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1. Johdanto
Kauhajoen kaupunki tilasi keväällä �008 Suomen Luontotieto Oy:ltä osayleiskaavaan liit-
tyvän luontoarvojen perusselvityksen. Osayleiskaavatasoista ja maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen kaavoituksen tausta-aineistona.

2. Tutkimusalue
Nyt tehty luontoarvojen perusselvitys käsittää koko Kauhajoen kaupungin keskustataajaman 
alueen. Alue rajautuu pohjoisessa Aronkylän teollisuusalueeseen, idässä Sotkankallion ul-
koilualueeseen, etelässä Yrjänäiskylään ja lännessä Kalkunmäen jälkeisiin peltoalueisiin. Nyt 
inventoitu alue on kokonaispinta-alaltaan noin �500 ha. Kasvimaantieteellisesti Kauhajoki 
sijaitsee boreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, jolle ovat ominaisia yhtenäiset havumetsäalu-
eet. Metsät ovat boreaalisessa vyöhykkeellä lähes havupuuvaltaisia ja tietyissä metsätyypeissä 
esiintyy vain vähän eri puulajeja. Havumetsien kasvillisuus on myös vähäistä, sillä maaperä 
on hapanta ja melko köyhää sekä ilmasto viileää. Inventointialue on pääosin peltojen ja asu-
tuksen kuvioimaa kulttuurimaisemaa, johon kuuluu vain muutama yhtenäisempi metsäkuvio. 
Inventointialueen poikki kulkee etelä-pohjoissuunnassa Kauhajoki, joka yhtyy aivan alueen 
pohjoisosassa lännen suunnasta virtaavaan Kaunastonjokeen. Alueen pellot ovat viljelykäy-
tössä ja pieni osa on niittynä tai laidunalueena. Laidunalueita on Kaunastonjoen varrella sekä 
myös osayleiskaava-alueen eteläreunalla. Alueella on runsaasti asutusta eikä talojen pihapii-
rejä inventoitu systemaattisesti. 

3. Aineisto ja menetelmät
Inventointialueelta selvitettiin Luonnonsuojelulain �9 § tarkoittamat suojeltavat luontotyypit 
(Luonnonsuojelulaki 1996/1096, �9§), Metsälain 10 § tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/109�, 10§) ja Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 1961/�64, 15a § ja 
17a §). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääk-
könen �000) mukaisesti. Alueelta etsittiin putkilokasvien lisäksi myös muuta uhanalaislajistoa 
kuten kääpäsieniä ja puiden runkojen ja kallioseinämien epifyyttilajistoa. Alueen pesimälin-
nustosta inventoitiin vain arvokkaimmat EU:n Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit sekä 
kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi �001) mainitut lintulajit. Luontotyyppi- ja kasvil-
lisuusselvitys tehtiin touko- elokuun välisenä aikana. Pesimälinnusto kartoitettiin touko-kesä-
kuussa tehdyillä viidellä maastokierroksella. Linnustoselvitys toteutettiin kahden käyntikerran 
kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1988), siten että koko alue kuljettiin kahdesti läpi. 
Kartoituslaskenta-aineistoon on lisätty muiden selvitysten yhteydessä tehtyjä havaintoja vähä-
lukuisesta pesimälinnustosta.

Alueelta tehtiin liito-oravaselvitys jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Liito-oravasel-
vityksessä haettiin systemaattisesti liito-oravan jätöksiä suurempien kuusten ja lehtipuiden 
tyviltä. Liito-oravan jätöksiä etsittiin myös kaikkien muiden selvitystenyhteydessä. Kauhajoen 
alueelta ei ole aiemmin tehty systemaattista liito-oravakartoitusta. Alueen lepakot inventoitiin 
detektorihavainnoinnilla, siten että havainnointia tehtiin noin �00 m. välein kaikilta sopivil-
ta lepakoiden esiintymispaikoilta. Tämän lisäksi etsittiin lepakoiden mahdollisesti käyttämiä 
talvehtimispaikkoja, kuten kiviraunioita, hylättyjä maakellareita ja vanhoja kivirakennuksia. 
Muiden EU:n luontodirektiivien liitteen IV lajien esiintyminen selvitettiin lajikohtaisesti. Esim. 
mahdollisesti alueella esiintyvien viitasammakoiden (Rana arvalis) esiintyminen ja kutupaikat 
selvitettiin kutuaikaisella selvityksellä.

Selvityksen maastotöistä vastasivat ja raportin kirjoittivat FM, biologi Jyrki Oja ja Satu Oja 
Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija Rauhala). Selvityksessä 
käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin 
onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Selvitystä varten käytiin läpi aluetta 
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koskevat kirjallisuustiedot. Kauhajoen Lions Club ry on julkaissut Kauhajoen luonnonkirjan 
198�, Kauhajoen metsien ja soiden kirjan 1999 sekä Kauhajoen vesien kirjan 1991. Koko 
kaupungin kattavaa luontoselvitystä ei alueelta ole laadittu. Alueelta on laadittu muutamia 
pienialaisia kaavoitukseen liittyviä selvityksiä, jotka olivat käytössämme.

Osayleiskaavatasoisen selvityksen yhteydessä tehtiin viideltä kohteelta tarkempi asema-
kaavatasoinen selvitys, jossa asemakaava-alueiden kasvillisuus selvitettiin lohkokohtaisesti 
myös rakennetuilta alueilta. Tämä selvitys julkaistiin erillisenä raporttina (Suomen Luontotie-
to Oy 57 /�008) ennen osayleiskaavatasoisen työn valmistumista. Selvyyden vuoksi näiden  
kohteiden kuvausta ei ole otettu mukaan osayleiskaavatasoiseen selvitykseen.

4. Tulokset
Koko inventointialue käytiin systemaattisesti läpi jalkaisin. Inventointialue jaettiin alueittain 
eri osiin ja niistä tehtiin maankäytön, pinnanmuotojen ja kasvillisuustyyppien perusteella 
erilliset lohkokuvaukset. Kuvauksissa selvitettiin alueen putkilokasvien valtalajisto, mahdolli-
nen vaateliaampi lajisto sekä muut luontoarvot. Viljeltyjä peltoja ja talojen pihapiirejä ei in-
ventoitu systemaattisesti. Peltoalueiden rikkaruoholajistoa tarkasteltiin lähinnä vain vanhaan 
kulttuuriin liittyvän lajiston varalta, mutta peltolajistoa ei systemaattisesti inventoitu. Lohko-
kohtaista inventointia ei tehty kaikkein tiheimmin rakennetuilta alueilta, mutta lakikohteet 
selvitettiin myös näiltä alueilta. Osalta alueista laadittiin myös putkilokasvilajilista. joka ei 
kuitenkaan ole täydellinen.  

4.1 Suuralueiden yleiskuvaukset

Sotkankallio
Ampumaradan ja moottoriradan ympäristö on lähes kokonaan ihmisen muokkaamaa metsä-
maastoa. Moottoriradan itäpuolella on laaja, kaava-alueen rajalle ulottuva maankaatopaikka. 
Radan kummallakin puolella on avohakkuualuetta. Jäljellä olevat metsäkuviot ovat karuhko-
ja mäntykankaita, joissa valtapuusto koostuu männyistä (Pinus sylvestris) ja kuusista (Picea 
abies). Havupuiden joukossa kasvaa hyvin vähän lehtipuuta. Metsätyyppi alueella on pää-
osin puolukkatyypin kuivaa kangasta. Aluskasvillisuuden valtalajisto muodostuu puolukas-
ta (Vaccinium vitis-idaea), mustikasta (Vaccinium myrtillus), kanervasta (Calluna vulgaris) ja 
metsälauhasta (Deschampsia flexuosa). Kosteammilla paikoilla kasvaa myös suopursua (Rho-
dodendron tomentosum). Vaateliaampaa putkilokasvilajistoa ei alueella esiinny. Ampuma-
radan luoteispuolella on mäntyä kasvava pieni hakkuuaukea. Hakkuaukean koillisreunassa 
on kapea varttuneemman puuston käytävä, jonka jälkeen alkaa hyvin laaja avohakkuualue. 
Maankaatopaikan ja moottoriradan ympäristössä putkilokasvilajisto on voimakkaasti kulttuu-
rivaikutteista ja valtalajistoon kuuluu pujo (Artemisia vulgaris), pietaryrtti (Tanacetum vulga-
re), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), nurmirölli 
(Agrostis capillaris), voikukka (Taraxacum officinale) sekä pelto-ohdake (Cirsium arvense). 

Lehtolaikku 
Mahdollinen Metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (lehto)

Kohteella on pienialainen, pellonreunaan sijoittuva lehtolaikku. Alue on entistä metsittynyttä 
pellonpohjaa. Puusto kohteella muodostuu rauduskoivuista (Betula pendula), männyistä ja 
kuusista. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu tuomi (Prunus padus), vadelma (Rubus idaea) ja 
mustaherukka Ribes nigrum). Aluskasvillisuudessa on niukasti lehtolajeja ja varvut puuttuvat 
kohteelta lähes kokonaan. Kohdetta on harvennettu ja alueelta on poistettu lahopuuta. Lehto-
laikun eteläreunalla kulkee pieni noro. Noron reunamia reunustavat rahkasammalkasvustot ja 
kohde täyttänee Metsälain vaatimukset erityisen arvokkaasta elinympäristöstä. Alueelta löytyi 
kuollut siili.
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Sotkankallion alueella havaittuja putkilokasvilajeja

metsämaitikka
metsätähti
mustaherukka
mustikka
mänty 
niittynurmikka
niittynätkelmä
niittysuolaheinä
nokkonen
nurmihärkki
nurmilauha
nurmipuntarpää
nurmirölli
ojakärsämö
oravanmarja
paimenmatara
peltokorte
peltolemmikki

pelto-ohdake
peltosaunio
peltotaskuruoho
pietaryrtti
piharatamo
pihatähtimö
pihlaja
piikkiohdake
poimulehti
polvipuntarpää
pujo
puna-apila
punapeippi
puolukka
päivänkakkara
raita
rauduskoivu
riidenlieko

ruokohelpi
rönsyleinikki
rönsyrölli
sarjatalvikki
siankärsämö
suo-ohdake
suo-orvokki
syysmaitiainen
terijoen salava
tuhkapaju
vadelma
valkoapila
vanamo
variksenmarja
viitakastikka
virpapaju
voikukka
vuohenputki

Sotkan alueella on paikoin hie-
man monimuotoisempaa metsää

ahojäkkärä
aholeinikki
ahomansikka
aho-orvokki
ahosuolaheinä
alsikeapila
amerikanhorsma
haapa
harmaaleppä
harmaasara
heinätähtimö
hieskoivu
hietakastikka
huopaohdake
idänukonputki
jokapaikansara
jouhivihvilä
juolavehnä
juolukka
kalvaspiippo
kanerva
karhunputki
katinlieko
keltano sp.
ketohanhikki
kevätpiippo
koiranheinä
koiranputki
korpi-imarre
kultapiisku
kurjenmiekka
kuusi
kylänurmikka
käenkaali
leskenlehti
lillukka
luhtarölli
lupiini
maitohorsma
mesiangervo
mesimarja
metsäalvejuuri
metsäapila
metsäkastikka
metsäkorte
metsäkurjenpolvi
metsälauha
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Aronkylä

1. Puhdistamon alue
Lehtoalue täyttänee Metsälain 10 § määritelmä erityisen arvokkaasta elinympäristöstä (lehto)
Alue käsittää laajan, puhdistamon länsipuolelle sijoittuvan tuomi-harmaaleppä lehdon. Alu-
eella on hyvin tiheitä harmaaleppä (Alnus incana) kasvustoja ja pensaskerroksessa on tihei-
tä tuomipensastoja. Muuhun pensaskerroksen lajistoon kuuluu kiiltopaju (Salix phylicifolia), 
tuhkapaju (Salix cinerea), raita (Salix caprea), vadelma ja mustaherukka. Lehdon reunamilla 
on kosteapohjaisia painanteita, mutta ei syvempiä lammikoita. Aluskasvillisuuden valtalajis-
ton muodostavat mesiangervo (Filipendula ulmaria), nokkonen (Urtica dioica), ruokohelpi 
(Phalaris arundinacea) sekä nurmilauha. Hieman vaateliaampaan lajistoon kuuluu lehtovir-
majuuri (Valeriana sambucifolia) ja koiranvehnä (Elymus caninus). Alueen pohjoisreunalla 
on ilmeisesti vanhan sahan jäännökset. Alueella kasvaa jonkin verran kulttuurilajistoa. Osa 
sahanpurukasoista on täysin kasvittomia. Alueen puusto on melko nuorta ja paksurunkoisia 
suuria kolopuita on niukasti. Pienikokoista lahoavaa lehtipuuta on paljon kuten myös suurem-
pia harmaaleppä pökkelöitä. Alueen pesimälinnusto on erittäin tiheä ja monilajinen. Paikalla 
pesii mm. pikkutikka, satakieli, lehtokerttu, ruokokerttunen, tavi ja metsäviklo. Inventoinnissa 
kohteella havaittiin pohjoista alkuperää oleva urpiainen, jolla oli reviiri alueella.

2. Linjakytö
Teollisuusalueen vieressä on pieni metsittynyt niittylaikku. Tämän länsipuolella on kapea kais-
tale hieman kookkaampaa puustoa. Tämän alueen länsipuolella on laaja hakkuuaukea joka 
ulottuu valtatietä reunustavalle pellolle asti. Hakkuuaukean länsipuolella on kapea kaistale 
istutuskoivikkoa. Koko hakkuualue on istutettu männylle. Alueen metsätyyppi on ennen hak-
kuita ollut mustikkatyypin tuoretta kangasta ja paikoitellen myös karumpaa puolukkatyypin 
kuivaa kangasta. Aikaisemmasta kosteasta vaiheesta muistuttavat enää rahkasammal kasvus-
ton peittämät metsäojat. Nyt paikalla vallitsevat pioneerilajit kuten maitohorsma (Epilobium 
angustifolium), vadelma, metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) sekä paikoitellen kook-
kaana kasvava kevätpiippo (Luzula pilosa). Alueen pohjoisreunalla taimikon alla kasvavat 
kuitenkin puolukka ja kanerva. Alueen pesimälinnusto on niukkaa ja siitä mainittakoon niit-
tylaikun reunalla laulava lehtokerttu ja mäntytaimikossa laulava hernekerttu. 
 
3. Aronkylän teollisuusalue
Teollisuusalueiden ja varastokentti-
en välillä on havupuuvaltaisia met-
sälaikkuja. Puuston valtalajisto muo-
dostuu kuusesta, männystä ja hyvin 
niukkana kasvavasta rauduskoivus-
ta. Puusto on pääosin melko nuorta 
ja aluetta on hoidettu talousmetsä-
nä. Metsätyyppi kohteella vaihtelee 
mustikkatyypin tuoreesta kankaasta 
puolukkatyypin kuivaksi kankaaksi. 
Alueella on niukasti lahopuuta ja 
kohteella risteilee sähkölinjoja sekä 
uusia tieuria. Alueen pesimälinnus-
toon kuuluu pyy. Puujätteen varas-
tokentällä pesii pikkutylli ja alueella 
soidinsi myös taivaanvuohi. 

Aronkylän puhdistamolla oli pikku-
tikan reviiri



7

Kauhajoen Kaupungin osayleisKaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008

Suomen Luontotieto Oy

Aronkylän alueella havaittuja putkilokasvilajeja

kiiltopaju
koiranputki
koiranvehnä
kultapiisku
kurjenjalka
kuusi
käenkaali
leskenlehti
leveäosmankäämi
luhtarölli
maitohorsma
maitohorsma
mesiangervo
mesimarja
metsäalvejuuri
metsäapila
metsäimarre
metsäkastikka
metsäkurjenpolvi
metsälauha

ahomansikka
alsikeapila
haapa
halava
hanhenpaju
harmaasara
hietakastikka
hiirenporras
huopaohdake
idänukonputki
jokapaikansara
jouhivihvilä
juolavehnä
kanerva
kangasmaitikka
karhunputki
kataja
kevätleinikki
kevätpiippo

metsämaitikka
metsäorvokki
metsätähti
mustaherukka
mustikka
mänty
niittyleinikki
niittynurmikka
nokkonen 
nokkonen
nurmilauha
nurmipuntarpää
nurmitädyke
ojaleinikki
oravanmarja
piharatamo
pihlaja
pikkulaukku
poimuhierakka
poimulehti sp.

puna-apila
puolukka
raita
rantaluikka
ruokohelpi
rönsyleinikki
rönsyrölli
sarjatalvikki
siankärsämö
suopursu
syysmaitiainen
särmäkuisma
taikinanmarja
tuhkapaju
tuomi
valkoapila
variksenmarja
viitakastikka
virpapaju
voikukka
vuohenputki

 

4. Kuppirämäkkä (Aronkylän länsipuolinen rakentamaton alue)

Kuppirämäkän ja metsäuran välissä on varttunutta tasakasvuista ja harvennettua kuusikkoa. 
Kuusen lisäksi alueella kasvaa rauduskoivua ja mäntyä, mutta muuta puustoa ei ole. Metsä-
tyyppi alueella on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Aluskasvillisuus on havumetsien perus-
lajistoa. Metsäautouran lopussa on tien molemmilla puolilla laajat avohakkuulaikut. Valtatien 
ja metsäuran välinen alue on ojitettua rämettä, jossa kasvaa keski-ikäistä männikköä. Mänty-
jen joukossa kasvaa jonkin verran kuusta ja hiekoivua (Betula pubescens). Varsinaista suota 
ei kohteella enää ole ja varsinainen soinen metsätyyppi on muuttunut metsäiseksi luontotyy-
piksi. Hieman vaateliaammasta aluskasvillisuuden lajistosta mainittakoon kuitenkin paikal-
la esiintyvä ja suovaiheesta kertova rahkasara (Carex pauciflora). Alueen pesimälinnustoon 
kuuluu pyy.

Kissankello kuuluu 
paikoin osayleiskaa-
va-alueen tienvarsi-
lajistoon
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Vuorenmäki
Koko alue on hoidettua talousmetsää, jossa mänty, kuusi ja rauduskoivu vuorottelevat valta-
puina. Metsätyyppi alueella on pääosin mustikkatyypin tuoretta kangasta. Paikoitellen puusto 
on varttunutta ja melko harvaksi hakattua. Varttuneiden metsäkuvioiden välissä on sekä tai-
mivaiheen metsiä, että nuoria mäntyvaiheen istutusmänniköitä. Muutamin paikoin maapohja 
on hieman rehevämpää ja kosteampaa. Näillä kohdin puustoon kuuluu myös hieskoivua 
(Betula pubescens), raitaa (Salix caprea), harmaaleppää (Alnus incana) ja pihlajaa (Sorbus 
aucuparia). Alueen pensaskerros muodostuu lähinnä lehtipuiden taimista. Hautausmaan ym-
päristössä pensaskerroksen lajistoon kuuluu runsaana kasvava virpapaju (Salix aurita), kor-
pipaatsama (Frangula alnus) sekä mustaherukka (Ribes nigrum). Alueen aluskasvillisuus on 
tyypillistä havumetsien peruslajistoa. Kosteammilla paikoilla aluskasvillisuuden putkilokasvi-
lajistoon kuuluu metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), korpi-imarre (Thelypteris phegop-
teris), hiirenporras (Athyrium filix-femina) ja metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana). Alueen 
pesimälinnustoon kuuluu tiltaltti (� paria), puukiipijä (� paria) sekä käpytikka (1 pari). Alueel-
la on hyvin niukasti lahopuuta. Kohteella risteilee ulkoilijoiden käyttämä polkuverkosto.

Äijälän Pappila
Pappilan ympäristö on hyvin reheväpohjaista järeää kuusikkoa. Kuusikon alueella ei puus-
toon kuulu juurikaan muita puulajeja lukuun ottamatta aluspuustossa runsaana kasvavaa 
pihlajaa. Metsätyyppi kohteella on oravanmarjatyypin rehevää kangasta. Aluskasvillisuuden 
valtalajistoon kuuluu oravanmarja (Maianthemum bifolium), käenkaali (Oxalis acetosella) ja 
metsäimarre. Pappilan puutarha-alueelta metsään on levinnyt tiheänä kasvava pihlaja-anger-
vo (Sorbaria sorbifolia). Itse pappilan pihapiiri on hyvin reheväkasvuinen ja pihaa hallitsee 
komea lehtikuusi. Pihapiirin ympäristö soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, mutta mitään 
havaintoja lajista ei kuitenkaan tehty. 

Vuorenmäen alueen kuusivaltaista metsää
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Koivisto kokko
Lohko 1. Metsälain tarkoittama 
erityisen tärkeä elinympäristö 
(lehto)
Pappilan pohjoispuolella on pie-
ni haapaa (Populus tremula) kasva-
va kulttuurivaikutteinen lehtokuvio. 
Puusto koostuu lähes yksinomaan 
kookkaista haavoista. Maapohjaa peit-
tävät tiheät nokkosesta (Urtica dioica) 
ja vuohenputkesta (Aegopodium po-
dagraria) muodostuvat kasvustot. Näi-
den seassa kasvaa myös jonkin verran 
jättipalsamia (Impatiens glandulifera) 
sekä puistolemmikkiä (Myosotis sylva-
tica). Lehto vaihettuu pohjoiseen päin 
mentäessä mustikkatyypin tuoreeksi 
kankaaksi. Lehdon pensaskerrokseen 
kuuluu punaherukkaa (Ribes rubrum) 
ja tuomea (Prunus padus). Alueen 
poikki kulkee useita ojia. Ojien var-
sien kasvillisuus on saniaisvaltaista ja 
valtalajiston koostuu metsäalvejuures-
ta, korpi-imarteesta, metsäimarteesta 
ja metsäkortteesta (Equisetum sylvati-
cum). Ojien varrella kasvaa myös run-
saasti suo-orvokkia (Viola palustris). 
Lehtokuvion suurissa haavoissa on 
useita tikankoloja ja mm. palokärki on 
pesinyt kohteella.

Lohko 2
Alueella on ojitettua metsämaastoa, jossa puusto muodostuu männystä, kuusesta, hieskoi-
vusta ja rauduskoivusta. Puusto on tasaikäistä ja tasakokoista ja aluetta on kerran harvennet-
tu. Metsätyyppi kohteella on melko vaikeasti tyypiteltävää puolukkatyypin ja mustikkatyypin 
kankaan sekatyyppiä. Alueella ei ole lahopuuta eikä kolopuita ja kohteen luontoarvot ovat 
vähäiset.

Piilokangas
Lohko 1
Alueella on hoidettua kuusivaltaista talousmetsää. Kohteella on jonkin verran hieman varttu-
neempia metsäkuvioita, mutta muuten puusto on melko nuorta. Alueella on useita muutaman 
hehtaarin kokoisia hakkuuaukeita, joista osa on jo taimettunut ja osa on tiheän maitohorsma-
kasvuston peittämiä. Piilokankaan alueella on muutamin paikoin tuulenkaatoja ja lahopuuta. 
Aivan pellonreunalla alueen länsireunassa on pieni kaistale harventamatonta sekametsää.  
Aluskasvillisuus on kuitenkin tavanomaista eikä vaateliaampaa lajistoa kohteella esiinny. 

Lohko 2
Alueen itäreuna on selkeästi erityyppistä kuin alueen länsireuna. alue on mäntyvaltaista ja 
metsätyypiltään puolukkatyypin kuivaa kangasta. Muutamin paikoin kanerva (Calluna vul-
garis) muodostaa laajoja kasvustoja. Alueen länsireunalla on pienialainen, ojitettu suopursua 
kasvava soistuma.

Äijälän Pappilan viereinen lehtokuvio
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Lohko  3
Ahtaanmaantien eteläpuolinen metsäalue on harvennettua, kuusivaltaista mustikkatyypin 
tuoretta kangasta. Puusto on keski-ikäistä ja kuusen lisäksi kohteella kasvaa mäntyä ja muuta-
mia rauduskoivuja. Pensaskerrosta ei käytännössä ole ja aluskasvillisuuden valtalajisto muo-
dostuu mustikasta, puolukasta ja metsälauhasta. Muutamin paikoin kasvillisuudessa näkyy 
harvennuksen jälkeinen pioneerivaikutus mm. maitohorsman ja vadelman runsautena. 

Metsäranta
Lohko 1
Ahtaanmaantien pohjoispuolella on laaja taimettunut hakkuuaukea. Alue on istutettu män-
nylle, mutta männyn seassa kasvaa runsaasti pihlajaa, rauduskoivua, hieskoivua ja raitaa. 
Aluskasvillisuuden ehdottomat valtalajit ovat maitohorsma sekä metsäkastikka.

Lohko 2
Jokimaantien eteläpuolella metsäalue on hyvin monotonista, kuusivaltaista mustikkatyypin 
tuoretta kangasta. Alueen länsireunalla on hyvin laaja tuore hakkuualue ja toinen jo taimet-
tunut hakkuuaukea. Aivan alueen länsireunalla enne peltoja on mäntyä ja kuusta kasvavaa 
keski-ikäistä metsää. Alueen luontoarvot ovat vähäiset ja putkilokasvilajisto kohteella on hy-
vin tavanomaista. 

Lohko  3
Suurin osa alueesta on tasakasvuista, noin 10 metrin korkuista mäntytaimikkoa. Maapohja 
kohteella on melko rehevää ja aluskasvillisuudessa esiintyy paikoin runsaasti mm. metsäalve-
juurta ja muutamin paikoin myös hiirenporrasta. 

Lohko 4
Alueella on kuusivaltainen ja korpimainen metsäkuvio, jossa puusto on melko nuorta. Alu-
een länsireunalla tien varrella on hieman rehevämpi reunus, jossa kasvaa mm. kookkaita 
harmaaleppiä. Kenttäkerroksessa kangasrahkasammal muodostaa laajoja kasvustoja. Aluskas-
villisuuden valtalajiston muodostaa mustikka ja puolukka. Muusta aluskasvillisuuden lajis-
tosta mainittakoon paikoin runsaana esiintyvä sarjatalvikki. Alue jatkuu etelän suunnassa sa-
mantyyppisenä aina asutukseen asti. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu mm. kataja (Juniperus 
communis).

Kuovi pesii inventointialueella



11

Kauhajoen Kaupungin osayleisKaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008

Suomen Luontotieto Oy

Hooparankorpi
Hooparankorven pohjoisreunassa, rinnemaastossa kasvaa nuorta kuusivaltaista metsää, jossa 
on jonkin verran tuulenkaatoja ja muutama kolopuu. Metsätyyppi kohteella on mustikkatyypin 
tuoretta kangasta. Lahopuuta lukuun ottamatta kohteen luontoarvot ovat niukat. Ulkoilureitin 
kummallakin puolen on hyvin laaja mäntytaimikko. Mäntyjen seassa kasvaa runsaasti pihla-
jaa sekä rauduskoivua ja aluskasvillisuus taimikkoalueella on hyvin heinävaltaista. Aluskas-
villisuuden lajistosta mainittakoon mm. metsäkastikka, hietakastikka (Calamagrostis epigejos) 
sekä metsälauha ja paikoin myös vadelma muodostaa suurempia kasvustoja. Osa alueesta on 
hieman nuorempaa taimikkoa. Varsinainen Hooparankorpi on nuorehkoa, harvennettua kuu-
simetsää jonka joukossa kasvaa jonkin verran hieskoivua. Alueen korkein kohta eli Kivikallio 
on länsipuoleltaan kokonaan rakennettu ja alueen luontoarvot ovat tavanomaiset

Kalmarinmäki
Kalmarinmäen etelä- ja länsireuna on rakennettua pihaympäristöä. Mäkeä reunustavat vilje-
lyssä olevat pellot ja alueella viljellään mm. kuituhamppua. Mäen laella on suuri telemas-
to. Kalmärinmäen pohjoisreuna on melko nuorta kuusivaltaista kangasmetsää. Maapohja on 
rinteellä paikoin hyvin louhikkoista. Aluskasvillisuus on niukkalajista ja valtalajisto koostuu 
mustikasta, puolukasta, kanervasta ja metsälauhasta. Aivan alueen pohjoisreunalla kasvaa 
mäntykukkia (Monotropa hypopitys).

Alueen jokivarret
Inventointialueella kulkee kaksi suurempaa jokea, joista Kauhajoki kulkee koko inventointi-
alueen poikki etelästä pohjoiseen ja Kainastonjoki kulkee alueen pohjoisosassa lyhyen. Kum-
matkin joet ovat hyvin samanlaisia mutkittelevia jokia, joiden rantamat on raivattu pelloiksi 
jo ajat sitten. Alueen kalastoa tai rapukantaa ei tässä selvityksessä tutkittu.

Kainastonjoki
Inventointialueella Kainastonjokivarsi on 
pääosin rakentamatonta ja jokea reunus-
tavat viljelykäytössä olevat pellot sekä lai-
dunalueet. Alueen läpi kulkevan päätien 
varressa (joen eteläpuolella) on hieman 
laajempi laidunalue, joka ulottuu jokeen 
asti. Joen laiduntamattomat jokipenkat 
ovat hyvin reheviä ja typensuosijalajien 
valtaamia. Valtalajistoon kuuluu nokko-
nen, pelto-ohdake, koiranputki, mesian-
gervo ja paikoin myös maitohorsma. Joen 
reunan ja avoveden vesikasvillisuus on 
aika niukkaa ja lajistoon kuuluu järvikorte 
(Equisetum fluviatile), ojasorsimo (Glyce-
ria fluitans), luhtalemmikki (Myosotis 
scorpioides), rantapalpakko (Spargani-
um emersum) ja ulpukka (Nuphar lutea). 
Muutamin paikoin jokivarressa on kapea 
viiltosarareunus (Carex acuta). Kellusleh-
tisiä ei ulpukkaa lukuun ottamatta juuri-
kaan ole. Jokivarren ja joen kasvilajisto 
kertoo joen selkeästä rehevöitymisestä. 
Puhtaan veden lajistoa ei alueen jokivar-
silla esiinny.

Rehevää Kauhajokivartta Kasinon kohdalla
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Kauhajoki 
Kauhajoki on inventointialueella kasvillisuudeltaan samantyyppinen kuin Kainastonjokikin, 
mutta jokea reunustaa lähes koko matkan tiheä asutus ja talojen piha-alueet ulottuvat jokeen 
asti. Ainoastaan Koskenkylän alueella jokivarsi on paikoin rakentamatonta ja täällä joki kul-
kee viljelysten poikki. Keskustan tuntumassa on jokivarressa muutamia alueita, joissa jokea 
reunustaa pääosin rauduskoivusta, harmaalepästä ja tuomesta muodostunut hyvin tiheäkas-
vuinen puustoinen tai pensaikkoinen reunus. Muutamin paikoin myös kiiltopaju ja tuhkapaju 
muodostavat laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Erityisesti Kauhajoen Kasinon kohdalla puustoi-
nen reunus on hyvin kehittynyttä. Näillä paikoin pensaskerroksessa kasvaa myös puutarhoista 
levinnyt pihlaja-angervo. Ne kohdat joissa ei ole pensaikkoa, ovat tiheän nokkoskasvuston 
peittämiä. Nokkosen lisäksi joenvarren lajistoon kuuluu lähes kaikkialle levittäytynyt jätti-
palsami. Toinen nopeasti leviävä vieraslaji joenvarren kasvillisuudessa on kaukasianjättiput-
ki (Heracleum mantegazzianum). Jokivarteen on levinnyt muutakin puutarhalajistoa kuten 
Terijoen salava sekä tuomipihlaja. Kasinon kohdalla jokivarren pesimälinnustoon kuuluu 
mustapääkerttu, lehtokerttu ja satakieli. Alue on hyvin kulttuurivaikutteinen.  Kasinon aluetta 
lukuun ottamatta Kauhajokivarsi on keskustan kohdalla pääasiassa talojen pihapiiriä.

Museon viereinen metsäalue
Asutuksen rajaama metsäalue on kokonaan hoidettua, tasakasvuista mäntyä kasvavaa talous-
metsää. Puusto kohteella on melko harvaa. Aluskasvillisuus on melko rehevää ja erityisesti 
pensaskerros on tiheä. Pensaskerroksen lajisto koostuu lähinnä lehtipuiden taimista ja virpa-
pajusta (Salix aurita). Metsätyyppi kohteella on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Alueella 
on muutamin paikoin kosteampia notkelmia, joissa kasvaa suopursua, juolukkaa (Vaccinium 
uliginosum) ja kanervaa. Museon ympäristössä ei vanhan kulttuurin lajeja esiinny, sillä kohde 
on metsäinen eikä alueella ole ollut viljelyksiä.

Museon viereistä harvennettua männikköä
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4.2 Pesimälinnustoselvitys
4.2.1 Johdanto ja käytetty menetelmä
Koko osayleiskaava-alueelta ei tehty kaikkia lajeja koskevaa pesimälinnustoselvitystä alueen 
huomattavan laajuuden vuoksi mutta mahdollinen vaateliaampi tai uhanalainen pesimäla-
jisto selvitettiin kahden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1988). Las-
kenta-aamuja kertyi yhteensä 1� ja ne tehtiin kahden laskijan voimin. Selvityksessä etsittiin 
systemaattisesti EU Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) liitteen I pesimälajeja ja 
kansallisessa uhanalaisselvityksessä (Rassi ym. �00�) mainittuja pesimälajeja koko osayleis-
kaava-alueelta. Koska inventoinnin tarkoituksena oli selvittää mahdollisen uhanalaisen tai 
vähälukuisen linnuston esiintyminen ei peruslinnustoa huomioitu laskennoissa. Tästä syystä 
myös linnuston tiheyttä ei laskettu.

4.2.2 Tulokset
Alueella ei havaittu pysyvän pesän rakentavien petolintujen kuten kanahaukan pesiä, mutta 
Sotkankallion alueella havaittiin saalistava kanahaukkakoiras kahdesti ja on mahdollista että 
laji pesii alueella. Alueella on hyvin vähän huuhkajalle sopivia pesimäkallioita, eikä lajista 
tehty havaintoja alueella. Suurin osa inventointialueesta lienee nykyisin liian rauhatonta lajin 
pesimäympäristöksi. Alueella on pöllöille pesimäpaikoiksi sopivia pesäkoloja ja hyvinä myy-
rävuosina alueella pesii varmasti helmipöllö ja varpuspöllö. Alueen kaikille suurille metsä-
kuvioille on lisäksi ripustettu pöllönpönttöjä. Pikkujyrsijäkannoista riippuvaisten petolintujen 
ja pöllöjen kannalta laskentavuosi oli melko hyvä, koska alueen pikkujyrsijäkannat olivat 
nousussa Länsisuomen alueella. Inventointialueen peltoaukeilla havaittiin useaan otteeseen 
saalistavia suopöllöjä, jotka todennäköisesti kuitenkin pesivät inventointialueen ulkopuolella. 
Inventoinnissa havaittiin myös sarvipöllö Aronkylän puhdistamon alueella. Vaikka suunnitte-
lualueella ei varsinaista vanhaa metsää esiinny ovat alueen metsät kuitenkin niin varttuneita, 
että alueella esiintyy muutamia vanhan metsän peruslajeja. Näistä sekä hömötiainen että 
puukiipijä pesivät alueella usean parin voimin. Alueen pesivään tikkalajistoon kuuluu pa-
lokärki ja käpytikka sekä Aronkylän puhdistamon jokivarressa havaittu pikkutikka. Alueen 
lahoissa kuusissa näkyy myös merkkejä talvehtivista pohjantikoista. 
Inventointialueen pellot ovat pääosin viljelykäytössä ja niiden pesimälinnusto on tyypillis-
tä Pohjanmaan peltojen lajistoa. Lähes jokaisen suuremman peltokuvion linnustoon kuuluu 
kiuru. Kuoveja havaittiin neljässä paikassa. Muita peltolintuja alueella on niukasti eikä esim. 
peltopyytä tai ruisrääkkää havaittu. Myöskään direktiivilajeihin kuuluvasta peltosirkusta ei 
tehty havaintoja, vaikka laji esiintyy varmasti ainakin joinakin vuosina alueella.

Lintudirektiivin liitteen I lajien sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym �001) mai-
nittujen lajien reviirit on esitetty liitekartassa 

Alueella pesivät tai havaitut Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 1 pari
Inventointialueen rajan ulkopuolella havaittiin sopivassa pesimäympäristössä laulujoutsenpa-
ri, joka rakensi pesää toukokuun puolivälissä. Kettukallion eteläpuolella sijaitsevalla vanhalla 
soramontulla havaitun parin pesintä kuitenkin todennäköisesti epäonnistui, koska paria ei ha-
vaittu kesäkuun alkupäivinä tehdyllä maastokäynnillä. Pesimäpaikka sijaitsee Sotkankallion 
ampumaradan läheisyydessä. 

Pyy (Bonasa bonasia) 3 paria
Inventointialueen ainoat pyyhavainnot tehtiin Sotkankallion alueella sekä Aronkylän Kuppi-
rämäkän alueella. Sotkankallion havainnot koskivat pyypoikueita ja Kuppirämäkässä nähtiin 
aikuinen lintu. 
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Teeri (Tetrao tetrix) 1 pari
Teeri on yleinen boreaalisen havumetsävyöhykkeen pesimälintu, joka viihtyy mielellään eri-
laisissa reunavyöhykkeissä. Laji pesii monentyyppisissä metsissä ja myös rämesoilla. Teerestä 
tehtiin poikuehavainto Sotkankallion alueella länsireunalla. Teeri on luokiteltu kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin (NT) lajeihin 

Palokärki (Dryocopus martius) 2 paria
Suunnittelualue kuuluu vähintään kahden palokärkiparin reviiriin. Inventoinnissa laji havait-
tiin Sotkankallion alueella sekä Vuorenmäen alueella. Pesälöytöjä tai poikuehavaintoja ei 
alueella kuitenkaan tehty. Palokärjen reviiri on tavallisesti useiden neliökilometrien laajuinen 
ja emot liikkuvat pesimäaikaankin kaukana pesäkololta. Lajin ruokailujälkiä tavattiin lähes 
kaikista alueen metsäkuvioista. Äijälän Pappilan viereisellä lehtokuviolla on ainakin kaksi 
vanhaa palokärjen pesäkoloa.

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 1 pari
Lähes koko Euroopan alueella taantuviin lintulajeihin lukeutuva pikkulepinkäinen pesi alu-
eella ainakin sotkankallion moottoriradan viereisellä joutomaa-alueella, jossa havaittiin kah-
den poikasen lentopoikue heinäkuun puolivälissä. Aronkylän teollisuusalueella toukokuun 
lopussa havaittu yksilö lienee ollut vielä muuttomatkalla, sillä lajia ei havaittu alueella myö-
hemmin. Laji on pesinnän alkuvaiheessa hyvin huomaamaton ja usein lajin pesintä varmistuu 
vasta maastopoikasvaiheessa. Pikkulepinkäinen on hyvin herkkä häirinnälle erityisesti pesin-
nän alkuvaiheessa ja laji katoaa nopeasti asutuksen tihentyessä. Inventointialueella on lajille 
soveliasta elinympäristöä niukasti. 

Pikkulepinkäinen pesi Sotkankallion alueella
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Alueella pesivät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainitut 
lintulajit 

Teeri (Tetrao tetrix) 1 pari
Kts. kappale 4.1

Käki (Cuculus canorus) 1 pari
Kansallisessa uhanalaistarkastelussa silmälläpidettäviin (NT) lajeihin luettava käki havaittiin
Sotkankallion alueella useasti. Pysyvän oloinen reviiri todettiin alueen keskiosassa moottor-
iradan itäpuolella. Käkiparin reviiri saattaa olla kymmenenkin neliökilometrin suuruinen.

Käenpiika (Jynx torquilla) 2 paria
Inventoinnissa havaittiin � käenpiikaa. Toinen pareista pesi jossain raviradan läheisellä oma-
kotialueella ja toinen havainto koski ääntelevää lintua Kauhajoen Kasinon vieressä. Raviradan 
pari pesi todennäköisesti pihapöntössä. Laji luetaan kansallisessa uhanalaisluokituksessa vaa-
rantuneiden (VU) lajien ryhmään.

Pikkutikka (Dendrocopos minor) 1 pari
Alueella havaittiin pesimäaikana soidintava pikkutikka. Laji todennäköisesti Aronkylän 
puhdistamon lehtokuviolla, mutta pesää ei kuitenkaan löydetty. Laji luetaan kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa vaarantuneiden (VU) lajien ryhmään.

Tiltaltti (Phylloscopus collybita) n.10 paria
Kansallisessa uhanalaistarkastelussa vaarantuneihin (VU) lintulajeihin luettava tiltaltti pesii
inventointialueella usean parin voimin. Kaikki havaitut laulavat koiraat löytyivät kuusivaltais-
ilta alueilta. Erityisen runsas laji oli Vuorenmäen ja Sotkankallion alueella jossa kummassakin 
havaittiin kolme laulavaa tiltalttikoirasta. Laji suosii varttuneita kuusimetsiä ja sen reviiri on 
pienikokoiseksi linnuksi poikkeuksellisen suuri, jopa yli 10 ha. Tiltaltin pesinnän varmista-
minen on vaikeaa, sillä osa laulavista koiraista on pesimättömiä.

Pensastasku (Saxicola rubetra) 3 paria
Pensastasku kuuluu kansallisessa uhanalaistarkastelussa silmälläpidettäviin (NT) lintula-
jeihin. Laji on kärsinyt maaseutuympäristön yksipuolistumisesta ja erityisesti ojien salaoji-
tus on vähentänyt lajille sopivaa elinympäristöä. Laji pesi Sotkankallion laskettelurinteen 
alapuolisella peltoaukealla, Kainastonjoen varrella ja Aronkylän puhdistamon viereisellä pel-
lolla. Alueen suurilla peltoaukeilla saattoi pesiä useampiakin pareja.

Kottarainen (Sturnus vulgaris) 10-15paria
Kottarainen pesii alueen omakotitalojen pihoilla pöntöissä ja metsien luonnonkoloissa yleen-
sä pieninä kolonioina. Pihoja ei kuitenkaan inventoitu systemaattisesti, joten parimäärä on 
vain arvio. 
Kottarainen luetaan silmälläpidettäviin (NT) lajeihin, mutta lajin kanta on viime vuosina ollut 
hienoisessa nousussa
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4.3.  Liito-oravaselvitys
4.3.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten eri-
tyisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.�001) 
laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tar-
kasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuo-
sikymmenen aikana jopa �0 % (mm. Hanski 1998). Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä 
Luontodirektiivin
1� artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä 
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

4.3.2 Aineisto ja menetelmät
Inventointialueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavaintomenetelmällä. Kaikkien 
suurikokoisten puiden tyvet tutkittiin liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi in-
ventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haa-
pojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti nuuhkaistaessa. Suurikokoisten 
haapojen tyvet tutkittiin erityisen tarkkaan syönnöksien ja ruokailujälkien löytämiseksi. Lajin 
suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä sekä kesäaikana pureskeltuja 
lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin ruokailupuiden alle.

4.3.3 Tulokset 
Koko inventointialue on asutuksen, metsäsaarekkeiden ja peltojen kuvioimaa aluetta. Yhte-
näisiä viherkäytäviä inventointialueella on hyvin niukasti. Liito-oravalle soveltuvia lisäänty-
mis- ja elinympäristöjäkin alueella on vain muutamin paikoin. Kauhajoen eteläosassa Äi-
jälän-Pappilan alueella on vanhan metsän kuviota, jossa kasvaa suuria kuusia ja kookasta 
lehtipuuta. Alue on liito-oravalle soveltuvaa ympäristöä, mutta mitään havaintoja liito-oravas-
ta ei kohteella tehty. Piilokankaan alueella lännen puoleinen pellonreunus haavikko on myös 
liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta alueella ei liito-oravia esiinny. Aronkylän teol-
lisuusalueella sekä puhdistamon alueella on hieman vanhempaakin lehtipuuvaltaista metsää, 
mutta teollisuusalueen ympäristön suuret hakkuut ja puhdistamon alueelta puuttuvat suuret 
suojapuut eivät todennäköisesti mahdollista liito-oravan esiintymistä alueella. Mitään havain-
toja ei liito-oravan esiintymistä koh-
teilla tehty. Sotkankallion alueella 
ei käytännössä ole liito-oravalle so-
veltuvaa elinympäristöä lainkaan. 
Kauhajoen kaupungissa ei ole tehty 
koko kaupunkia koskevaa liito-ora-
vaselvitystä, eikä lajia ole ilmeisesti 
havaittu taajama-alueella ainakaan 
kymmeneen viimeiseen vuoteen.

Alueella ei ole asuttuja liito-oravan 
elinpiirejä.
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4.4.  Viitasammakkoselvitys
4.4.1 Johdanto
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen 
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on siis tavallisesti noin � cm ta-
vallista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuiten-
kin takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää �,5-� varvasluuta, kun sammakolla 
enintään �. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet 
sisimmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolman-
nes varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien 
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut 
ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin 
kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on verra-
ten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidinään-
tä. Lajin kutupaikat ovat ilmeisen pysyviä ja laajallakin merenlahdella käytetään vuodesta 
toiseen samoja, usein varsin pienialaisia kutupaikkoja.

4.4.2 Levinneisyys
Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläisim-
mät alueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levinneisyys jatkuu 
aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin pohjoispuolelta.
Pohjoisessa vitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas Keski-Suomessa
se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Laji voi olla myös runsas murtovesialueen
merenlahdilla. Pohjanmaan rannikkoalueella laji on paikoin yleinen, mutta Pohjanmaan sisä-
osista on lajista niukasti havaintoja

4.4.3 Elintavat

Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi kosteal-
la säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia.

Viitasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Kevääl-
lä ne viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä 
ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko 
palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina. Tavalliseen sammakkoon verrattuna, viitasam-
makko on kesäaikaan huomattavan piilotteleva, ja lajin löytäminen kostealta niityltä on usein 
mahdotonta. Laji tulee Suomessa sukukypsäksi �-4 vuoden iässä.

Alueella ei esiinny viitasam-
makoita
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4.4.4 Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys- lokakuussa ja herää huhtikuun 
alkupuolella. Pohjoisempana horrosaika on pidempi ja kutu ajoittuu täällä toukokuun jälki-
puoliskolle.

Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeas-
sa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, 
mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä lampareissa. Ilmeisesti samat yksilöt käyttävät 
samaa talvehtimispaikkaa vuodesta toiseen.

4.4.5 Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä 
pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä toimenpiteitä.)

Viitasammakon kannankehityksestä Suomessa ei ole olemassa laajaa seurantatietoa, mut-
ta muiden sammakkoeläinten tavoin laji lienee huomattavasti aiempaa harvalukuisempi. 
Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla laji on edelleen melko yleinen, mutta täälläkin useat 
kutulammikot ja lajin elinympäristöt ovat jääneet rakentamisen jalkoihin.

4.4.6 Tulokset
Inventointialueella on hyvin vähän lajille sopivia elinympäristöjä. Viitasammakoita tavataan 
myös virtaavissa vesissä, mutta kutupaikka edellyttää lämmintä, laajaa suvantoaluetta, mikäli 
kutu tapahtuu joessa. Kainastonjoen ja Kauhajoen alueella ei tämäntyyppistä ympäristöä ole. 
Pieniä lampareita tai kosteikoita on inventointialueella hyvin vähän eikä lajia havaittu inven-
tointialueella. 

Inventoinnissa havaittiin yhteensä parikymmentä sammakkoa, jotka kaikki olivat kuitenkin 
tavallisia sammakoita. Aronkylän puhdistamon vieressä oli myös pienialainen sammakoiden 
kutupaikka, mutta täälläkin kaikki kutevat sammakot olivat tavallisia sammakoita. Inventoin-
titulosten ja alueen ympäristön perusteella voi melkoisella varmuudella todeta, ettei alueella 
esiinny viitasammakoita.

4.5.  Lepakkoselvitys

4.5.1 Johdanto ja käytetty menetelmä
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV suojelemia 
lajeja eikä niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja saa hävittää. 

Alueella tehty lepakkoselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla lepa-
koiden käyttämiä kaikuluotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Alue kuljettiin neljänä yönä 
(16. 6. �8.6, 17.7 ja 4.8 jalkaisin läpi vaihtamalla koko ajan detektorin kuuluvuusaluetta 
(�5- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä nauhoitettu. Alueelta ei ollut saatavilla 
julkaistua lepakkotietoa, mutta alueella on saatettu havainnoida lepakoita lepakkoharrastaji-
en toimesta. Julkaistuja lepakkohavaintoja ei alueelta ole. 

4.4.2 Tulokset
Nyt tehdyssä selvityksessä osayleiskaava-alueella havaittiin pohjanlepakoita, vesisiippoja ja 
isoviiksisiippoja /viiksisiippoja. Pohjanlepakoita havaittiin tasaisesti koko inventointialueella, 
mutta vesisiippoja havaittiin ainoastaan Aronkylän puhdistamon alueella sekä inventointi-
alueen eteläpäässä Kauhajokivarressa, jossa laji oli hyvin runsas (yli 10 havaintoa muutaman 
sadan metrin matkalla). Isoviiksisiippa/viiksisiippahavainto tehtiin Kauhajoen Kasinon piha-
piirissä. Lajiparia ei äänen perusteella todennäköisesti voi tunnistaa. Viiksisiippa on selkeäm-
min kulttuurilaji kuin isoviiksisiippa, joten havainto koskee todennäköisesti viiksisiippaa. Le-
pakoille merkittävimmät saalistusalueet on esitetty liitekartassa.
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Alueella esiintyvien lepakoiden yksilömäärien arvioiminen tai tiheyden laskeminen vaatisi 
vakiomenetelmällä (esim. linjalaskentamenetelmällä) tehdyn erillisselvityksen, mutta maan-
käytön suunnittelun kannalta tämä on harvoin välttämätöntä. On hyvin tunnettu tosiasia että 
suurimmat lepakkotiheydet tavataan rehevillä jokivarsilla ja pienten lampareiden ympäris-
töissä, joihin lepakot kerääntyvät hyönteisjahtiin. Kummatkin jokivarret ovat lepakoille tär-
keitä saalistusympäristöjä ja tiedetään että esim. pohjanlepakko saattaa lentää jopa 15 km 
matkan pesimäpaikaltaan hyvälle saalistusalueelle. Maankäytön suunnittelu ei kohdistu suo-
raan jokiympäristöön, joten kaavan toteutuminen ei uhkaa millään tavoin lepakoille tärkeää 
saalistusympäristöä.

Nykytietämyksen mukaan ainakin osa lepakoista muuttaa talveksi etelään talven viettoon. 
Osa lepakoista kuitenkin talvehtii Suomessa ja niiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää että mahdolliset talvehtimispaikat selvitetään. Kauhajoen osayleiskaava-
alueella ei havaittu sellaisia luonnonympäristöjä (louhikoita, luolia) tai ihmisen rakenteita, 
jotka olisivat mahdollisia lepakoiden talvehtimispaikkoja. Osa lepakoista talvehtii ilmeisesti
suurissa ulkorakennuksissa, joissa on paikkoja, joissa lämpötila ei talvellakaan laske pysyvästi 
miinusasteille. On mahdollista että näitä rakennuksia on myös Kauhajoen osayleiskaavan 
alueella. Inventoinnissa kuunteluhavainnointia tehtiin vanhojen rakennusten ympäristössä, 
mutta mitään viitteitä mahdollisista lepakoiden pesimäkolonioista ei tehty. Pesimäpaikkojen 
tai talvehtimispaikkojen selvittäminen on hyvin työlästä, ja mikäli on syytä epäillä että näitä 
kohteita on suunnittelualueella, olisi tarkempi selvitys tehtävä detaljikaavoja laadittaessa, jol-
loin yksityiskohtainen alueen maankäyttö olisi suunniteltu.

Kainastonjoki on tärkeä lepakoiden saalistusalue
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5. Osayleiskaava-alueen merkitys ekologisena  
käytävänä
Osayleiskaava-alueen merkitys eliöiden kulkuväylänä ja eliöiden leviämiskäytävänä on jo 
nykyisellään vähäinen, koska suurin osa kaava-alueesta on joko tiheästi rakennettua taajama-
aluetta tai peltoa. Suurempien eläinten kulkuväylät pohjois-eteläsuunnassa kulkevat todennä-
köisesti alueen itäpuolista metsäaluetta pitkin Sotkankallion alueen itäpuolelta. Länsi-itäsuun-
nassa metsäisiä kulkuyhteyksiä ei osayleiskaava-alueella käytännössä ole, sillä taajama-alue 
on varsin tiheästi rakennettua. Kauhajokivarsi toimii vesieliöstön luontaisena liikkumisväylä-
nä, jota pitkin veteen sidonnainen eliöstö pääsee liikkumaan. Aronkylää ja Sotkankalliota 
lukuun ottamatta alueella ei ole suurempia yhtenäisiä metsäkuvioita, joita pellot eivät rajaisi. 
Täten osayleiskaavan toteutuminen ei lisää alueen eliöstön isoloitumisriskiä merkittävästi.  

6. Yhteenveto
Kauhajoen osayleiskaava-alueella ei ole Luonnonsuojelulain �9 § mukaisia suojeltavia luon-
totyyppejä. Mahdollisia Metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on 
mm. Aijälän Pappilan alueella, Sotkankallion alueella sekä Aronkylän puhdistamolla. Kaikki 
mahdolliset Metsälakikohteet ovat pienialaisia lehtoja, jotka tulee huomioida alueen met-
sänkäsittelytoimenpiteitä suunniteltaessa. Asemakaavoitetulla alueella Metsälaki koskee vain 
metsätalousalueeksi määriteltyjä alueita. Vesilain (1961/�64, 15a § ja 17a §) mukaisia suo-
jeltavia pienvesiä ei alueella ole ja esim. kaikki alueen vesiuomat ovat ihmisen voimakkaas-
ti muokkaamia. Alueella ei ole vanhoja metsiä tai ympäristön monimuotoisuuden kannalta 
merkittäviä muita kohteita. Suunnittelualueella ei ole merkittäviä perinnemaisemakohteita 
eikä perinnebiotooppeja. Alueen kasvilajistoon ei kuulu vaateliaampia kulttuurilajeja eikä 
vanhaan asutukseen viittaavia arkeofyyttejä eli muinaistulokkaita alueella havaittu. Mahdol-
liset pienialaiset ketokohteet on inventoitava asemakaavoituksen yhteydessä, mikäli niitä alu-
eelta löytyy.

EU:n Lintudirektiivin liitteen (Council Directive 79/409/ETY) I lajeista alueella esiintyy pyy, 
teeri, palokärki ja pikkulepinkäinen. Nämä kaikki lajit pesivät alueella. Alueen suurempien 
metsäkuvioiden pöntöissä pesinee hyvinä myyrävuosina myös helmi- ja varpuspöllöjä, jotka 
kuuluvat myös Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeihin. Muista Lintudirektiivilajeista alueella 
esiintyy ainakin joinain vuosina sekä ruisrääkkä että peltosirkku, joita nyt ei inventoinnissa 
havaittu. Lisäksi alueella pesi tai havaittiin 7 kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 
�001) mainittua lintulajia. Alue on linnustollisesti melko tavanomaista ja huomattavan tiheä-
linnustoiset kohteet puuttuvat alueelta. Aronkylän puhdistamon lehtoa ja Kauhajoen Kasinon 
rehevää jokivartta voi pitää paikallisesti merkittävänä pesimälinnustokohteena.

Alueella ei ole asuttuja liito-oravan elinpiirejä ja liito-oravalle soveliasta elinympäristöä 
on alueella niukasti. Suuria liito-oravalle pesimäympäristöksi soveltuvia sekametsäkuvioita ei 
alueella ole ja kaikki alueen mahdolliset liito-oravaympäristöt ovat hyvin pienialaisia.  Alu-
eella ei havaittu viitasammakoita eikä edes lajille kutuympäristöksi soveltuvia kohteita. Luon-
todirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvista lepakoista alueella esiintyy ainakin pohjanlepakoi-
ta, vesisiippoja ja isoviiksisiippoja/viiksisiippoja. Alueen jokivarret ovat lepakoiden suosimia 
saalistusmaastoja. Lepakoiden pesimäyhdyskuntia tai talvehtimispaikkoja ei inventoinnissa 
löydetty ja merkittävien talvehtimispaikkojen esiintyminen alueella on epätodennäköistä so-
pivien kohteiden puuttumisen vuoksi. Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvia sirolam-
pikorentoa, lummelampikorentoa tai täplälampikorentoa ei alueella havaittu. Näitä lajeja ei 
kuitenkaan systemaattisesti inventoitu.
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