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Hankkeen taustaa

• Hanke toteutetaan Kauhavan kaupungin toimesta

• Hanke rahoitetaan 70% Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmasta ja 30% on kaupungin
myöntämää rahaa

• Hankkeen toiminta-aika on 7.1 – 31.12.2014

• Ohjausryhmä:

• Anna-Leena Sorvisto, hallituksen jäsen, Kauhavan kaupunki

• Heikki Korkealaakso, puheenjohtaja, Kauhavan kehittämisyhditys ry

• Sini Sippola, hallituksen varajäsen, Kauhavan kehittämisyhdistys ry

• Heikki Laakso, puheenjohtaja, Kauhavan yrittäjät ry

• Hannu Mars, kehitysjohtaja, Kauhavan kaupunki

• Jari Leivo, vt. kaavoituspäällikkö, kauhavan kaupunki

• Sari Isoniemi, puutarhuri, Kauhavan kaupunki

• Ulla Eriksson, projektipäällikkö, Kauhavan kaupunki

• Jyrki Latvala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus



Hankkeen tavoitteena on

• Luoda suunnitelma Kauhavanjoen ja sen lähiympäristön parantamiseksi, 
suunnittelualueena Pernaalta Jylhälle:

• Kohennetaan jokiympäristöä maisemallisesti mm. avaamalla näkymiä joelle ja 
rakentamalla jokirantapuistoja

• Luodaan virkistyskäyttömahdollisuuksia kuten uusia kulkureittejä ja  
veneenlaskupaikkoja

• Selvittää ratkaisuja vedenpinnan tason vakauttamiseksi

• Selvittää keinoja veden laadun parantamiseksi

• Kartoittaa jokiympäristön luontoarvot

• Lisätä jokitietoisuutta ja joen arvostusta tärkeänä luontokohteena Kauhavalla



Kauhavanjoen veden laatu

• Kauhavanjoki on Lapuanjoen vesistöalueen kuormitetuinta ja huonointa aluetta, 
ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi

• Veden laatuun keskeisesti vaikuttavat asiat ovat ravinne- ja kiintoainekuormitus

• Maatalous, asutuksen jätevedet, turvetuotanto, metsätalous

• Liiallinen ravinteiden määrä (typpi ja fosfori) aiheuttaa vesistössä rehevöitymistä: 
veden samentuminen, pohjien ja rantojen liyttyminen, umpeenkasvu, leväkukinnot, 
kalastomuutokset ym.

• Kauhavanjoki kuuluu happamien sulfaattimaiden (vanha merenpohja) 
esiintymisalueeseen, josta runsaiden sateiden ja maan muokkaamisen johdosta 
huuhtoutuu vesistöihin happamoittavia yhdisteitä ja niiden mukana liuenneita metalleja 
(esim. alumiini, kadmium, nikkeli)

• Ajoittain pH < 5. Alhainen pH vähentää vesieliöiden määrää ja haittaa esim. kalojen 
lisääntymistä



Vesienhoidon mahdolliset toimenpiteet

• Vesiehoidon toimenpiteitä suunniteltaessa on tarkasteltava koko valuma-aluetta (648 
km²)

• Tärkeimmät joen hoitotoimet tehdään kaukana joesta

• Paras keino on saada vesi viipymään kauemmin ennen kuin se päätyy pääuomaan. 
Myös virtaamanopeudeltaan vaihtelevat osuudet sekä monipuolinen uomarakenne 
parantaa sekä vesiensuojelua että eliölajien viihtymistä. 

• Samat toimet edistävät myös vesiensuojelua ja tulvien haitallisia vaikutuksia

• Mahdolliset toimenpiteet mm.: 

• kosteikot, laskeutusaltaat, luonnonmukaistetut sivu-uomat ja ojat (vrt. suorat ja 
tehokkaat kuivatusojat)

• suoja- ja reinavyöhykkeet, myös puutarharakentamisessa

• peltoalueiden säätösalaojat

• vältetään kuivatussyvyyden lisäämistä happamien sulfaattimaiden alueella

• Mahdollinen jatkohanke: vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen 
organisointi



Kauhavanjoen veden korkeus / pohjapato

• Vedenkorkeuden vaihtelut etenkin Pernaalla haittaavat joen virkistyskäyttöä ja 
aiheuttaa esteettisiä ongelmia

• Ratkaisuna pohjapato Alajoelle

• Luonnonmukaista kivipatoa muistuttava pohjapato, jossa on alivirtaama-aukko

• Kalankulun mahdollistava pato

• Padotuskorkeus voisi olla jopa 1,5-2 m ja se on suunniteltava siten, ettei sillä ole 
vaikutuksia huipputulviin



Jokiympäristön maisema

• Tavoitteena Kauhavanjoen ympäristön omaleimaiset ja maiseman kannalta merkittävät
arvot esille:

• Esimerkiksi tiheämmin rakennetulle keskustaajaman alueelle sopii  rakennetut ja 
aktiivisesti hoidetut jokirantapuistot kävelyreitteineen ja penkkeineen

• Peltovaltaisille maatalousalueille maiseman säilymiseksi tukevia ratkaisuja ja 
hoitotoimenpiteitä 

• Umpeen kasvaneiden jokinäkymien avaus teille ja silloille



Yleissuunnitelmaluonnos /
keskustaajama



Kiitos mielenkiinnosta!
Yhteystiedot:
Ulla Eriksson

projektipäällikkö
ulla.eriksson(at)kauhava.fi

p. 040 712 8858


