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JOHDANTO
Luontoselvitys on tehty Kauhavan lentokentän alueen osayleiskaavaa varten. Kaava-alue
on kooltaan noin 523 ha. Alueen rajaus on esitetty kuvassa 1.
Luontoselvityksessä kuvataan alueen luonnon yleispiirteet ja luontoarvojensa puolesta
arvokkaat ja huomioitavat kohteet sekä annetaan suositukset maankäytölle alueen luontoarvojen huomioimiseksi. Selvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain vaatimalla
tarkkuudella. Selvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:stä.
Maastossa käytiin 30.6. ja 16.8.2015.

Kuva 1. Selvitysalue.
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MENELMÄT
Luontoselvityksessä on kartoitettu luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain
erityisen tärkeät elinympäristöt ja vesilain luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit ja
muut luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet kaava-alueella. Uhanalaisen, luontodirektiivin mukaisen sekä muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen on selvitetty
olemassa olevan tiedon ja maastokartoitusten perusteella.
Lähtötietoina selvityksessä on käytetty aiempia selvityksiä, peruskarttoja, ilmakuvia ja
ympäristöhallinnon tietokantojen (OIVA, Hertta) tietoja.
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VESISTÖT JA POHJAVEDET
Kaava-alueen itäosassa on alueen pohjoispuolen ojista alkunsa saava Vääräjoki, johon
alueen pohjoispuolella laskevat Kololuoma, Vähä-Vuosjärven laskuoja ja Mäenpäänjärvestä laskeva Mäenpäänluoma. Vääräjoki laskee Kauhavanjokeen Kauhavan keskustan
alueella. Nimestään huolimatta Vääräjoki on kapea ruskeavetinen oja. Uoma on oikaistu
eikä ole luonnontilainen. Vääräjoen lisäksi alueella ei ole muita vesistöjä.
Lähin pohjavesialue Nahkala A (luokka I) ja Nahkala B (luokka II) sijaitsevat kaava-alueen
ja Kortesjärventien (tie 88) itäpuolella.
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KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS
Kaava-alueen länsi- ja luoteisosassa sekä alueen ympärillä on viljeltyä peltoa (Kuva 2).
Lentokentän aidattu alue on avointa nurmikenttää. Reunoilla on myös pensoittunutta
aluetta, joka on aiemmin ollut viljeltyä peltoa tai niittyä. Kiiltopajupensaiden lisäksi aluskasvillisuus on heinävaltaista. Kaava-alueen länsi- ja eteläosassa on metsää. Lentokentän
aidatun alueen sisäpuolella on lehtipuuvaltaista metsikköä, puustossa pääpuulajina on
koivu. Pensaskerroksessa on pajuja ja aluskasvillisuus on heinävaltaista. Alue on ollut
aiemmin peltoa, koska lentokenttä perustettiin aikoinaan avoimelle peltolakeudelle
(Kuva 3). Tämä näkyy kasvillisuudessa edelleen. Entisten peltojen ja niittyjen alueella
kasvillisuus on heinä- ja ruohovaltaista myös nykyisin lehtipuuvaltaisissa metsissä (Kuva
4).
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Kuva 2. Lentokenttä on avoin ja peltoaukeiden ympäröimä.

Kuva 3. Lentokentän alue on kokonaisuudessaan ollut avointa peltomaisemaa ennen
lentokentän rakentamista. Tämä näkyy kasvillisuudessa edelleen; lehtipuumetsiköiden
aluskasvillisuus on heinävaltaista. Kuva kulttuuriympäristöselvityksestä (Hannu Puurunen Oy 2013). Kuvausaika on vuosi 1930.
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Kuva 5. Lentosotakoulun alueella on asuintalojen takana koivuvaltaista lehtimetsää.
Aluskasvillisuus on rehevää ja ruoho- ja heinävaltaista.

Teiden pientareilla on kulttuurivaikutteista tuoreen niityn heinä- ja ruohovaltaista kasvillisuutta. Alueella ei ole perinnebiotooppeja, kuten niittyjä tai ketoja.
Mäenpääntien ja Paloniementien varressa kaava-alueen länsiosassa on pääasiassa mäntyvaltaisia tai sekapuustoisia kangasmetsiä, jotka ovat talouskäytössä olevia eri-ikäisiä
metsiä hakkuineen ja taimikoineen (kuva 6). Aivan alueen länsiosassa on ojitettua turvekangasta. Mäenpääntien länsipuolella on tuoretta kangasta (kuva 7). Kaava-alueella ei
ole luonnontilaista tai vanhaa metsää.
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Kuva 6. Kaava-alueen länsiosassa Paloniementien varressa on lentokentän puolella ja
lentokentän alueella lehtipuustoista metsää ja pajupensaikkoa (kuvassa vasemmalla).
Länsipuolella on mäntyvaltaisia kangasmetsiä (kuvassa oikealla).

Kuva 7. Mäenpääntien, Paloniementien ja Taavettilantien rajaamalla alueella on kuntorata, jonka alueella kasvillisuus on mäntypuustoista tuoretta kangasta.

Kaava-alueen itäreunalla virtaa Vääräjoki. Joki on kapea oja, jonka uoma on oikaistu eikä
se ole luonnontilainen. Reunoilla kasvaa pajupensaikkoa ja lehtipuustoa. Aluskasvillisuus
on rehevöitynyttä.
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Lentosotakoulun alueella on hoidettuja nurmikenttiä istutettuine puineen ja pensaineen
(kuvat 8 ja 9). Koulun alueen ja lentokentän välissä on vanhoja istutettuja kuusia ja koivuvaltaista lehtimetsää. Hannu Puurunen Oy kuvaa lentosotakoulun alueen puistomaista
kasvillisuutta kulttuuriympäristöselvityksessä (2013) seuraavasti: Martta Martikaisen
1930 laatiman istutussuunnitelman keskeisiä elementtejä ovat aluetta rajaavat ja jäsentävät puurivit. Tärkeimpien rakennusten ympärille hän suunnitteli puistomaisesti istutettuja alueita. Alkuperäisen istutussuunnitelman mukaisista istutuksista on edelleen osa
olemassa miljöön kannalta merkittävinä tekijöinä, mutta osa on joko kokonaan kadonnut tai hoitamattomina menettänyt merkitystään. Leimallisia alueelle ovat pääteiden
varren puurivit ja etenkin vanhimpiin rakennusvaiheisiin kuuluvia rakennuksia ympäröivät puistotilat.

Kuva 8. Suuria kuusia Lentokentäntien varressa.
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Kuva 9. Lentosotakoulun alueella on istutettua puustoa ja koristepensaita. Loppusuoran
varrella on koivurivi. Kuva Loppusuoran ja lentokentälle johtavan tien risteyksestä.
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LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ
Alueelle ei ole tehty erillistä linnustoselvitystä. Maastokäynnillä 30.6. sadepäivänä linnuista havaittiin töyhtöhyyppä, korppi, varis, räkättirastas, punakylkirastas, kuovi, sinisuohaukka, taivaanvuohi, kivitasku, räystäspääsky, västäräkki, kalalokki, talitintti,
peippo, pajulintu, lehtokurppa ja harakka. Alueella esiintyy pääasiassa pelto- ja kulttuuriympäristöille tyypillisiä lintulajeja.
Suomen lintuatlaksen 10 km2 ruudulla Kauhavan keskusta (700:330) pesivät lajit ja niiden pesimisvarmuus sekä suojelu on esitetty liitteessä 1. Ruudulla pesii varmasti 57,
todennäköisesti 42 ja mahdollisesti 13 lajia.
Eläimistöstä maastokäynnillä havaittiin metsäkauriin jälkiä ja orava. Alueen nisäkäslajisto
on tavanomaista.
Pohjanmaan perhoskerholla ei ollut tietoa harvinaisesta perhoslajistosta lentokentän
alueella (sähköposti 15.8.2015 Timo Rinta-Paavola).
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Kuva 10. Varis lähdössä lentoon lentokentän aidalta Uunimaantien varressa.

Kuva 11. Punakylkirastas lentosotakoulun nurmikolla.
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SUOJELU- YM. ALUEET
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 -alue Hirvijoen metsät (FI0800161) sijaitsee noin 6,7 km etäisyydellä. Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluva maisemakokonaisuus Lapuan Kauhavan Alajoki (MAO100105)
sijaitsee noin 3 km kaava-alueesta länteen. Alajoki noin 6 km kaava-alueesta lounaaseen
on kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) ja maakunnallisesti arvokas lintualue (MAALI).
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HUOMIONARVOISET LUONTOKOHTEET
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, ei myöskään uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) tai muita luontoarvoiltaan huomioitavia kohteita. Kaava-alueen kasvillisuus on hoidettuja talousmetsiä,
viljeltyjä peltoja ja lentokentän alueella avointa nurmikenttää, eli ihmisvaikutus näkyy
selvästi alueen luonnossa. Luonnontilaista metsää tai esimerkiksi perinnebiotooppeja
alueella ei ole.
Lentokentäntien varressa lentosotakoulun alueella on maisemallisesti huomionarvoista
puustoa. Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy on selvittänyt vuonna 2013 kulttuuriympäristöselvityksessä alueen merkittävät pienmiljööt, puistot ja istutukset, jotka on
esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Merkittävät pienmiljööt, puistot ja istutukset. Kartta kulttuuriympäristöselvityksestä Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy 2013.
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UHANALAISET JA HUOMIONARVOISET LAJIT
Kaava-alueelta ei ollut tiedossa aiempia havaintoja uhanalaisista, silmälläpidettävistä tai
luontodirektiivin lajeista ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannassa (Suomen ympäristökeskus 27.5.2015) eikä niitä maastokäynneilläkään havaittu.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Alue on kokonaisuudessaan ihmistoiminnan muokkaamaa maatalous- ja asutusaluetta
sekä metsätalousaluetta, jolla ei ole luonnonarvoiltaan merkittäviä huomioitavia kohteita tai elinympäristöjä eikä uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja. Lentosotakoulun alueella on
vanhaa puistomaista puustoa, joka olisi hyvä maisemallisten syiden vuoksi huomioida.
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LIITE 1 Suomen lintuatlaksen 10 km2 ruudulla Kauhavan keskusta (700:330) pesivät lajit
ja niiden pesimisvarmuus sekä suojelu.
Laji

pesimisvarmuus

direktiivi

ampuhaukka

todennäköinen

x

fasaani

varma

haarapääsky

todennäköinen

harakka

varma

helmipöllö

varma

hemppo

todennäköinen

hernekerttu

varma

hiirihaukka

todennäköinen

hiiripöllö

mahdollinen

hippiäinen

todennäköinen

huuhkaja

todennäköinen

hömötiainen

varma

isolepinkäinen

todennäköinen

järripeippo

todennäköinen

kalalokki

varma

kanahaukka

varma

keltasirkku

varma

kesykyyhky

varma

kirjosieppo

varma

kiuru

varma

kivitasku

varma

korppi

varma

kottarainen

varma

kuhankeittäjä

mahdollinen

kulorastas

varma

kuovi

varma

kurki

todennäköinen

kuusitiainen

varma

käenpiika

varma

käki

todennäköinen

käpytikka

varma

laulujoutsen

varma

x

vastuulaji

uhanalaisuus

x

NT

x

NT

x

x

x
RT (3a)

VU

NT, RT 3a

x
x

NT

x

x
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laulurastas

todennäköinen

lehtokerttu

todennäköinen

lehtokurppa

todennäköinen

leppälintu

varma

metso

varma

metsäkirvinen

todennäköinen

metsäviklo

todennäköinen

mustarastas

varma

mustavaris

mahdollinen

naakka

varma

niittykirvinen

todennäköinen

nuolihaukka

mahdollinen

närhi

varma

pajulintu

varma

pajusirkku

todennäköinen

palokärki

todennäköinen

peippo

varma

peltopyy

varma

peltosirkku

todennäköinen

pensaskerttu

todennäköinen

pensassirkkalintu

todennäköinen

pensastasku

varma

peukaloinen

mahdollinen

piekana

varma

pikkukäpylintu

todennäköinen

pikkulepinkäinen

todennäköinen

pikkutikka

mahdollinen

pikkutylli

todennäköinen

pikkuvarpunen

varma

pohjantikka

varma

punakylkirastas

varma

punarinta

todennäköinen

punatulkku

mahdollinen

punavarpunen

varma

puukiipijä

todennäköinen

pyrstötiainen

mahdollinen

x
x

NT, RT (3a)

NT

x

x

x
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x

EN

x

NT

pyy

varma

rantasipi

todennäköinen

rautiainen

todennäköinen

ruisrääkkä

todennäköinen

ruokokerttunen

todennäköinen

räkättirastas

varma

räystäspääsky

varma

sarvipöllö

varma

satakieli

mahdollinen

sepelkyyhky

varma

sinisorsa

varma

sinisuohaukka

todennäköinen

sinitiainen

varma

sirittäjä

todennäköinen

suopöllö

varma

taivaanvuohi

todennäköinen

talitiainen

varma

tavi

varma

teeri

varma

telkkä

varma

tervapääsky

varma

tilhi

mahdollinen

tiltaltti

todennäköinen

tuulihaukka

varma

törmäpääsky

varma

töyhtöhyyppä

varma

töyhtötiainen

todennäköinen

urpiainen

todennäköinen

uuttukyyhky

varma

valkoviklo

mahdollinen

varis

varma

varpunen

varma

varpushaukka

todennäköinen

varpuspöllö

varma

viherpeippo

todennäköinen

vihervarpunen

mahdollinen

x
x

x

NT

VU

NT
x

x
x

x

NT

x

VU

x

x

x
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viiriäinen

todennäköinen

viirupöllö

varma

viitakerttunen

todennäköinen

västäräkki

varma

EN

x
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Sweco Ympäristö Oy

Riitta Yrjänheikki

Aija Degerman

Projektipäällikkö

Suunnittelija

Arkkitehti YKS-177

FM biologi

14 (14)
LENTOKENTÄN ALUEEN O SAYLEISKAAVAN LUONTO SELVITYS
7.9.2015

