti huomioitavia kasvilajeja ei kunnostusalueelta kesällä 2019 tehdyissä kartoituksissa löydetty. Kunnostusalueen ulkopuolella kasvaa sarjarimpeä
(Butomus umbellatus), mutta kasvi ei kuki Suolahdenjärvellä. Vesikasvillisuutta on niitetty kauempana lahdella vuosina 2016–2018 ja niittojäte on siirretty Sammallahden pelloille.
Kuva 3. Järvikorte muodostaa Kaivoslahdella läpitunkemattoman kasvuston. Kuva: Ari Aalto.

2.3 Linnusto
Kaivoslahden linnustoarvoja on selvitetty edellisen kerran SSLTY:n Paikallisesti arvokkaat lintualueet- hankkeessa vuonna 2017 (Aalto, 2018). Raportin mukaan Kaivoslahti-Ketvellahden alueen pesimälinnustoon kuuluvat huomionarvoisista lajeista haapana (Anas penelope), tukkasotka (Aythya fuligula), silkkiuikku (Podiceps
cristatus) ja naurulokki (Larus ridibundus). Näistä kaksi viimeksi mainittua pesivät nykyään vain Ketvellahden
puolella. Naurulokkiyhdyskunta on viime vuosinakin yrittänyt pesiä Kaivoslahdella, mutta pesinnät ovat epäonnistuneet. Ketvellahdella olevassa saaressa pesinnät ovat onnistuneet.
15.5.2019 tehdyllä maastokäynnillä Kaivoslahdella havaittiin kaksi paria haapanoita, mikä voi viitata pesintäyritykseen. Tukkasotkia sen sijaan havaittiin vain muuttoaikaan. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) on pesinyt
lahdella jo pitkään. 15.7.2019 tehdyllä maastokäynnillä joutsenella havaittiin kolme poikasta ja sinisorsalla
(Anas platyrchynchos) sekä telkällä (Bucephala clangula) yksi poikanen.
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2.4 Viitasammakko
Viitasammakko (Rana arvalis) on luontodirektiivin IV(a)-liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei
saa hävittää eikä heikentää. Lajin tyypillisiä elinympäristöjä ovat juuri rehevien järvenlahtien rantaluhdat.
Kaivoslahdella kuunneltiin viitasammakoita 15.5.2019 klo 22:20–22:40. Vaikka kartoituspäivä saattoi olla viitasammakoiden kannalta hieman liian myöhään, havaittiin länsirannalla lintutornin ympäristössä noin 10 aktiivisesti äännellyttä yksilöä. Muualla lahdella viitasammakoita ei kuultu. Viitasammakko on huomioitu kunnostussuunnitelmassa säilyttämällä havaittu lisääntymisalue (karttaliite 1) nykytilassa. Linnustokunnostuksen toimenpiteet eivät myöskään todennäköisesti uhkaa lajin elinolosuhteita muualla alueella, vaan pikemminkin voivat luoda uusia elinympäristöjä esimerkiksi tekosaarten rantaluhdille.

2.5 Muuta
Viitasammakkokartoituksen yhteydessä lahdella havaittiin runsaasti kutevia lahnoja (Abramis brama).

3. Kunnostussuunnitelma
3.1 Yleistä
Kunnostuksen pääasiallisena tavoitteena on monipuolistaa lahden elinympäristöjä vesi- ja rantalinnuston näkökulmasta. Samalla luonnon virkistyskäytön edellytykset paranevat.
Alueen suurin ongelma on liiallinen umpeenkasvu ja sen myötä avovesialueiden sekä syvyysvaihtelun puute.
Lahdella ei myöskään ole turvallisia pesimäpaikkoja, kuten saaria tai luotoja. Lahden vedenpinnan merkittävä
nosto vaatisi koko Keurusselän vedenpinnan nostoa, mikä ei tämän kunnostushankkeen tiimoilta ole realistinen tavoite. Suolahdensalmeen tai Matalasalmeen rakennettava pohjapato katkaisisi veneily-yhteyden
Keurusselän ja Suolahdenjärven välillä.
Avoveden ja syvyysvaihtelun lisääminen on järkevintä tehdä ruoppaamalla. Parhaana menetelmänä voidaan
pitää kelluvalla kaivinkoneella tehtyä ruoppausta, jossa alueelle kaivetaan muutamia syvempiä altaita ja mutkittelevia vesiuomia. Arvio suunnitelman mukaisesti ruopattavien maamassojen määrästä on 3400 m3. Suuri
osa ruoppausmassoista voitaneen läjittää lahdelle tekosaariin riippuen hieman pohjalietteen rakenteesta.
Kunnostussuunnitelman mallikuva on esitetty karttaliitteessä 1. Toteuma voi poiketa karttakuvasta, sillä osa
olosuhteista selviää vasta kunnostuksen aikana. Kunnostussuunnitelma on laadittu siten, että sen toteutuslaajuutta on helppo muuttaa toteutuksen yhteydessä. Onnistuneen kunnostuksen kannalta on tärkeää, että
toteuttajalla ja työnjohdolla on riittävä osaaminen linnustokunnostuksista ja valmiudet tehdä tilanteen vaatimia muutoksia paikan päällä.

3.2 Linnustokunnostus
Linnustokunnostuksen osuus ruoppausmassoista on arviolta 2700 m3 kaivuusyvyyden ollessa keskimäärin
yksi metri keskivedenkorkeudesta (105,40, N60). Syvyyttä on hyvä vaihdella välillä 0,5-1,5 metriä. Kaivutason
tulisi vaihdella välillä 104,90–103,90. Pohjan taso ennen ruoppausta on ruopattavilla alueilla noin 105,20.
Ruoppausta tehdään sekä uomina että saarten ympärille kaivettavina altaina. Uomaa kaivetaan alueen pohjoisosaan siten, että rantavyöhykkeen läheisyydessä läjitys yletetään tekemään rantaluhtaan ja rantapensaikkoon, jolloin ruoppausmassojen pensoittuminen ei aiheuta ongelmia jatkossa. Keskemmälle kaivettava mutkittelevalla uoman osuudella ruoppausmassat läjitetään sisäkaarteen puolelle eräänlaiseksi saarijonoksi.
Kaarteiden säde määräytyy koneen ulottuvuuden perusteella töiden aikana. Uoma ulottuu avovesialueen
reunalta alueen keskelle kaivettaviin altaisiin toimien samalla eräänlaisena huoltoväylänä. Järven puoleinen
uoman suu kaivetaan vinottain avoveteen nähden, jottei se houkuttele melojia järveltä päin.
Ruopattaviin avovesialtaisiin läjitettävät suuremmat saaret muotoillaan ja luiskataan siten, että massat eivät
luisuisi järveen. Olemassa olevaa kasvustoa hyödynnetään massojen sitomisessa. Saarten koossa pysymistä
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voidaan tarvittaessa tukea saaren ympärille painettavilla puupaaluilla. Saaren huippu pyritään painumisen
jälkeen saamaan korkeusasemaan 106,60 (N60), joka on 20 vuoden välein toistuva ylivedenkorkeus. Saaren
maksimikorkeudeksi tulee näin 1,5 metriä. Jos oletetaan, että tällainen saari saadaan painuminen huomioiden aikaan 4 metriä paksulla läjityksellä, voidaan ruoppausmäärällä toteuttaa noin 250 m 2 eli 2,5 aarin laajuiset saaret. Lopullinen pinta-ala selviää vasta kaivuutöiden yhteydessä riippuen ruoppausaineksesta.
Saarten on hyvä olla erikokoisia ja rantojen syvyysprofiililtaan mahdollisimman vaihtelevia. Jollekin saaren
rannalle jätetään myös ruoppaamatonta kortteikkoa. Saarten muotoilussa pyritään huomioimaan myös niiden hoitotoimenpiteiden, kuten niiton ja tekopesien huollon, helppous.
Kunnostussuunnitelma on laadittu siten, että sen laajuutta on helppo kasvattaa käytettävissä olevien resurssien tai työn etenemisen mukaan yksinkertaisesti ruoppausalaa ja samalla saaria kasvattamalla. Minimissään
suunnitelma kannattaa tehdä tässä esitetyn laajuisena. Lisättävä ala voidaan tehdä esimerkiksi mutkittelevaa
uomaa lisäämällä.

3.3 Melontareitti
Melontareittiä syvennetään noin 100 metrin matkalta 0,5 metriä ja 200 metrin matkalta 1,0 metriä siten, että
koko matkalla syvyydeksi tulee noin 1,2 metriä kesävedenpintaan nähden. Tällöin pohjan tulee ruopata korkeusasemaan 104,20 (N60). Reitin leveydeksi tehdään kolme metriä. Reitin linjaus on suunniteltu hyödyntämään olemassa olevaa kanavaa (Kuva 4). Lahden kaakkoiskulman avovesialue on kuitenkin ohitettu uudella
kanavalla, jotta ainoalla avovesialueella pesivät linnut eivät häiriintyisi.
Melontareitin osuus ruoppausmassoista on siten noin 750 m3, joka läjitetään suojaavaksi kannakseksi melontareitin ja linnustoalueiden väliin. Mikäli mahdollista, melontareitin viereinen läjitys pyritään tekemään niin
matalaksi, että siihen ei ala kasvamaan pajua. Eteläpäässä, jossa melontareitti kääntyy lahteen nähden poikittain, läjitys tehdään kasoihin veden virtaus mahdollistaen.
Kuva 4. Aiemmin ruopattua melontareitin uomaa heinäkuussa. Kuva: Ari Aalto.
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3.4 Muuta
Lintutornin näkymän edestä on hyvä kaataa kuvaan 5 merkityt mänty sekä toisen männyn haara näkymän
parantamiseksi. Puut jätetään lahopuuksi maastoon. Muutoin rantametsä on koko matkalta syytä jättää
luonnontilaan, sillä se on rehevänä ja lehtipuuvaltaisena erittäin tärkeä alueen linnustolle. Lisäksi metsä muodostaa suojavyöhykkeen tien ja järven väliin. Alueen linnustosta ja linnustokunnostuksesta kertovat opastaulut tehdään lintutornille ja melontareitin rantaan kannaksen alituksen kohdalle. Mikäli torni uusitaan, kannattaa näkymää tarkastella uudesta tornista ennen puiden kaatamista.
Kuva 5. Näkymä Kaivoslahden lintutornista ja poistettavat puut. Vasemmalla olevasta kuusesta voidaan katkaista joitakin oksia ja oikealta kaataa reunimmainen koivu.

4. Kustannusarvio
Kustannusarvio on laadittu tiedustelemalla kaivutyön hintaa ja kaivunopeutta sopivan kaluston omaavalta
urakoitsijalta. Normaalissa läjitystyössä kaivuukapasiteetiksi on laskettu 100 m3/h ja saarten teossa 50 m3/h.
Pohjana on lisäksi käytetty aiempia tietoja. Koko kunnostushankkeen kustannusarvio arvonlisäveroineen on
noin 31 000 euroa (Taulukko 1). Lisäksi vuotuisen hoidon (niitto ym.) kustannuksiksi arvioidaan noin 1000
euroa. Kunnostussuunnitelman toteutuslaajuutta ja siten kustannuksia on tämän suunnitelman pohjalta yksinkertaista kasvattaa tai supistaa.
Taulukko 1. Kunnostushankkeen kustannusarvio.
KUSTANNUSARVIO
Vesilupa, hakemus+tutkimukset
Vesilupa, käsittelymaksu
Ruoppaus, kaivinkone+proomu+siirrot
Ruoppaus, vedenlaadun seuranta
Työnjohto ja -ohjaus
Melontarakenteiden kunnostus
Opastaulut 2 kpl, työ ja tarvikkeet
yhteensä

Tuntia
50

a' €
60

50

250

25

60

alv 0 %
3000
3590
12500
1000
1500
2000
2000
25090

alv 24 %
720
3000
240
360
480
480
5160

yht €
3720
3590
15500
1240
1860
2480
2480
30870

5. Arvio toimenpiteiden vaikutuksista
Ruoppaus väistämättä vapauttaa Kaivoslahden pohjasta kiintoaineita ja ravinteita, jotka saattavat aiheuttaa
kuormituspiikin Suolahdensalmen ja Matalasalmen vesistöissä. Kuormitus minimoidaan tekemällä kaivuutyöt mahdollisimman kuivaan aikaan, mieluiten loppukesästä tai alkusyksystä, jolloin maat ehtivät painua
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ennen seuravan kevään tulvaa. Linnustokunnostusosan kaivuutyöt porrastetaan siten, että Suolahdenjärveen aukeava uoman suu kaivetaan auki viimeisenä. Tällöin vesi ruoppausalueella on ehtinyt luontaisesti
selkeytyä. Muualla ruoppausalueen ja avoveden välissä on useamman kymmenen metrin mattomainen järvikortevyöhyke, joka toimii suojavyöhykkeenä. Virtaus Kaivoslahdelta ulos on hyvin hidasta, ja piikki jäänee
varsin lyhytaikaiseksi, joten sen negatiiviset vaikutukset vedenlaatuun ja vesistön käyttöön pidemmällä tähtäimellä ovat käytännössä olemattomat.
Keväällä vesi virtaa melko voimakkaasti Kaivoslahdelta Ketveleenlahteen. Mikäli näyttää, että kortemassoja
tai muuta irtonaista ainesta on mahdollista ruoppauksen jälkeisenä keväänä liikkua virtaaman mukana Ketveleenlahdelle, voidaan liikkumista estää kaivantotunnelin eteen kevääksi asennettavalla pintapuomilla. Kuivaan aikaan eli ruoppausaikaan ei virtausta kannaksen ali ole.
Tarvittaessa kunnostustöiden vaikutusta vedenlaatuun voidaan seurata näytteenotolla, joka on sisällytetty
myös budjettiin. Alapuolisen vesistön selvästi merkittävämmät kuormittajat ovat Tarhianjoki ja Suojoki, joiden kautta tulevan kuormituksen leikkaaminen olisi ensiarvoisen tärkeää koko paitsi Kaivoslahden, myös
Keurusselän vesistöaltaan vedenlaadun kannalta.
Vaikutukset linnustoon muodostuvat erityisesti alueen monipuolisuuden lisääntymisen kautta. Avovesialueiden ja syvyysvaihtelun lisääntyminen todennäköisesti lisäävät lahdella pesivien ja levähtävien kokosukeltajasorsien, kuten telkän ja tukkasotkan, määriä. Avovesi lisääntyy linnustokunnostuksessa noin 0,3 hehtaarilla.
Näiden lajien pesimämahdollisuuksia voidaan myös parantaa pönttöjä ja tekopesiä rakentamalla.
Puolisukeltajasorsille ruoppausalueiden reunat ja tekosaaren rannat tarjoavat sekä ravintoa että suojaa. Hyötyjiä ovat esimerkiksi haapana, tavi ja sinisorsa. Kahdesta suurimmasta tekosaaresta on tavoitteena muodostaa avoimena säilytettävä rantaniitty, jolla sorsalinnut pesivät naurulokkikolonian suojissa. Naurulokki on tutkitusti tehokas suoja esimerkiksi varislintuja ja pienpetoja vastaan.
Elinympäristö paranee myös useiden harvalukuisempien lajien osalta. Mahdollisia hyötyjiä ovat mm. rantakanat, kuten noki- ja liejukana. Aiempien kokemusten perusteella on mahdollista, että kaivuun myötä vesilintujen kannat nousevat selvästi muutamaksi vuodeksi palautuen sitten kohti normaalimpaa tasoa. Tämä
vaihtelu saattaa liittyä kosteikkojen normaaliin esiintymisdynamiikkaan (esim. majavatulviot).
Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kunnostuksella ei ole vaikutuksia, sillä rantaluhtaa ei kaiveta. Yleinen monimuotoisuuden lisääntyminen edistänee myös viitasammakon elinolosuhteita alueella.
Kunnostus parantaa myös vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia. Monipuolistava linnusto yhdessä alueella
jo olevan lintutornin kanssa lisää alueen merkitystä luonnonharrastuskohteena, joka on helposti saavutettavissa Keuruun keskustan läheisyydessä. Melontareitin ruoppaus ja kunnostus mahdollistaa Keuruun ympärimelontareitin markkinoinnin ja tunnettuuden lisäämisen, mikä todennäköisesti lisää melojien määrää reitillä.
Reitin linjauksen suunnittelulla pyritään minimoimaan lisääntyvän vesiliikenteen linnustolle ja muulle luonnolle aiheuttama häiriö. Melontareitti voidaan tarvittaessa merkitä paaluin tai poijuin, mikäli reitti ei ole tarpeeksi hyvin havaittavissa eri vuodenaikoina.

6. Jatkotoimenpiteet ja seuranta
Kunnostustoimien vaikutusta alueen linnustoon olisi hyvä seurata useamman vuoden ajan.
Linnuston elinolosuhteita voidaan edelleen parantaa myös muutamilla täsmätoimilla, joita ovat erityisesti
pönttöjen ja tekopesien rakentaminen sekä tekosaaren säännöllinen niitto. Suurimpien tekosaarten pitäminen avoimena on erittäin tärkeää, sillä se mahdollistaa mm. lokkikolonian asettumisen pesimään, mikä puolestaan tutkitusti lisää alueella pesivien vesilintujen määriä. Avoimet rantaniityt ovat arvokkaita myös kahlaajalinnuille.
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Liite 1. Kunnostusuunnitelman kartta.

Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2019
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