
JOKIRANTAREITIT
Kauhavanjoen ympäristö antaa erinomaisen 
mahdollisuuden luonnossaliikkumiseen ja 
virkistyskäyttöön kaupungin keskustassa, pois 
autoteiden välittömästä läheisyydestä. Siksi
alueelle on suunniteltu yhtenäinen valaistu 
jojokirantareitti. 

JOKIRANTAPUISTOT
Kauhavan keskustaajaman alueelle on suun-
niteltu jokirantapuistoja, joissa voi viettää 
kauniita kesäpäiviä tai järjestää tapahtumia. 
Jokirantapuistot ja -reitit kalustetaan tasaisin 
välein penkeillä ja roskakoreilla. Puistot nurme-
ttetaan ja jokirantoihin valitaan kasveja, jotka 
luontaisesti viihtyvät alueella. Pienemmällä 
hoidolla oleville alueille luodaan luonnon-
mukainen niittymaisema.

KUNTOILU JA PELAILU
Jokirantareitin varteen Etelärantaan, Yrittäjä-
opiston rantaan ja Nahkalan lähivirkistysalu-
eelle on suunnieelle on suunniteltu kuntoilupisteet, joissa voi 
harjoittaa lihaskuntoa lenkkeilyn yhteydessä. 
Kuntoilupisteet mahdollistavat myös ryhmä-
liikunnan järjestämisen. Terveyskeskuksen 
rantaan on suunniteltu vanhuksille ja kuntou-
tujille sopiva kuntoilupiste, jonka laitteet 
kehittävät mm. hienomotoriikkaa ja tasapai-
noa. Jonoa. Jokirantapuistoihin on suunniteltu myös
pieniä nurmikenttiä pelailuun.

VENEILY JA MELOMINEN
Kauhavanjoella ei ole tällä hetkellä kunnollista 
veneenlaskupaikkaa tai laituria, johon voisi 
rantautua ja lähteä vesille. Siksi hankkeessa 
on suunniteltu laitureita ja veneenlaskupaikka 
LLuusan sillan kupeeseen. Erilaisia laitureita on 
suunniteltu mm. matonpesupaikan rantaan, 
Yrittäjäopiston rantaan, Kirkon ympäristöön, 
Nahkalan lähivirkistysalueelle ja Jylhään 
Wisahovin alueen rantaan.

KAUHAVANJOEN JA SEN YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE

Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittämishankkeen tavoitteena on ollut luoda 
suunnitelmat Kauhavanjoen ympäristön parantamiseksi ja Kauhavan asukas-
viihtyisyyden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut myös veden laadun 
parantaminen ja veden korkeuden vakauttaminen. Kauhavanjoen ympäristön 
suuri potentiaali yleisenä ja yhtenäisenä virkistysalueena on toistaiseksi 
hhyödynnetty heikosti. Asukasviihtyvyyden parantaminen on merkittävä keino 
saada alueelle uusia asukkaita ja lisätä nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä. 
Hankkeessa on toteutettu asukaskysely mielipiteiden ja ideoiden keräämiseksi
ja ne on otettu huomioon suunnitteluprosessissa.

Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittämishanke on suunnitteluhanke, jossa 
on luotu kokonaisvaltainen yleissuunnitelma jokiympäristön virkistyskäytön 
kehittämiseksi. Yleissuunnitelman lisäksi on teetetty tarkempia toteutus-
suunnisuunnitelmia kuten pohjapadon suunnittelu Alajoelle, Vääräjoen ympäristössä 
olevan Luomanpuiston, Yrittäjäopiston jokiympäristön, Kirkon jokiympäristön, 
Nahkalan lähivirkistysalueen ja Luusan veneenlaskupaikan suunnittelu.

Tämän esitteen tarkoitus on esitellä hankkeen tuloksia ja tehtyjä suunnitelmia. 

Lisää tietoa hankkeesta löytyy netistä: 
www.kauhava./kauhavanjokihanke

JOKINÄKYMIEN AVAAMINEN
Kauhavanjokirannat ovat päässeet pahasti 
pusikoitumaan. Ennen laidunnettiin jokiran-
noilla saakka, jolloin eläimet luonnostaan
putsasivat näkymiä joelle. Jokinäkymien 
avaaminen erityisesti ohikulkeville teille ja 
luonnollisille luonnollisille katselupaikoille tuo jokea 
enemmän esille kaupunkikuvaan. Myös joen 
arvostaminen tärkeänä luontokohteena 
lisääntyy kun osoitetaan sen merkitys 
maisemassa.

POHJAPATO
Kauhavanjoen vedenpinta vaihtelee paikoitellen runsaasti ja joki on tulvaherkkä. Tämä 
johtuu runsaasta samanaikaisesta vesimassasta, kun vettä ei viivytetä ojissa ja uomissa 
matkalla jokeen. Veden korkeuden vaihtelut lisäävät jokirantojen eroosiota ja vähäinen 
vesimäärä kuivina kausina heikentää joen virkistyskäyttöä. Hankkeessa on suunniteltu 
Alajoelle pohjapato, jonka vaikutukset ulottuvat Pernaan kylältä valtatie 19:lle saakka. 
PPohjapato on suunniteltu luonnollista kivikoskea muistuttavaksi, jotta se sopisi hyvin 
maisemaan eikä estä kalojen ja melojien kulkua joella.

VEDEN LAATU
Kauhavanjoen veden laatu on Lapuanjoen 
vesistön huonoimmassa tilassa. Hankkeen 
aikana veden laatua on selvitetty ja siitä on 
tehty mittauksia luontoselvityksen yhteydessä. 
KKauhavanjoki kuuluu happamien sulfaatti-
maiden alueeseen, jossa muokkaamisen 
johdosta maaperän metallit happamoittavat 
sitä. Sen lisäksi fosfori- ja typpikuormitusta 
tulee pääosin maataloudesta, metsätaloudesta 
ja turvetuotannosta. Myös hulevedet ja jätevesi 
kuormittavat jokea. Veden laatuun saadaan 
paparannusta viivyttämällä veden kulkua valuma-
alueen reunoilta joelle. Vettä voidaan viivyttää 
rakentamalla mm. kosteikoita, laskeutusaltaita 
ja luonnonmukaistamalla ojat mutkikkaiksi 
suorien laskuojien sijaan. Tämä helpottaa myös 
tulva-aikaa.
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