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JOHDANTO 

Tässä raportissa esitellään loppukesällä 2013 ja keväällä 2014 toteutettujen Kauhavan Ylihärmän Kirkon-

seudun ja Hakolan alueiden luontoselvitysten tulokset. Vuoden 2013 luontoselvitykset lepakkoja lukuunot-

tamatta ovat Kirkonseudun osalta päivityksiä Ostra Boreko Oy:n vuonna 1998 tekemään Ylihärmän kirkon-

seudun osayleiskaavan luontoselvitykseen sekä Pöyry Environment Oy:n vuonna 2008 tekemään Ylihärmän 

Kirkonseudun luontoselvityksen päivitykseen. Lajiryhmäselvityksiä Kirkonseudun alueelta, sekä Hakolan 

alueen selvityksiä ei ole tehty aiemmin. Selvitysten maastotarkastuksista ja raportoinnista vastasi luonto-

kartoittaja Raimo Laurila Lakeuden Luontokartoituksesta. 

LÄHTÖTIEDOT 

Selvitysalueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Kauhavan kaupungin Ylihärmän Kirkonseudun 

taajaman ympärillä ja sen pohjoispuolella (kartta 1). Suurin osa alueesta on peltoja tai rakennettua ympä-

ristöä. Vesistöjä on niukasti, vain Kirkonseudun taajaman luoteispuolen Järvenjärvi, Lapuanjoki idässä ja 

muutama pieni lampi eteläosassa ja Hakolan pohjavesialueella. Rikkonaisia metsäalueita löytyy eniten selvi-

tysalueen etelä- ja länsiosasta. Länsiosan metsäalueet muodostavatkin ainoan yhteyden suurempiin met-

säisiin alueisiin Vöyri-Maksamaan, Alahärmän ja Oravaisten suuntaan. Itäosastaan alue rajoittuu Lapuanjo-

keen. Joen itäpuoli Liinamaan alueella on jätetty pois selvitysalueesta, vaikka se on kaavaluonnoksessa 

merkitty maisemaltaan arvokkaaksi kohteeksi. Koska joen länsipuolen arvokkaisiin alueisiin ei kohdistu voi-

makasta maankäyttöä, voidaan pitää riittävänä, että joen itäpuolta ei selvitetä. 

 

 
Kartta 1. Kirkonseudun ja Hakolan selvitysalueiden rajaus 
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Lähtötietojen perusteella selvitysalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita tai 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Lähin tällainen alue on Viitaneva-Storholmannevan 

(koodi F10800024) Natura-alue noin 2 km päässä luoteessa. Alueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä ei 

ole tiedossa valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita, eikä uhanalais-

ten lajien esiintymiä (Lähde: Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu, Hertta-tietokanta). 

Kirkonseudun ja Hakolan selvitysalueet kuuluvat Pöyhösenkankaan pohjavesialueeseen (kartta 2). Alueen 

koodi SYKE:n Hertta-tietokannassa on 1097151 ja sen osa-alueet A ja B ovat I-luokan pohjavesialueita, sekä 

osa-alue C II-luokan alue. Pohjavesialueen tarkempia tietoja on esitetty Pöyry Environmentin Oy:n tekemäs-

sä luontoselvityksen päivityksessä. 

 

 

MENETELMÄT 

Luonnonympäristö 
Selvitysten tarkoituksena oli tehdä Kirkonseudun osalta maastotarkastukset vuosina 1998 ja 2008 tehtyihin 

luontoselvityksiin sekä tehdä vastaavat selvitykset Hakolan alueella. Pääasiassa keskityttiin merkittävimmik-

si katsottuihin metsäisiin osiin, joissa erityisiä luonnonympäristön arvoja voi esiintyä. Maastotyöt selvitys-

alueilla tehtiin 26.-27.8. ja 6.-7.9.2013. Maastohavaintojen ja lähtötietojen perusteella alueilta kartoitettiin 

seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet: 

- luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit 

- vesilain 15a §:n ja 17a §:n luonnontilaisina säilytettävät kohteet 

Kartta 2. Pöyhösenkankaan pohjavesialueen rajaus 
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- metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 

- muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Lajiryhmien selvitykset 
Selvitysten tarkoituksena oli tehdä inventointi aikaisemmin tehdyistä luontoselvityksistä puuttuvien laji-

ryhmien osalta. Tällaisia ryhmiä olivat saukko, viitasammakko, lepakot ja pesimälinnusto. Kunkin lajiryhmän 

osalta keskityttiin niille ominaisiin elinympäristöihin. Saukkoa ja viitasammakkoa etsittiin sopivilta kos-

teikoilta, lepakkoja asutuksen läheisyydestä ja sopivilta metsäalueilta. 

Viitasammakoiden kartoituskäynti alueille tehtiin 18.5.2014, jolloin kutuaikainen ääntely oli kiivaimmillaan 

vapunjälkeisen kylmän sääjakson lämmettyä. Tuona iltana sopivia kutupaikkoja kierrettiin viitasammakoi-

den ääntelyä kuunnellen noin klo 21:00 – 01:30. Sää oli poutainen, lähes tyyni ja lämpötila oli +18…+12. 

Selvitysalueiden pesimälinnustoa kartoitettiin maalinnuston kartoitus- ja pistelaskentamenetelmiä (Koski-

mies & Väisänen 1988) käyttäen. Niiden avulla pyrittiin selvittämään uhanalaisten ja harvalukuisten lajien 

esiintymistä selvitysalueilla. Perusteena lajien pesimiselle käytettiin havaintoja niiden reviirikäyttäytymises-

tä, johon laskettiin laulavat koiraat, ruokaa kantavat tai varoittelevat emolinnut sekä pesä- ja poikueha-

vainnot. 

Linnustoselvitysten maastotyöt tehtiin 21.4., 18.5., 3.6., 10.6. ja 15.-16.6 (yölaulajalaskennat). Huhtikuussa 

etsittiin metsäkanalintujen soidinpaikkoja ja selvitettiin varhain pesivien lajien esiintymistä. Touko-

kesäkuussa tehtiin pesimälinnuston kartoituslaskennat metsäalueilla ja pistelaskennat pelto- ja kulttuu-

riympäristössä. Alueen laajuudesta johtuen keskityttiin linnustollisesti parhaisiin maastonosiin. Kirkonseu-

dun keskustaajamaa, pihapiirejä ja Härmän Golfkentän aluetta ei selvitetty. 

TULOKSET 

LUONNONYMPÄRISTÖ 
Syksyn 2013 maastokäynneillä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että Kirkonseudun 

alueen luonnonympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aikaisemmassa luontoselvi-

tyksessä ja luontoselvityksen päivityksessä esitettyihin havaintoihin verrattuna (Ostra Boreko Oy, 

1998; Pöyry Environment Oy, 2008). 

Alueilta ei todettu kohteita, joissa voisi esiintyä  

• luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai 

• vesilain 15 § ja 17 § mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä. 

Metsälain 10 §:n kohteet 

Kirkkomäen alue 

Syksyllä 2013 tehtyjen havaintojen perusteella Kirkkomäen kallioalue (kartta 3) täyttää metsälain 

10 §:n mukaiset vaatimukset metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä 

elinympäristönä. Se ei sijaitse kaavan suunnittelualueella, vaan sen läheisyydessä. 
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Kirkkomäki on luonnontilaisen kaltainen kallioinen alue, jonka länsiosassa on suoritettu 1990-

luvun jälkipuoliskolla päätehakkuu, joskin hakkuun jäljet alkavat olla näkymättömissä. Alue on 

puustoltaan mäntyvaltainen. Länsiosan laki on taimikkoista, muualla männyt ovat isokokoisia. 

Varvustoa löytyy pääasiassa kallioalueen reunoilta sekä itä- ja länsiosan välisestä suonotkelmasta. 

Varpukasveista puolukkaa esiintyi runsaasti. Lisäksi esiintyi kanervaa ja variksenmarjaa.  

Maan pinnassa näkyi kallionpaljastumia. Muutoin kalliokkoa peittivät poronjäkälät (vaalea-, har-

maa- ja palleroporonjäkälä) ja karhunsammalet. Koska alue sijaitsee asutuksen ja tiestön lähellä, 

kulutuksen jäljet näkyvät maastossa paikoitellen. 

 

 
Kuva 1. Kirkkomäen itäosan kalliolakimännikköä 

 
Kuva 2. Kanervien ja poronjäkälien vuorottelu erottuu 

Kirkkomäen kalliokossa 

 

Kartta 3: Kirkkomäen alueen rajaus. 
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Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt 

Luolanmäen alue 

Luolanmäki (kartta 4) on monimuotoinen 

kivikkoinen mäkialue, jonka luonnonarvot 

ovat kärsineet ympärillä tehdyistä hakkuista 

sekä maansiirtotöistä. Keskiosa on säilynyt 

vaikeakulkuisuutensa ansiosta lähes luonnon-

tilaisena, mutta ei silti täytä metsälain vaati-

muksia vähätuottoisena kallioalueena. Alueel-

ta ei löydy riittävästi kuolevia ja kuolleita pys-

typuita, keloja, pökkelöitä, maapuita, yhte-

näistä tai laikkuista kalliojäkälikköä.  Mäkialue 

on paikoitellen hyvinkin rehevää mustikka-

tyypin sekametsää. Luonnon monimuotoi-

suuden kannalta mäkialueen hakkuilta sääs-

tynyt osa on silti huomionarvoinen kohde, 

joka kannattaa säilyttää ennallaan. 

 

 

 

 

 

 

Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan eteläpuolella 

Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan eteläpuolella (kartta 5) on arvokas alue viljelysten ja joen välissä, joka pai-

koitellen täyttänee metsälain vaatimukset puustoisena rantaluhtana. Alueen pensaikkoiset ja koivikkoiset 

rannat ovat tulvien aikaan usein veden alla. Kasvillisuus on hyvin tiheää ja muodostuu pääasiassa horsmista, 

vadelmista, nokkosista ja mesiangervosta. Muutamista isoista haavoista ja koivuista on syntymässä laho-

puuta. Vähintäänkin luonnon monimuotoisuuden kannalta alue on merkittävä. 

 

Kartta 4: Luolanmäen alueen rajaus. 

Kuva 3. Rehevämmän osan haapoja Luolanmäeltä Kuva 4. Luolanmäen louhikkoista lakiosaa. 
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Kartta 5: Lapuanjokivarren luonnon monimuotoisuuskohteen 

rajaus. 

Kuva 5. Lapuanjokivartta Liinamaan sillalta etelään. 
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Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan pohjoispuolella 

Lapuanjokivarsi Liinamaan sillan pohjoispuolella jatkuu eteläpuolen tapaan aluksi puustoisena Taavetin-

lammen alueena (kuva 6) ja siitä selvitysalueen pohjoisrajalle vaihtelevampana. Heti sillan pohjoispuolella 

on pajukkoista tulvarantaa, joka vaihtuu kauempana jokirannasta koivikoksi. Taavetinlammen osan jälkeen 

rantakaistale aluksi kapenee vain kymmenen metrin rantalepikoksi, jossa on seassa haapoja, koivuja ja pih-

lajia sekä paikoitellen tuomia. Puhdistamon kohdalla on voimalinjaan asti tiheää lehtipuumetsää. Puhdis-

tamon pohjoispuolella tulee peltoalueet, jotka ovat muuttuneet viljelemättöminä rantaniityiksi (kuva 7).  

Kasvillisuus puuston lisäksi koostuu horsmista, mesiangervoista, koiranputkista, vadelmista ja nokkosista. 

Vanhoilla pelloillakaan ei enää peltokasveja juuri ole, vaan pajukko on valtaamassa niitä. Selvitysalueen 

pohjoisosassa on vielä lehtimetsäkuviot. Kaikki edellä mainitut osa-alueet on rajattu luonnon monimuotoi-

suuden kannalta arvokkaaksi alueeksi karttaan 6. Samaan karttaan on numeroitu myös pohjavesialueen 

harjulammet. 

 

Kuva 6: Lapuanjokivartta Liinamaan sillalta pohjoi-

seen. 

Kuva 7: Lapuanjokivarren rantaniityksi muuttunutta 

peltoa. 
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Pohjavesialueen harjulammet  

Selvitysalueen luoteisosassa on pohjavesialueella viisi pientä lampea (kartta 6).  Näistä kaksi itäisintä (1-2) 

ovat selkeitä harjulampia valtatie 19 itäpuolella kuivalla mäntykankaalla (kuvat 8-9).  Lampien ympäristön 

kangasmaastossa ovat valtalajeina puolukka, variksenmarja ja kanerva. Sammalina esiintyy seinäsammalta 

ja kynsisammalia, sekä jäkälinä poronjäkälää ja isohirvenjäkälää. Kasvillisuus lampien rannoilla ja vedessä 

on niukkaa, vain kurjenmiekkaa ja saroja. Läntisellä lammella on uimaranta ja sen rannat ovat kuluneet 

useassa kohdin paljaalle hiekalle. 

Valtatien länsipuolella paikallistien varressa on kaksi lampea (3-4) ja muutama pienempi vesikuoppa, joiden 

rannat eroavat muista lammista jyrkkien rantapenkkojen osalta. Vesipinta on syvällä suppamaisissa muo-

dostelmissa, joissa on tiheä lehtipuusto rannoilla ja osin vedessäkin. Kirkasvetisten lampien pinta on paikoin 

vesihernekasvustojen peitossa (kuva 10). 

Viides lampi (5) on Sippolan teollisuusalueen pohjoispuolella jossa on näkyvillä soranoton seurauksena syn-

tyneet rantavallit. Lammella on varsinkin sen pohjoisosassa kosteikkoaluetta runsaampine vesikasveineen 

(kuva 11) ja se vaikuttaa selvittämisen arvoiselta lintupaikalta. 

Kartta 6: Lapuanjokivarren luonnon monimuotoisuuskoh-

teen rajaus ja harjulammet 1-5. 
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Kuva 8. Kaupinkankaan pohjavesiharjua, taustalla lampi 1 Kuva 9. Uimaranta lammella 2 

  
Kuva 10. Vesihernekasvustoa kirkasvetisen pohja-

vesilammen pinnalla 

Kuva 11. Avovettä ja kosteikkoa pohjavesialueen lam-

mella valtatien varressa 

 

Hakolan alueen harjulampien ympäristö ei täytä metsälain 10§:n mukaisia vaatimuksia pienten lampien 

välittömistä lähiympäristöistä, eivätkä ne ole vesilain mukaisia alle 1 ha:n luonnontilaisia kohteita. Lammet 

ovat kuitenkin arvokkaita luonnon monimuotoisuuden ja pohjavesialueella olevan sijaintinsa takia. 

Vaikka soranotto ja virkistyskäyttö ovatkin jo heikentäneet lampien luonnontilaa huomattavasti, tulisi har-

julampien luonnonolojen turvaaminen ottaa huomioon niiden valuma-alueiden maankäytössä. Lampien 

vesitalouden muuttamista, veden ja pohjan laadun heikentymistä ja maisema- ja virkistysarvon alenemista 

tulisi välttää. 

Aikaisemmissa Kirkonseudun selvityksissä mainitut muut kohteet eivät täytä metsälain 10 §:n vaatimuksia, 

eivätkä ole myöskään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen merkittäviä. Tällaisia kohteita olivat: 

- Naarasluoman uoma-alue sivuhaaroineen 

- Koukkuluoman uoma-alue sivuhaaroineen 

- Kallioalueet Ilomäen ja Kaupinkankaan kangasmetsän alueella 

- Järvenjärven lähiympäristö 

Näistä Naarasluoman ja Koukkuluoman uomat ovat pääosin kaivamalla muutettuja, pelloilla kulkevia, eikä 

niiden varsilla ole puustoltaan tai kasvillisuudeltaan määritykset täyttävää ympäristöä. Naarasluoma kulkee 

osittain Kuntokeskuksen Golfkentän alueella. Luomien välitön lähiympäristö ei ole luonnontilainen tai luon-

nontilaisen kaltainen. 
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Ilomäen ja Kaupinkankaan kallioalueet eivät täytä metsälain vaatimuksia vähätuottoisina kallioalueina. Ne 

eivät ole luonnontilaisia, eivätkä muutenkaan puustoltaan ja kasvillisuudeltaan määritykset täyttävää ym-

päristöä. Ilomäen metsäalueen kalliot ovat pienialaisia ja hajallaan. Kaupinkangas on merkittävää pohja-

vesialuetta. 

Järvenjärven lähiympäristö on maatalousalueen yhteydessä olevaa lähes puutonta rantaniittyä tai peltoa, 

eikä näin täytä metsälain tarkoittamaa vesistöjen tulvavaikutteisen metsäisen rantaluhdan määritelmää. 

Järven itärannan niityllä on silti maisemallisia- ja virkistysarvoja ja sen voisi säilyttää perinnebiotooppina 

niittämällä tai laiduntamalla. 

 

 

SAUKKO 
Saukkoa etsittiin Lapuanjokivarresta, Järvenjärveltä, Luolanmäen itäpuolella olevalta lammelta ja Kaupin-

kankaan pohjavesialueen muutamalta lammelta 24.1.2014. Muualla selvitysalueella ei saukolle sopivaa 

elinympäristöä ole. Kartoituskäynnin ajankohta osui talven ainoaan lumisempaan jaksoon, muuten saukon 

esiintymistä oli lähes lumettomana talvena vaikea selvittää. Tuolla käyntikerralla ei jälkiä tai näköhavaintoa 

saukosta saatu. Kevättalven lumettomuudesta johtuen toista käyntiä ei tehty. 

Lähimmät luontoharrastajien ilmoittamat saukkohavainnot on tehty Lapuanjoella Kauhavan Kleemolassa ja 

Alajoella lähellä Lapuan rajaa vuonna 2013. Kleemolan havaintopaikasta on vain muutama kilometri Kirkon-

seudun selvitysalueelle. Koska Lapuanjokivarsi on saukolle soveltuvaa elinympäristöä, on todennäköistä, 

että se liikkuu myös selvitysalueella. 

 

VIITASAMMAKKO 

Tunnistaminen ja elintavat 

Viitasammakko (Rana arvalis) on tavallista sammakkoa hieman pienikokoisempi, teräväkuonoisempi, vat-

sapuolelta yksivärisemmän vaaleampi ja kutuaikaan sinisävyinen. Varmuudella sen voi tunnistaa ulkonäöstä 

Kuva 12. Kuntokeskuksen golfkenttää halkova Naarasluoma. 
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vain kiinni ottamalla ja tarkastelemalla takajalan ns. metatarsaalikyhmyä, joka on viitasammakolla suurempi 

kuin tavallisella sammakolla. 

Viitasammakko vaatii elinympäristökseen tavallista sammakkoa kosteamman vesistön. Tyypillisiä lisäänty-

mispaikkoja ovat rehevät järvet ja lammet, suot tai umpeenkasvavat merenlahdet. Pääasia on, että vettä 

riittää koko kesäksi. Pellonojat ovat vain harvoin riittävän kosteita. Viitasammakon kutuaika alkaa keski-

määrin kaksi viikkoa sammakkoa myöhemmin. Koiras ääntelee silloin pulputtavaa soidinääntään, josta laji 

on helppo tunnistaa.  

Uhanalaisuus 

Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joka tarkoittaa, että lajin lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tällaiset paikat ovat automaattisesti suojel-

tuja ja niistä voidaan poiketa vain luontodirektiivissä mainituin perustein ELY-keskuksen päätöksellä. Perus-

teena voi olla yleisen edun kannalta tärkeä hanke, johon ei muilla keinoin ole tyydyttävää ratkaisua löydet-

tävissä sekä lajin suotuisan suojelun tason säilyminen. Laji on lisäksi suojeltu luonnonsuojelulain 49§:n pe-

rusteella.  

Viitasammakko on Suomessa melko yleinen laji ja sitä esiintyy lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun 

ottamatta. Viitasammakko kuuluu EU-tasolla suojeltuihin lajeihin, koska laji on maailmanlaajuisesti voimak-

kaasti taantunut ja merkittävä osa sen maailmankannasta esiintyy Suomessa. 

Havainnot Kirkonseudun alueella 

Viitasammakkoa havaittiin Kirkonseudun alueella Järvenjärven eteläpäässä kahdessa lähekkäin olevassa 

kohdassa (kartta 7 ja kuvat 13-14). Molemmissa paikoissa yksilömäärä oli arviolta n. 2-5 sammakkoa.  Ha-

vaintopaikkojen KKJ-koordinaatit ovat: P 7012859, I 3288051 ja P 7012903, I 3288089.  

 
Kartta 7. Viitasammakkohavainnot Kirkonseudun alueella 
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Havainnot Hakolan alueella  

Viitasammakkohavaintoja tuli Hakolan alueelta kahdesta pohjavesialueen lammesta (kartta 8 ja kuvat 15-

16). Muista lammista, Lapuanjoen rannoilta tai Kaupin maaseutuasutuksen vesikuopista ja pellonojista ha-

vaintoja ei tullut. Havaintopaikkojen koordinaatit KKJ-järjestelmässä ovat: Lampi 1 (valtatien länsipuolella): 

P:7013823, I:3288817 ja Lampi 2 (Kaupinkangas): P:7013914, I:3289310. Yksilömäärät molemmissa havain-

topaikoissa olivat vähäisiä, arviolta noin 2-5 sammakkoa.  

 

 

Kuva 13. Viitasammakkopaikka Järvenjärven etelä-

päässä. 

Kuva 14. Viitasammakkopaikka Järvenjärven etelä-

pään kävelysillan luona. 

Kartta 8. Viitasammakkohavainnot Hakolan alueella. 
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PESIMÄLINNUSTO 

Kirkonseutu 
Pesimälinnustoltaan Kirkonseudun selvitysalueen metsät ovat rikkonaisia talousmetsäsaarekkeita peltojen 

keskellä. Yhtenäinen isompi metsäalue on vain Kurjenkylän tien varresta luoteeseen alueen ulkopuolelle 

jatkuva metsäalue. Näiden metsien yleisimpiä lajeja olivat peippo, pajulintu, ja rastaat. Muutamilta kuusi-

valtaisemmilta sekametsiltä löytyi runsaammin punarintoja, hippiäisiä, tiltaltteja ja vihervarpusia. Tällaisia 

kuusikkoisempia alueita oli mm. Luolanmäessä, Kurjenkylän tien varressa ja pesäpallokentän takana Piikki-

männynnevalla. Kalliomänniköiden kuten Kirkkomäessä tyypillisiä lajeja olivat metsäkirvinen, leppälintu, 

harmaasieppo ja käki. Metsäalueiden harvalukuisempia lajeja olivat pyy, närhi, pikkukäpylintu ja rautiainen. 

Metsäkanalinnuista alueella havaittiin teeriä ja pyitä. Huhtikuussa tehdyissä kartoituksissa lajien soidinpaik-

koja ei löytynyt. Muutamia teeriä oli soitimella Golfkentän kaakkoispuolella pellolla ja joitakin puiden lat-

voissa soivia kukkoja näkyi Luolanmäen ympäristön nevamännyissä, mutta mitään ryhmäsoidinpaikkaa ei 

havaittu. Alueella ei ole sellaiseksi soveltuvia avosoita. Metsosta ja riekosta ei havaintoja tullut. Niille sopi-

van rauhallisia nevoja tai suurempia metsäalueita alueella ei juuri ole. 

Maaseutuasutuksen läheisyydessä ja pellonlaidoilla yleisintä linnustoa olivat mm. sepelkyyhky, räkättiras-

tas, haarapääsky, kirjosieppo, tali-ja sinitiainen, pikkuvarpunen, naakka ja keltasirkku. Taantuneet lajit var-

punen ja kottarainenkin olivat vielä melko yleisiä alueella. 

Peltolinnustoon kuuluivat kaikkialla kuovit, töyhtöhyypät ja kiurut. Ilahduttavinta oli huomata erittäin 

uhanalaisen peltosirkun kolme reviiriä Lapuanjokivarresta. Peltoalue Liinamaan sillalta valtatien 19 sillalle 

asti jokivarren pensaikkoineen tarjoaa pelto- ja yölaulajalinnuille sopivaa pesimäympäristöä. Muut pelto-

alueet ovat pääasiassa viljanviljelykäytössä, eikä linnustolle monipuolisempia laidun- ja niittyalueita juuri 

ole.  

Yölaulajalaskennoissa havaittiin mielenkiintoisimpana lajina viitasirkkalintu Kurjenkylän tien varresta. Muu-

ten yöllä olivat äänessä ruokokerttuset, pensaskertut, punavarpuset, pensastaskut ja useat päivälläkin lau-

lavat lajit. Yllättävää oli, että ruisrääkkiä ei peltoalueilta löytynyt, eikä satakieltä Lapuanjokivarresta sopivis-

ta biotoopeista huolimatta. 

Kuva 15. Viitasammakkopaikka 1 valtatien länsipuolella. Kuva 16. Viitasammakkopaikka 2 valtatien itäpuolella. 
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Petolinnuista pesintään viittaavia havaintoja tehtiin tuulihaukasta ja varpushaukasta. Ilomäen – Kuoppamä-

en väliseltä peltoaukealta tavattiin huhtikuussa sinisuohaukka, joka todennäköisesti oli muuttava. 

Hakola 
Hakolan alueen linnustollisesti arvokkainta osaa ovat Lapuanjokivarren pensaikkoiset ranta-alueet Liina-

maan sillalta pohjoiseen, sekä siihen rajoittuvat pelto-alueet. Pelto- ja asutusalueet olivat muutenkin laji-

määrien suhteen runsaslintuisempia kuin metsäalueet. Jokivarren ja peltoalueiden lintulajistoon kuuluvat 

mm. kuovi, töyhtöhyyppä, ruokokerttunen, lehtokerttu, punavarpunen, pensastasku, pajusirkku ja pel-

tosirkku. Peltosirkku on luokiteltu uusimmassa uhanalaisluokituksessa vuodelta 2010 erittäin uhanalaiseksi 

(EN). Maaseutuasutuksen lajeja olivat mm. sepelkyyhky, räkättirastas, varpunen, pikkuvarpunen, haara-

pääsky, leppälintu, kirjosieppo ja talitiainen. Varislintuja oli runsaasti, eniten naakkoja ja harvinaisempina 

jokunen korppi sekä mustavaris.  

Pohjavesilampien pesimälajistoon kuuluivat sinisorsa, tavi ja rantasipi. Lampien rannat ovat valtatien itä-

puolella kangasmetsiä, eivätkä juuri houkuttele peippoja ja pajulintuja kummempia lajeja. Länsipuolella 

lammet ovat enemmän pensaikko- ja sekametsärantaisia. Niiltä löytyikin tiltaltteja, hippiäisiä, lehto- ja her-

nekerttuja sekä hömö- ja töyhtötiaisia. 

Kaupinkankaan asutuksen, teollisuusalueen ja valtatien väliset kangasmetsät ovat lintulajistoltaan niukim-

mat. Valtalajina on metsäkirvinen, muita yleisiä ovat pajulinnut, peipot ja rastaista laulu- ja punakylkirastas. 

Suurempia yhtenäisiä metsäalueita selvitysalueella ei ole. 

Petolinnuista tehtiin havainnot vain varpushaukasta ja tuulihaukasta, molemmat saattavat kuulua alueen 

pesimälajistoon. 

Alueilta löytyi pesivänä yhdeksän lajia: tavi, telkkä, pyy, rantasipi, kuovi, leppälintu, sirittäjä, punavarpunen 

ja peltosirkku, jotka kuuluvat Suomen lajien uhanalaisluokiteltuihin (Rassi ym. 2010 Suomen lajien uhan-

alaisuus – Punainen kirja), EU:n lintudirektiivin 1-liitteen lajeihin tai Suomen erityisvastuulajeihin (taulukko 

1). Alueiden koon huomioiden määrä on melko vähäinen. Muita mahdollisia huomionarvoisia pesimälajeja 

olivat teeri, palokärki, tuulihaukka ja varpushaukka. 

 Lisäksi havaintoja uhanalaisluokitelluista lajeista tehtiin alueiden pelloilta ainakin nauru- ja selkälokeista, 

sekä muuttavista liroista, suokukoista, niittykirvisistä ja metsähanhista. Direktiivilajeista alueella esiintyy 

yleisenä laulujoutsenia ja kurkia, joiden pesimäpaikat ovat jossain lähialueella. 

Taulukko 1. Uhanalaislajit, EU:n lintudirektiivin 1-liitteen- ja Suomen erityisvastuulajit, sekä arvio niiden 

parimääristä selvitysalueilla. 

Laji Uhanalaisuus Direktiivilaji Erityisvastuulaji Parimääräarvio 

Tavi   X 5 

Telkkä   X 2 

Pyy  X  2 

Rantasipi NT  X 4 

Kuovi   X 12 

Leppälintu   X 11 

Sirittäjä NT   2 

Punavarpunen NT   6 
Peltosirkku EN X  4 
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Pistelaskennat 
Alueiden pelto- ja kulttuuriympäristön linnustoa laskettiin viidessätoista pistelaskentapaikassa (liite 3). Las-

kennat suoritettiin Hakolan alueella 3.6 klo 06-07 välisenä aikana, tyynessä lämpötilaltaan n.+10…+13 pou-

tasäässä ja Kirkonseudun alueella 10.6. klo 05-07:30 välisenä aikana, tyynessä lämpötilaltaan n.+10…+15 

poutasäässä. Pistelaskennoissa havaittiin yhteensä 43 lajia / 263 paria lintuja. Yhteenveto lajeista on esitet-

ty oheisessa taulukossa 2. 

Taulukko 2. Pistelaskentapaikoilla havaitut lajit yhteensä selvitysalueilla. 

Laji Parimäärä 

yhteensä 

Kirkonseutu 

Parimäärä 

yhteensä 

Hakola 

Fasaani 2 2 

Töyhtöhyyppä 6 1 

Kuovi 9 2 

Metsäviklo 2 - 
Taivaanvuohi 1 - 

Sepelkyyhky 4 3 

Käki 1 2 

Käpytikka 1 - 

Kiuru 11 1 

Haarapääsky 2 2 

Metsäkirvinen 1 - 

Västäräkki 4 1 

Punarinta - 1 
Leppälintu 1 4 

Pensastasku 2 1 

Laulurastas 2 - 

Punakylkirastas 4 2 

Räkättirastas 14 11 

Mustarastas - 1 

Mustapääkerttu 1 - 

Lehtokerttu 4 4 

Pensaskerttu 3 3 

Hernekerttu 3 3 
Ruokokerttunen 3 5 

Pajulintu 17 7 

Harmaasieppo 1 - 

Kirjosieppo 1 3 

Talitiainen 1 2 

Sinitiainen 2 2 

Harakka 3 4 

Naakka 7 10 

Varis 9 4 

Mustavaris - 1 
Kottarainen 1 - 

Varpunen 2 1 

Pikkuvarpunen 3 - 

Peippo 11 5 

Viherpeippo 6 2 

Vihervarpunen 1 1 
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Punavarpunen 2 1 

Pajusirkku 3 - 

Peltosirkku 3 - 
Keltasirkku 11 5 

Parimäärä yhteensä 165 98 

 

LEPAKKO 

Lepakoiden suojelusta 
Kaikki suomessa havaitut lepakkolajimme ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Ripsisiippa (Myotis natte-

reri) on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantu-

neeksi (VU) uusimman vuonna 2010 valmistuneen uhanalaisuusarvioinnin mukaan (Rassi ym. 2010). Kaikki 

maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja niiden lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kielletty. 

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimus velvoittaa osa-

puolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta mm. lepakoille tärkeitä ruokailualuei-

ta säästämällä. 

Aineisto ja menetelmät 

Taustatietoja selvitysalueiden lepakoista ei ollut käytettävissä. Levinneisyyskarttojen perusteella alueilla 

voisi esiintyä pohjanlepakoita, korvayökköjä, vesisiippoja ja viiksi- sekä isoviiksisiippoja. 

Maastotyöt suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä alueilla päiväsaikaan tehtyjen maastokäyntien 

perusteella. Kartoitusmenetelmänä käytettiin detektorikartoitusta, jossa potentiaalisimpia lepakkoalueita 

(kosteikkojen lähistöt, metsäaukiot, paljon rakennuksia sisältäneet paikat) käytiin läpi jalkaisin ja polkupyö-

rällä. Vähempiarvoisia alueita käytiin läpi autolla hiljaa ajaen. Lajimääritykset tehtiin detektorin avulla lepa-

koiden ultraäänien taajuuksiin perustuen. Detektorina oli käytössä Petterssonin D240X-mallinen laite. Kar-

toituskäynnit alueille tehtiin 25.-26.8., 27.-28.8., 2.-3.9. ja 4.-5.9.2013 Kaikkina käyntikertoina seuranta aloi-

tettiin hämärän tultua n. klo 21:00 ja jatkettiin klo 01:00 – 02:00 välille yöllä. Sää oli joka kerralla lepakko-

kartoituksiin sopiva, lähes tyyntä ja sateetonta, sekä lämpötiloiltaan aloitettaessa n. +15 astetta ja lopetet-

taessa n. +7-8 astetta. 

Lepakkokartoitustietoja täydennettiin kesällä 2014 pesimälinnuston yölaulajalaskentojen yhteydessä 15.-

16.6. Sää oli tuona yönä poutainen, heikkotuulinen ja lämpötila n. +10 astetta. 

Havainnot Kirkonseudun alueella 

Kirkonseudun selvitysalueella tehtiin lepakkohavaintoja yhteensä viidessä paikassa kesällä 2013 ja yhdessä 

paikassa kesällä 2014, kaikissa niistä lajina oli pohjanlepakko. Havaintoja tuli erityyppisistä maastokohteista, 

asutuksen ympäriltä, vesistöjen läheltä ja metsäisempien alueiden tie- ja polkulinjoilta. Havaintopaikkojen 

lyhyt kuvaus, koordinaatit KKJ-yhtenäiskoordinaatteina ja lepakoiden yksilömäärä on esitetty seuraavassa 

luettelossa ja havaintopaikat luettelon jälkeen kartassa 9. 

1. Päivärinta, maaseutuasutusta, mahdollisia päiväpiiloja rakennuksissa, P:7010607, I: 3285920, 1 

pohjanlepakko. 



15 

 

2. Luolanmäen itäpuoli, metsäpolku ja kalliorantainen lampi lähellä, mahdollisia päiväpiiloja lammen 

kallioseinämissä, P: 7010293, I: 3286954, 2-3 pohjanlepakkoa. Havainto tässä paikassa yhdestä poh-

janlepakosta myös 15.-16.6.2014. 

3. Sippola, tien ja polkujen risteys, sopivia aukioita ruokailupaikoiksi, P: 7013386 I: 3288761, 2-3 poh-

janlepakkoa. 

4. Kyrönjokivarsi – Liinamaan sillan ympäristö, P: 7012466 I: 3290601, 1 pohjanlepakko. 

5. Kuntokeskuksen Golfkentän itäpuoli, metsäalue, tie- ja polkulinjoja ruokailupaikoiksi, P: 7010527, I: 

3290303, 1 pohjanlepakko 

 

 

Havainnot Hakolan alueella 
Hakolan selvitysalueella tehtiin lepakkohavaintoja yhteensä seitsemässä paikassa kesällä 2013 ja yhdessä 

paikassa kesällä 2014. Kaikissa havaittu laji oli pohjanlepakko. Yhteistä lähes kaikille havainnoille oli asutuk-

sen ja rakennusten läheisyys. Suurin osa havainnoista tehtiin katu- tai muun valaistuksen lähellä, joka ilmei-

sesti houkuttelee loppukesällä hyönteisiä. Havaintopaikkojen lyhyt kuvaus, koordinaatit KKJ-

yhtenäiskoordinaatteina ja lepakoiden yksilömäärä on esitetty seuraavassa luettelossa ja havaintopaikat 

luettelon jälkeen kartassa 10: 

1. Metsäalue Sippolan teollisuusalueen pohjoispuolella, polunvarrella. P: 7013589, I: 3288746. 2-3 

pohjanlepakkoa. 

2. Kauppi, maaseutuasutusta, vanhoja rakennuksia. P: 7014222 , I: 3289711. 2-3 pohjanlepakkoa. Ha-

vainto tässä paikassa kahdesta pohjanlepakosta myös 15.-16.6.2014. 

3. Keski-Kauppi, omakoti- ja maaseutuasutusta. P: 7014020, I: 3289776. 1 pohjanlepakko. 

4. Kaupinkangas, metsäalue, tie- ja polkulinjoja. P: 7013625, I: 3289690. 2-3 pohjanlepakkoa. 

5. Hakola, metsäalue/asutusta, valaistun tien varressa. P: 7013473, I: 3290028. 1 pohjanlepakko. 

Kartta 9: Kirkonseudun pohjanlepakkohavainnot 1-5 vuonna 2013 ja paikka 2 
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6. Hakola, metsää, valaistun tien varressa. P: 7013270, I: 3290410. 1 pohjanlepakko. 

7. Pöyhönen, metsää, rakennuksia, valaistun tien varressa. P: 7012984, I: 3290100. 1 pohjanlepakko. 

 

 

Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen suosituksissa luokitellaan lepakoiden esiintymisalueet kolmeen eri 

luokkaan, joissa on perusteena alueen arvo lepakoille. 

Luokka 1: Lisääntymis- tai levähdyspaikka.  

Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. 

Luokka 2: Tärkeä ruokailualue, siirtymäreitti tai muutonaikainen kerääntymisalue. 

Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS). Tärkeäksi ruokailualueeksi katsotaan alue, 

jossa esiintyy säännöllisesti runsaasti saalistavia lepakoita ja varsinkin useampia lepakkolajeja. Tärkeäksi 

siirtymäreitiksi katsotaan havaittu reitti ruokailu- ja lisääntymis/levähdyspaikkojen välillä tai osa muutto-

reittiä. 

Luokka 3: Muu lepakoiden käyttämä alue. 

Maankäytössä on huomioitava mahdollisuuksien mukaan alueen arvo lepakoille. Muuksi lepakoiden käyt-

tämäksi alueeksi luokitellaan alue, jossa lepakoita esiintyy, mutta yksilö- ja lajimäärät eivät ole suuria tai 

lepakoita esiintyy vain ajoittain.  

 

Kartta 10: Hakolan alueen pohjanlepakkohavainnot 1-7 

vuonna 2013 ja paikka 2 myös vuonna 2014. 
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Kaikki Kirkonseudun ja Hakolan alueiden lepakkohavainnot kuuluvat luokkaan 3. On todennäköistä, että 

alueiden runsaassa rakennuskannassa on myös luokan 1 kohteita, mutta tässä selvityksessä niitä ei ollut 

mahdollista kartoittaa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että pohjanlepakko kuuluu alueiden pesimälajis-

toon. 

 

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Selvitysalueilta löytyi kesän 2013 kartoituksissa muutama metsälakiin perustuva ja luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeä kohde. Niiden lisäksi keväällä 2014 löytyneet viitasammakoiden lisääntymispaikat 

Järvenjärven eteläpäässä ja Hakolan pohjavesilammissa kuuluvat EU:n luontodirektiivissä mainittuihin koh-

teisiin, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Pesimälinnuston selvitysten tulokset vahvistavat 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi luokiteltujen kohteiden arvoa ja linnuston osalta arvokkain 

alue onkin Lapuanjoki-varren pensas- ja peltoalue, parhaana lajinaan peltosirkku. Lisäksi Hakolan pohja-

vesialueen kahdesta lammesta löytyi huomionarvoisista lintulajeista tavi ja rantasipi.  

Lepakoiden osalta tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että kaavoitushankkeella ei ole vaikutusta 

alueen lepakoihin, eikä suosituksia lepakoiden huomioonottamiseksi ole aiheellista antaa. Mikäli jossain 

yhteydessä löytyy edellä mainitun luokittelun luokkien 1 tai 2 kohteita, tulisi silloin arvioida lisäselvitysten 

tarve ja käsitellä kohteita luonnonsuojelulain ja EUROBATS-sopimuksen mukaisesti. 

Edellä mainitut kohteet ja lajiryhmät tulisi ottaa huomioon alueiden maankäytön suunnittelussa.  

Saukon osalta ei ole suosituksia kaavoitushankkeen maankäytön suunnittelulle.   
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Liite 1. Reviirikartta Kirkonseudun alueen huomionarvoisista lajeista 
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Liite 2. Reviirikartta Hakolan alueen huomionarvoisista lajeista 
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Liite 3. Pistelaskentapaikat Kirkonseudun (1-10) ja Hakolan (11-15) alu-

eella 

 

 


