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Lukijalle

Keväällä 1996, luonnon heräämisen kynnyksellä, 
toimituskunta laati kirjeen, joka alkoi seuraavasti:

Lähestym m e Sinua pyynnöllä, joka  m erkit-
see työtä ja vaivaa, mutta on sam alla m erkki siitä, 
että juuri Sinun tietojasi, taitoasi ja  m yötäm ieli-
syyttäsi tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi. Se 
hanke on Kauhajoen metsien ja soiden kirja, ja se 
on jatkoa  vuonna 1983 ilmestyneelle Kauhajoen  
luonnonkirjalle ja 1991 valmistuneelle Kauhajoen 
vesien kirjalle.

Edellisistä kotiseudun luontoa kuvaavista 
kirjoista olem m e saaneet hyvin rohkaisevia k o k e-
muksia. Valmiit kirjat ovat saaneet myönteisen  
vastaanoton, mutta ratkaisevaa kaiken onnistumi-
selle ovat olleet itse työn tekijät. Luonnonkirjan  
esipuheessa sanotuinkin, että ”hanke on voinut 
toteutua ainoastaan uhrautuvien ja innostuneiden 
kirjoittajien ja kuvaajieti ansiosta. Ilman heidän 
suurta kiinnostustaan, erinom aista asiantunte-
mustaan ja merkittävää palvelualttiuttaan ei m i-
tään olisi saatu aikaan. ” Näiden kokem usten roh-
kaisem ana lähestym?ne jälleen teitä, arvoisat eri 
alojen ekspertit, toivoen artikkelia ja kuvia metsä-
luonnostamme.

Nyt runsas kolme vuotta myöhemmin kirja 
on valmis. On koettu jälleen talkootyön ihme. Jo 
kainen vapaaehtoiseen ponnisteluun kutsuttu on 
vastannut pyyntöön myöntävästi. Yli 50  eri alojen 
asiantuntijaa ja kotiseutumme luonnon ystävää on 
laatinut artikkelinsa perehtyneisyytensä aihepiiris
tä -  asiallisen neutraalin, kyseenalaistavan, haike
an nostalgisen tai riemukkaan elämyksellisen. 
Teksti on yhtä monimuotoista kuin avara luontom
me, kuvausten kohde. Kukin kirjoittaja vastaa itse 
tekstistään. Toimituskunta on suorittanut vain yh
teensovittamisen vaatimaa viimeistelyä ja laatinut 
osan kuvateksteistä.

Kirjan kuvitus on voitu valita poikkeukselli
sen runsaasta ja tasokkaasta materiaalista. Kauha
joen Kameraseuran aktiiviset luontokuvaajat ovat 
kuvanneet luontoamme myös systemaattisesti kir
jan sisällyksen pohjalta. Näin saatua noin tuhan
nen kuvan materiaalia on Seppo Laakso, biologi ja 
valtakunnallisesti tunnettu luontokuvaaja, täy
dentänyt tuhansien kuvien kokoelmastaan. M o
nella kirjoittajalla on ollut artikkeliinsa liitettä
väksi kuvia ja karttoja. Kuvien yhteydessä on mai
nittu kuvaajan nimi. Lähes jokainen näkymä on 
Kauhajoen luonnosta, ja kuvatekstissä mainitaan 
yleensä myös kohteen sijainti. Vain muutama met
sien aikaisempiin historiallisiin vaiheisiin liittyvä 
otos on muualta maastamme.

Kirjaa varten tehdyt kartat on valmistettu 
Kauhajoen kunnan ympäristöosastolla. Toimitus
työn monissa kiireissä emme olisi selvinneet ilman 
kirjastoalan merkonomi Marjo Ahosen nopeutta ja 
monipuolisia taitoja. Kirjan taiton on opinnäyt
teenään suorittanut artenomiopiskelija Sari M an
tila. Suuren talkooporukan työn tulosten saatta
minen tyylikkään julkaisun asuun on ollut paljon 
työtä ja venymistä vaatinut tehtävä ja varmasti myös 
arvokas kokemus.

Toimituskunta ilmaisee lämpimän kiitolli
suutensa kirjoittajille ja kuvaajille, kustannus
vastuun kantavalle Kauhajoen Lions-Klubille sekä 
kaikille niille henkilöille, joiden innostuneen työn 
ja alttiin myötävaikuttamisen tuloksena nyt jul
kaistava teos ilmestyy.

Toivomme antoisia luku- ja katseluhetkiä Kauha
joen metsien ja soiden kirjan parissa.

Kauhajoella marraskuussa 1999

Toimituskunta
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Luonnon valtakunta



Muinainen asukas Kauhajoen metsissä
ARI SIIRIÄINEN

Kauhajoen "kansallismaisema”: kaunis jokilaakso, 
peltojen takana metsänreuna. Mennäänpä kahdek
san, yhdeksän vuosituhatta ajassa taaksepäin, jo l
loin ensimmäiset asukkaat saapuvat alueelle. M ai
sema on aivan toisenlainen. Jääkautinen mannerjää 
on ilmaston lämpenemisen johdosta perääntynyt 
Kauhajoen kohdalta kauas kohti luodetta ja alueen 
on vallannut meri. Rantaviiva noudattelee tasoa, 
jota nyt, maan kohoamisen seurauksena, edustaa 
kartalla 120 m:n korkeuskäyrä. Yli puolet Kauha
joen pinta-alasta -  kunnan pohjoisosa -  on veden 
vallassa. Muutama kilometri siitä, mihin historian 
saatossa paljon myöhemmin rakennetaan Kuha- 
joen kirkko, työntyy merestä etelään lahti, johon 
puolestaan laskee pienoinen joki. Metsä ulottuu 
rantaviivaan asti, mutta tarkemmin katsottuna sen 
puulajisto poikkeaa nykyisestä oleellisesti: kuusi ei 
erotu taivasta vasten piirtyvässä metsäprofiilissa, 
vaan mänty ja koivu ovat valtalajit, ja lepikko ja pa
jukko tunkeutuvat rantaviivalle asti. Pelloista ei ole 
tietoakaan.

Entä ihminen? Siellä näkyvät asukkaat ujut- 
televan yksipuisia ruuhiaan rantavesiä tarkoin tut
kaillen ja välillä atrainta kokien nostavan hauen 
ruuheen. Onki ja kalaverkko on myös mukana. Kun 
kalamies lipuu kotarantaan, on toinen vähäisen ko- 
takylän mies saapumassa metsästä mukanaan jou
sella ja nuolella ampumaansa riistaa, ehkä jänis tai 
majava tai peräti peura. Linnustuskin on saattanut 
onnistua, ja jos oli saatu kokoon pieni pyyntiryh- 
mä, hirvikin tuli kysymykseen.

Voimme sijoittaa tämän näkymän Hyypän 
kylän Rinta-Könnön talon kohdalle. Sieltä on pel
totöissä löytynyt asutuksen merkkejä: kivikirveitä 
ja -talttoja, kivisen nuijan keskentekoinen aihelma 
ja pieniä kvartsinkappaleita. Esineet paljastavat 
tuon varhaisen asutuksen kuuluvan kivikauden al
kuvaiheeseen, ja laskelmat maankohoamisesta ja 
sen aiheuttamasta rantaviivan vetäytymisestä osoit- 
tavatiän: 8500  vsitten. Kiviesineet ovat ajalle tyy
pillisiä "standardim uotoja”, alkeellisia kirveitä, 
käyräselkäinen kouruteräinen taltta jakartionmuo- 
toisella reiällä varustettu pallomainen nuijakivi; 
kvartsit ovat nahan kaapimista, reiän tekoa tai leik
kaamista varten iskettyjä kappaleita ja niiden val
mistuksessa syntyneitä iskoksia. Maaperän happa
muus on tuhonnut jäljettömiin kaiken muun, puus
ta, nahasta, sarvesta, luonnonkuiduista, tuohesta ja 
muusta eloperäisestä materiaalista valmistetut esi
neet täysin. Metsä antoi siis asukkaille paitsi ravin
toa myös raaka-ainetta tarvekaluihin. Samoin ko
dat asumista ja keittämistä varten rakennettiin puu- 
riu’uista ja katettiin vuodilla. Kiinnostava yksityis
kohta kotakylän tuokiokuvassa on se, ettei savias
tioita näy missään; kaikki nestemäinen aine ve
destä lähtien on varastoitu puu- ja nahka-astioihin 
ja keittäminen hoidettiin puuastioissa nuotiossa 
kuumennettujen kivien avulla.

KIVIKAUTISEN KOTAKYLÄN METSÄSTÄJÄT JA KALAS
TAJAT OLIVAT SEUTUMME ENSIMMÄISIÄ ASUKKAITA 

JÄÄKAUDEN JÄLKEEN. PIIRTÄNYT SARI MANTILA.
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Edellä lyhyesti kuvattu kivikautinen kulttuu- lopulle, 7 5 0 0 -7 0 0 0  vuoden taakse. Tähän viittaa 
rikuva -  jota arkeologisessa tutkimuksessa kutsu- sekin, että rantaviiva noudatteli Korkiamäen asu
taan esikeraamiseksi tai tärkeän uusmaalaisen löy- tuksen aikaan 90 metrin nykytasoa, mikä edellyttää 
töalueen mukaisesti Suomusjärven kulttuuriksi -  rannan siirtymisen mukaisesti tuota ikää. 
pätee koko eteläisen Suomen alueella. Kehitys oli Kaikilta edellä luetelluilta paikoilta ovat tut-
äärimmäisen hidasta. Kauhajoeltakin löytyneet kijatpoimineetiskennässäsyntyneitäkvartsinkap- 
muut asuinpaikat, Keski-Hyypän Pentinmäestä, paleita, joten paikoille on todella muinoin asetuttu 
Kainaston kylän Peurasta ja Koivumäestä ja Luo- asumaan -  kuinka pitkiksi ajoiksi, on mahdotonta 
mankylän Korkiamäestä tavatut löydöt toistavat ku- sanoa. Maankuori kohosi noihin aikoihin varsin 
vattuja piirteitä. Jotakin lisääkin ne tuovat esineva- nopeaan tahtiin, paljon nopeammin kuin nykyään 
likoimaan, mutta se vain vahvistaa sitä vähää, mitä (tuolloin ainakin 2.5 m sadassa vuodessa, nykyisin 
tiedetään esikeraamisesta vaiheesta, sen tekniikas- 6 0 -7 0  cm), ja rantaviiva vetäytyi laakeassa maas
ta, elinkeinoista ja sosiaalisista rakenteista. tossa jo yhdenkin sukupolven aikana useita satoja

Pentinmäestä on alkeellisten kirveiden lisäksi metrejä, mikä pakotti asutuksen etsiytymään aina 
löytynyt liuskeesta hiottu suiponsoikea keihään- aika-ajoin uudelle paikalle.
kärki ja varsireiällinen hakku, muilta paikoilta on Metsämiesten samoillessa riistamailla ja ka-
käyräselkäisiä kourutalttoja ja ajanjaksolle tyypilli- lamiesten ja hyljestäjien liikuskellessa talvisilla jäil- 
siä tasateräisiä talttoja. Korkiamäeltä on kuitenkin lä kiviesineitä saattoi kadota tietymättömiin tai 
sellaistakin esineistöä, joka saattaisi kuulua esike- niitä heitet- . ■ tiin maastoon uhreiksi juma-
raamisen jälkeiseen kampakeraamiseen kauteen- y  , luuksille.  Tällaisia yksittäisiä
kin, mutta kun saviasti- 
anpaloja ei sieltäkään 
löytynyt, lienee var
minta iätä asutus esi- 
keraamisen kauden

, esineitä löytyy Kauhajoenkin 
o alueelta runsain mitoin. Paria 

lukuunottamatta ne kuu
luvat edellä kuvattuun 
esikeraamiseen kau
teen. Poikkeukset ovat 
vaikeasti ajoitettavia,



ilmeisen pitkäaikaisia esinemuotoja. Kuitenkin yk
si niistä, Enon kappalaisen maalta jo viime vuosisa
dalla löytynyt pienoinen kirves, kuuluu kampake- 
raamiseen kauteen, joka sijoittuu 4 0 0 0 -6 0 0 0  vuo
den taakse. Tuon aikakauden asuinpaikkoja tunne
taan useitakin Kauhajoen pohjoispuolelta, ja näin 
ollen Enon kirveen hukkaaja on todennäköisesti 
samoillut sieltä päin etelään pyynnin merkeissä.

Kauhajoen arkeologinen löytöaineisto vaike
nee esikeraamisen kauden jälkeen useaksi tuhan
neksi vuodeksi. Asutus on, kuten sanottu, vetäyty
nyt pohjoiseen rantaviivan siirtymisen tahdissa, ja 
Kauhajoen jokivarret ja metsät jäivät takamaaksi, 
jossa riistaa kyllä oli ja sitä hyödynnettiin, mutta 
asuinpaikat perustettiin pohjoisille rannikoille. 
Mutta kivikautisia asukkaita on kuitenkin vielä tu
lossa. Noin 4 5 0 0  vuotta sitten kotasavuja nousee 
jälleen Kauhajoen metsistä. Tällä kertaa asujamisto 
on aikaisempaa selvästi korkeammalla kulttuurita
solla. He valmistivat upeita varsireiällisiä sotakir- 
veitä kivestä, jota he ehkä kauppavaihdon perus
teella saivat etelästä, Satakunnan rannikkoalueilta. 
Tällaisia ns. venekirveitä -  arkeologien antama ni
mitys kirveiden venettä muistuttavan muodon pe
rusteella -  on Kauhajoen alueelta löytynyt seitse
män. Niistä osa saattaa hyvinkin olla peräisin hau
doista, koska monin paikoin ehjät venekirveet ovat 
lähemmässä tarkastelussa osoittautuneet hauta-an- 
timiksi; haudat ovat olleet maakuoppia, joihin vai
naja on asetettu kyyrypolviseen nukkuma-asen
toon. Kauhajoellakin kannattaisi venekirveiden 
löytöpaikat tarkastaa tämä mahdollisuus mielessä. 
Sotakirveskansa valmisti myös taidokkaita savias
tioita, joiden loivasti kaartuvat kaulat he koristivat 
viivavy öhykkein tai nuorapainantein -  siitä nimitys 
nuorakeraaminen kulttuuri ja väestö.

Keitä nuorakeraamikot olivat? Tutkijoiden 
ajatukset eroavat tässä kysymyksessä. Eräät arvele
vat, että he olivat tulokkaita Suomenlahden etelä
puolelta -  ehkä osin Skandinaviastakin -  ja edusti
vat uutta väestöainesta, indoeurooppalaista kan- 
tabalttia puhuvaa väestöä. Toiset tutkijat ovat 
kääntyneet sille kannalle, että nuorakeraaminen 
kulttuuri syntyi kyllä ulkoisten yhteyksien pohjalta, 
mutta kotoisen "alkuperäisväestön” piirissä:

kontaktit meren yli välittivät tietoa uutuuksista, 
niin esineellisistä, taloudellisista kuin sosiaalisis- 
takin, joita hanakasti eräänlaisina statussymbo
leina omaksuttiin kotoisen perinteen tilalle. Kysy
mys on ratkaisematta ja varmaankaan ei lopullista 
totuutta asiasta koskaan saada -  kyse on tutkijoiden 
näkemyksistä ja selitysmalleista. Itse kallistuisin 
edellisen mallin kannalle: nuorakeraaminen kult
tuuri levisi tulokkaiden tuomana, mutta kulttuu
rikuvan muutokseen osallistuivat myös suomen
sukuiset alkuperäiset asukkaat, ne jotka olivat met
sissään samonneet aikaisemminkin.

Joka tapauksessa uusi kulttuuri mursi vanhan 
vain Suomen lounaisosassa, linjan Vaasa-Tampe- 
re-Viipuri eteläpuolella; pohjoisemmaksi vaikut
teita tihkui vain satunnaisesti. Kauhajoen metsät 
kuuluvat piirin pohjoiseen periferiaan ja osuvat 
siihen välimaastoon, joka erottaa lähinnä Kyrön- 
jokilaaksoon keskittyvän ja eteläsuomalaisen asu- 
tuskeskittymän toisistaan. Kauhajoelta löytyneet 
kuusi tai seitsemän venekirvestä ja pari arkisiin 
askareisiin tarkoitettua yksinkertaista työkirvestä 
osoittavat alueen kuuluneen nuorakeraamiseen 
kulttuuripii-riin vaikka asuinsijoja ei ole ainakaan 
toistaiseksi vielä löytynyt.

Nuorakeraamisen kulttuurin kohtalon sine
töi ilmaston huononeminen, joka oli alullaan jo uu
tuuksien levitessä Suomen puolelle. Jos, kuten ar
vellaan, elinkeinoissa oli tässä vaiheessa jo mukana 
ainakin kokeilevassa mielessä maanviljely ja kar
janhoito, toimeentulo kävi yhä hankalammaksi. 
Idän suunnalta metsiin levisi kuusi, ensin yksittäi
sinä puina ja metsiköinä, mutta ajan myötä yhä ti
hentyvinä metsinä. Nuorakeraaminen kulttuuri ei 
sopeutunut muuttuviin luonnonoloihin vaan me
netti ominaispiirteensä. Vanhat, nuorakeraamisia 
innovaatioita edeltäneet esinemuodot ja kalastuk
seen, metsästykseen ja keräilyyn perustuva talous 
tulivat taas tarkoituksenmukaisiksi. Syntyi seka- 
kulttuuri, jossa nuorakeraamisia piirteitä erottuu 
vanhasta kivikautisesta yleiskuvasta; tätä kutsutaan 
Kiukaisten kulttuuriksi. Tästäkin vaiheesta Kauha
joen löydöt vaikenevat täysin, elleivät sitten kaksi 
Nirvankylästä löytynyttä esinettä, kirves ja taltta, 
kuulu siihen.



KUUSEN YLEISTYMINEN 3000 VUOTTA SITTEN OLI MERKKI ILMASTON HUONONEMISESTA, JA 
KAUHAJOEN METSÄT JÄIVÄT ASUMATTOMIKSI ERÄMAIKSI KIVIKAUDEN JÄLKEEN. KOSKEMATONTA 

KUUSIMETSÄÄ VINNIÄISLUOMAN TUNTUMASSA.

Kivikauden jälkeen Kauhajoen metsät jäivät 
asumattomiksi erämaiksi, kunnes historiallisen 
ajan talonpojat vasta 1500-luvulla asettuivat alueel
le alkaen raivata jokivarsia viljelykseen. Tuolloin 
nykyinen "kansallismaisema” vasta syntyi. Kaikki
aan 2500  vuotta kestäneiden pronssi-ja rautakau
sien arkeologiset löydöt ovat äärimmäisen niukat 
ja kertovat jälleen vain satunnaisista eränkävijöistä 
Kauhajoen aarnimetsissä. Kaksi soikeaa tuluskiveä 
-  jollaisia rautakauden turkismetsästäjät ja kasken
polttajat heittivät uhreina puroihin ja kaskipeltoi
hin metsästys- ja viljaonnea varmistamaan -  ovat 
tästä todisteina.

Mistä turkis- ja kaskimiehet samosivat Kau
hajoen erämaihin, on vaikea sanoa. Kysymys liittyy 
koko Pohjanmaan rautakautisen asutuksen ongel
makenttään. Taantuiko Ky rönmaan ja Etelä-Pohjan
maan rannikon varhaisen ja keskisen rautakauden 
ainakin noin vuoteen 800 jKr jatkunut vankka asu
tus 800-luvun kuluessa yksittäisten talojen haja- 
asutukseksi, katosiko asutus peräti kokonaan, vai 
mikä sen kohtalo oli? Arkeologien aikaisemmin

esittämän näkemyksen mukaan maakunta auti
oitui kokonaan, ja näin ollen ne yksittäiset löydöt, 
joita alueelta 800-luvun ajalta ja sen jälkeen on 
mm. Teuvalta, Kurikasta, Töysästä ja Alavudelta 
löytynyt, osoittaisivat aktiviteettia Hämeen suun
nalta. Tämä olisi ymmärrettävissä hyvin alkuna 
sille asutustoiminnalle, joka Etelä-Pohjanmaan 
jokivarsia pitkin suuntautui etelästä sittemmin 
historiallisella ajalla. M utta toisaalta arkeologien 
keskuudessa on voittamassa kannatusta ajatus, 
että asutus ei Etelä-Pohjanm aalta minnekään 
hävinnyt 800-luvun kuluessa, vaan kysymyksessä 
on taloudellinen laskusuhdanne yleisen euroop
palaisen kauppaverkoston uudelleenjärjestäy
tymisen seurauksena, ja tästä johtuva demog
rafinen taantuma Etelä-Pohjanmaalla. Silti asutus 
jatkui katkeam attom ana, vaikkakin siis har
ventuneena ja ulkoiset kontaktinsa menettäneenä. 
Näin ollen Kauhajoen erämaissa metsästävät ja 
mahdollisesti pieniä kaskimaita polttavat samoili
jat ovat voineet yhtä hyvin olla eteläpohjalaisia ta
lonpoikia.
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MERESTÄ KOHOAVA MAAPERÄ SAA VÄHITELLEN MAANNOSKERROKSENSA, KIVENNÄISMAAN 
RAPAUTUMINEN ALKAA JA PIONEERIKASVIT VALTAAVAT RANNAN. KAUHAJOKI NOUSI ITÄMEREN 

SYLISTÄ NOIN 9000-6000 VUOTTA SITTEN, SIIS 3000 VUODESSA.

14

SE
PP

O
 L

A
A

K
SO



Kauhajoen metsämaiden ja metsien 
varhainen kehitys

ANTTI-JUSSI LIN D RO O S -  H EIKKI LIN DRO O S -  M ATTI LE IKO LA

MAA KO H O AA MERESTÄ; MAAN
NOSTUMINEN
Kauhajoen seutu oli Lauhanvuoren huippua lu
kuunottamatta veden alla viimeisimmän jääkauden 
jälkeen. Maan kohoaminen jopa kolme kilometriä 
paksun jäätikön alta alkoi kuitenkin nostaa Kauha
joen korkeimpia seutuja vedestä noin 9000  vuotta 
sitten, ja seutu oli kokonaisuudessaan paljastunut 
noin 6 000  vuotta sitten. Itämeren kehitysvaiheet, 
jään kulku ym. syyt määräsivät, mitkä alueet kul
loinkin vapautuivat vedestä ja millaiseksi maan to
pografia ja raekoostumus muodostuivat. Yhteistä 
kaikille Kauhajoen metsämaille on kuitenkin ollut, 
että ne ovat olleet maannostumisen kohteina. T ä
mä kasvillisuuden, ilmaston ja kallioperän muunta
ma maan pintakerros onkin kaikkialla pohjoisessa 
eli boreaalisessa vyöhykkeessä aivan olennainen 
metsän menestymiseen vaikuttava tekijä.

Nuorimmilla, vasta merestä nousevilla mail
la ei voida erottaa yleisimmälle maannostyypillem- 
me, podsolimaannokselle, ominaisia kerroksia eli 
horisontteja. Maan pinnan korkeuden lisääntyessä 
ja maatumien iän kasvaessa horisontit alkavat vähi
tellen erottua maan pintakerroksessa. Kivennäis
maan pinnassa on tavallisesti eloperäisestä eli or
gaanisesta aineksesta muodostunut humuskerros, 
joka on niin Kauhajoella kuin muuallakin Etelä- 
Pohjanmaalla melko hapan, pH alle 4 .5 . Humus- 
kerroksen alla erottuu kivennäismaan pinnassa 
huuhtoutumiskerros eli A-horisontti harmaana 
vyöhykkeenä. Tämän kerroksen alla on punertavan

värinen rikastumiskerros eli B-horisontti ja sen ala
puolella muuntumaton pohjamaa eli C-horisontti. 
Podsolimaannoksen kehitysastetta voidaan arvioi
da mm. tarkkailemalla maannoshorisonttien pak
suutta ja värejä sekä raudan ja alumiinin pitoisuuk
sien jakautumaa eri maakerroksissa samoin kuin 
eloperäisen aineksen rikastumista maahan.

Podsoloitumisen nopeutta tutkittaessa on 
Pohjanlahden rannikolta löydetty maannoksia, joi
den kehitys on ollut hyvässä vauhdissa j o, kun maa 
on ollut kolmisen sataa vuotta kohonneena meres
tä. Yleisesti ottaen podsoloituminen on ollut sisä
maassa kuten Kauhajoellakin nopeinta noin 2500  
vuoden ikään saakka, minkä jälkeen podsoloitu
minen on hidastunut selvästi. Paikan korkeuden 
meren pinnasta on havaittu osoittavan melko hyvin 
podsoloitumisen voimakkuutta, kunhan edellä esi
tetty maannoskehityksen hidastuva aikataulu ote
taan huomioon.

Podsoloituminen ei kuitenkaan ole ollut ai
noa veden alta paljastuneiden maiden kehitystä oh
jaava maannostumisen laji. Meren läheisyys ja kor
kealla oleva pohjaveden pinta muokkaavat maape
rää synnyttäen ns. glei-horisontin. Glei-horisontti on 
tiivis, väriltään sinertävä maakerros, jonka pohjave
den edestakainen nouseva ja laskeva liike on aiheut
tanut. Ensimmäisen tuhannen vuoden aikana siitä 
kun maaperä on paljastunut vedestä ns. rantavaiku- 
tukset, kuten meren roiskevaikutukset, rantavoimat 
sekä tuulen kulutus ja kasaus näyttävät olleen tärkeitä 
eri maannostyyppien paikalliselle kehittymiselle.



MAALEIKKAUKSEN TUHKANHARMAA HUUHTOU
TUMISKERROS JA SEN ALAPUOLELLA EROTTUVA 
PUNERTAVA RIKASTUMISKERROS KERTOVAT PITKÄLLE 
EDENNEESTÄ PODSOLISAATIOSTA, MIKÄ ON TYY
PILLISTÄ METSÄMAAN RAKENTEELLE SUOMESSA.

METSÄMAIDEN RAVINTEISUUS JA 
VILJAVUUS
Metsien kasvun kannalta kivennäismaan rapautu
minen on olennaista, sillä kivennäiset eli mineraa
lit muodostavat metsäpuiden keskeisen ravintei
den lähteen. Kun Kauhajoella kuten muuallakin 
Suomen eteläpuoliskossa moreenimaiden vesita
lous on yleensä puiden kannalta turvattu, maan ra
vinnetalouden merkitys korostuu.

M aannoskehityksen alussa rapautuminen 
kohdistuu helpoimmin rapautuviin kivennäisiin ja 
näin maan pintakerros muuttuu jatkuvasti. Kvartsi 
on tavallisista kivennäismaissa esiintyvistä mine
raaleistamme kestävin rapautumista vastaan ja se 
myös rikastuu helpoimmin maannoksen rapautu- 
misvyöhykkeeseen. Se on kuitenkin kasvien ravit
semuksen kannalta täysin hyödytön kivennäinen. 
Tummat, ravinnerikkaat mineraalit, kuten esimer
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kiksi sarvivälke, rapautuvat sen sijaan helposti 
maan pintakerroksesta. Huuhtoutumiskerroksen 
piihappoisista silikaattim ineraaleista vapautuu 
maannostumisen aikana alumiinia ja rautaa, jotka 
vuorostaan sitoutuvat liukoisiin eloperäisiin yhdis
teisiin, pääasiassa ns. humushappoihin. Nämä ns. 
kompleksiyhdisteet kulkeutuvat veden mukana 
maaperässä alaspäin ja saostuvat happamuuden 
vähetessä podsolimaannoksen rikastumishorisont- 
tiin, joka saa punertavan värinsä juuri saostuneista 
rautayhdisteistä.

Kauhajoella on myös ravinnerikkaita saviker- 
rostumia, jotka ovat syntyneet aikanaan Itämeren 
pohjaan sedimentoitumalla. Niiden merkitys met
sämaina on kuitenkin vähäinen, sillä savikot on lä
hes kaikki hyödynnetty peltomaina tai niittyinä. 
Sen sijaan Kauhajoella on lukuisia näyttäviä mänty
kankaita jääkauden jälkeisillä harjumuodostumilla



ja muinaisten rantakerrostumien sora- tai hiekka- 
patjoilla. Täällä on paitsi rapautuneiden, puille 
käyttökelpoisten ravinteiden puute, myös maan 
pintakerroksessa kasvien käytettävissä olevan ve
den vähyys metsän kasvun haittana.

METSÄT SYN TYVÄT JÄÄPE1TTEEN ALTA 
VAPAUTUNEELLE MAALLE

Pian syntyi vedestä vasta nousseen maan pinnalle 
tiheä, nykyistä Lapin tundraa näöltään muistuttava 
kasvipeite. Se koostui varhaisista pioneerilajeista, 
joiden ravinnevaatimukset olivat matalat ja jotka 
sietivät aavikkomaisen seudun lumi- ja vesisateita, 
tuulia ja lämpötilan voimakkaita vaihteluita. Pää
osin ruohoista, heinistä ja varvuista koostuneen 
tundrakasvillisuuden seassa oli kuitenkin jo hyvin 
varhain puita, pääasiassa pajuja ja pensasmaisia 
koivuja. M yös ensimmäiset männyt ilmestyivät 
maisemaan melko pian puumaisten koivujen jäl
keen. Kauan aikaa mänty tosin pysyi esiintymisel- 
tään vaatimattomana, mutta sitten olosuhteet pa
ranivat metsän kasvun kannalta niin paljon, että 
mänty valtasi lähes kaikki sille soveltuvat kasvupai
kat koivuilta.

Ensimmäiset ns. jalot lehtipuut tulivat Suo
meen noin tuhat vuotta koivun jälkeen. Lähes viisi 
tuhatta vuotta kesti eräänlainen sekametsävaihe, 
jolloin mänty, koivut, lepät sekä jaloista lehtipuista 
tammet, lehmus sekä jalava kasvoivat sekametsinä. 
Kuivilla ja kuivahkoilla kankailla mäntyä oli run
saimmin, kun taas tuoreilla kankailla mänty-koi- 
vu-leppä-sekametsät olivatyleisiä. Jalojen lehtipui
den osuus metsissä vaihteli, mutta pysyi kuitenkin 
yleensä alle 10 prosentin. Metsien pensaslajisto ja 
pintakasvillisuus oli rikasta, mm. pähkinäpensas 
kasvoi tuolloin runsaana Pohjois-Pohjanmaata ja 
Ruotsin Länsipohjaa myöten.

Noin viisi ja puoli tuhatta vuotta sitten Suo
meen saapui kuitenkin uusi puulajitulokas, kuusi. 
Sen eteneminen kävi idästä länteen eikä etelästä 
pohjoiseen kuten muiden, sitä aikaisempien puu
lajien. Tolosen mukaan Parikkalan-Ilomantsin 
tienoilta tullut kuusi saavutti Kauhajoen seudun 
noin 4 000  vuotta sitten. Etenemisen nopeuteen

vaikuttivat ilmastolliset ja maaperälliset syyt yh
distyneenä kuusen oman vaelluksen historiaan.

Uuden puulajin nopea voittoisa ilmaantumi
nen maamme metsiin on aiheuttanut pohdintaa, ja 
ilmiölle on esitetty monia eri syitä. Usein kuusen 
yleistyminen yhdistetään ilmaston kylmenemiseen 
ja kosteuden eli humidisuuden lisääntymiseen. 
Kuusen hidas leviäminen ilmastoltaan jo valmiiksi 
viileään Lappiin ei sen sijaan ole saanut tyydyttävää 
selitystä. Kysymystä tarkastellut Alho pitää kas
vukauden aikaista suhteellista kuivuutta suurim
pana syynä kuusen heikkoon menestymiseen poh
joisessa, mutta asiaan voi vaikuttaa muitakin teki
jöitä.

Kuusen yleistyttyä noin 3 000  vuotta sitten 
sen osuus metsissä nousi siitepölynäytteiden mu
kaan paikoin jopa yli 80 %:iin. Oli ilmeistä, ettäkuusi 
oli tyypillisenä alikasvoksesta nousevana kliimaks- 
puulajina vähitellen valloittanut tuoreet ja lehto
maiset kankaat sekä viljavuudeltaan paremmat kor
vet. Metsäpalojen ajoittainen yleistyminen vuoros
taan vähensi kuusen osuutta selvästi, mutta tämä 
koitui lähinnä männyn ja koivujen hyväksi. Jalot 
lehtipuut olivat suhteellisen harvinaisia jo silloin, 
kun ihminen ryhtyi raivaamaan parhaita metsämai
ta pelloiksi ja kaatamaan hikeviä moreenikankaita 
huhtakaskiksi.
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Suot syntyvät
ERKKI RAIKAM O -  RAIMO H EIKK ILÄ

Suomi on suomaa: haluttiinpa sitä tai ei. Etymolo
gisesti Suomi lienee suo-sanan johdannainen -  
vaikka sitä ei yleisesti tunnustettaisikaan. Toisaalta 
englanninkielinen versio ”Fensland” (soiden maa) 
voi viitata Finlandiin.

Suo on sekä biologisesti että metsätaloudel
lisesti määriteltynä turvetta muodostava kasviyh- 
teiskunta. Tämän ohella geologinen ja maatalou
dellinen suon määritelmä edellyttää yli 0,3m :n tur- 
vepaksuutta. Näin ollen myös turvepellot, turve- 
tuotantokentät ja suokasvillisuuden menettäneet 
kuivatut metsät, ns. turvekankaat, luokitellaan soiksi.

Maa-alastamme noin kolmasosa on suota; 
joka kolmannella askeleella siis astumme suolle. 
Niinpä suot ovatkin varsin tärkeä maisemamme 
elementti.

Miksi sitten Suomessa ja tietyissä osissa Suo
mea on niin paljon suota, verrattuna vaikkapa Kes- 
ki-Euroopan maihin? Elämme täällä Suomessa ns. 
humidissa ilmastovyöhykkeessä. Se tarkoittaa, että 
sataa enemmän kuin haihtuu. Maamme on myös 
tietynlaista tasankoa, peneplaania. Tällä puolita- 
sangolla lisäksi monet osat maastamme, muiden 
muassa Kauhajoen seutu, on vedenjakaja-aluetta, 
missä vesi ei "tiedä” minne mennä. Vedenjakaja- 
alueella on yleensä useita purkausaukkoja, jolloin 
hidas veden virtaus aiheuttaa kostean maaperän 
kautta soistum ista-toisin sanoen kosteutta vaati
vat suokasvit vakaavat alaa.

Kauhajoki on metsien ja soiden pitäjä, se kuu
luu ns. Suomenselän alueeseen, joka jakaa vesien 
virtaukset toisaalta Pohjanlahden suuntaan ja toi
saalta Suomenlahden suuntaan aiheuttaen veden 
hitaan liikkeen ja siten voimakkaan soistumispro- 
sessin. Kauhajoen soistumisprosentti on noin 35, 
mikä hieman ylittää maamme keskiarvon.

KAUHAJOEN SOISTUMINEN

Metsien ja soiden kehitys liittyy vääjäämättömästi 
jääkauden jälkeisenä ajanjaksona toisiinsa; yhtäältä 
avosuot ovat muuttuneet puustoisiksi suotyypeiksi 
toisaalta metsämaan soistumisen myötä kivennäis
maan metsät ovat peittyneet metsäisten ja/tai avoi
mien suotyyppien alle. Näistä eri kehitysvaiheista 
kertovat turvekerrostumissa tavattavat puu- eli lie- 
kokerrokset ja toisaalta avosuota kuvastavat puh
taat sammal- ja sarakasvillisuuskerrokset. Nämä 
kerrostumat ilmentävät ilmastonmuutoksia, joita 
meillä on ollut varsin monenlaisia viimeisen jää
kauden väistyttyä.

Mutta koska ja miksi mm. Kauhajoella on al
kanut moinen soistumisprosessi? Takarajana on 
viimeisen mannerjäätikön perääntyminen; noin 
9 0 0 0 -1 0  000  vuotta sitten. Jäätikön reunan näen
näisen vetäytymisen, ilmaston lämpenemisen ai
heuttaman sulamisen, jälkeen Kauhajoen alue oli 
lähes täydellisesti veden peitossa (ns. Ancylus-sisä- 
järvivaihe). Maankohoamisen seurauksena vedestä 
vapautuvaan maahan iskeytyi kosteutta suosivaa



kasvillisuutta. Näin soistumistapahtuma käynnis
tyi varsin nopeasti ennen pintamaan kuivumista ja 
metsittymistä. Tällaista soistumistapahtumaa ni
mitetään primääriseksi soistumiseksi. Soistumista 
tapahtuu myös jo metsittyneen maan soistumisena 
(pohjaveden pinnan kohotessa esim. metsäpalon 
seurauksena) sekä järvien ja lampien umpeenkas
vuna.

Kauhajoella valtaosa soista on syntynyt pri
määrisesti, arviolta noin 55 %. Metsämaan soistu
misena on syntynyt noin 40 %  ja vain pieni osa, 
noin 5 % , kunnan soista on syntynyt vesistöjen um
peenkasvun seurauksena. Kuitenkin on muistetta
va, että yksittäisissä suoaltaissa soistumisprosessi 
tapahtuu useimmiten kaikkien e.m. tyylien kombi
naationa pohjaveden pinnan nousun myötä; esi
merkiksi pienialaisen järvialtaan umpeenkasvun 
seurauksena pohjaveden pinta kohoaa ympäristös
sä ja soistuminen edistyy ja laajenee metsämaan 
soistumisena.

Suon pohjan arkistot kivennäismaan ja tur
peen rajalta kertovat suon syntytapahtuman. Sieni- 
hyyfistön puuttuminen on merkkinä primäärisestä 
soistumisesta, puunjäänteet ja sienirihmasto ilmen
tävät metsämaan soistumista eli pohjaveden pinnan 
noususta syystä tai toisesta, ja turpeen alapuolinen 
liejukerros on viesti vesialtaan umpeenkasvusta.

Niinpä suot ja turvekerrostumat toimivat tä
nä päivänäkin eräänlaisina luonnonarkistoina 
muistuttaen ja kertoen jääkauden jälkeisistä ilmas- 
tonvaihteluista ja sen myötä nykyistä vaateliaam
pien kasvilajien esiintymisistä. Toisaalta soihin 
kerrostuneet ja niissä säilyneet viljelykasvien siite
pölyt tiedottavat arkeologisina mikrofossiileina 
peltoviljelyn yleistymisestä eri puolilla maatamme. 
Sittemmin ilmaston suotuisan kehittymisen (läm
penemisen) myötä kosteikoillamme ja metsissäm
me esiintyi varsin runsaasti kasvilajeja, jotka nykyi
sin kuuluvat paljon eteläisempään flooraan (mm. 
tammi, pähkinäpensas, vesipähkinä). Tämän päi
vän viestejä noilta menneiltä aikakausilta ovat tur- 
vekerrostumista löydettävät kasvien siemenet ja sii
tepölyt.

Kauhajoella soistuminen näyttää valtaosin 
alkaneen noin 9 0 0 0 -7  000 vuotta sitten, mutta itses
sään voimakkain turpeen kasvu lienee kuitenkin 
tapahtunut ilmastollisesti kosteina ja lämpöisinä 
kausina (ns. Atlanttisella 5 0 0 0 -8  000  ja Subat- 
lanttisella -  noin 2 5 0 0  vuotta sitten -  kaudella).

Soiden historian alkuvaiheita luonnehtivat 
kohtalaisen rehevät neva- ja luhtatyypit, joilla kas- 
voi erilaisia saralajeja, suokurjenjalkaa, raatetta, pa
juja, leppää ym. Ilmaston viilenemisen ja kosteu
den lisääntymisen myötä rahkasammaleet, sopeu- 
tumiskykyisinä ja pioneerityyppisinä kasveina, sai
vat voimakkaan jalansijan ja syrjäyttivät vähitellen 
kivennäisravinteita vaativan kasvillisuuden. Rah
kasammal näet pystyy elämään yksistään sadevede
stä saamiensa ravinteiden varassa.

Näin Kauhajoen suot muuttuivat vähitellen 
karuiksi, ympäristöstään korkeammalla oleviksi 
ns. kohosoiksi. Nykyisin ne luokitellaan ns. kermi- 
keidassoiksi, joissa pitkänomaiset mättäät eli ker- 
mit ja vetiset kuljut muodostavat suon keskustaan 
korkeuskäyrien suuntaisen labyrintin.

Kauhajokisten turvekerrostumien paksuutta 
ja kehitystä on luonnehdittu Kauhanevalta tehdyssä 
inventointikartassa profiileineen (A-B-C-linja). 
Turvekerroksen pohjalla olevat hiilikerrokset ker
tovat muinaisista Atlanttisen kauden aikaisista 
metsäpaloista ja niitä seuranneista pohjaveden pin
nan kohoamisista ja soistumisen leviämisistä.
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KAUHANEVAN KEHITYS

Kauhanevalta on äskettäin tutkittu myös suokasvil
lisuuden kehitystä määrittämällä eri aikoina vallin
neita kasviyhdyskuntia turvekerroksiin hautautu
neiden maatuneiden kasvinjäännösten avulla 
(Heikkilä ym. 1999). Tässä esitelty turveprofiili on 
kairattu Kauhanevan keskeltä keidassuon märästä 
kuljusta.

Diagrammista voidaan nähdä, että suo on 
keskiosassa syntynyt matalan vesistön kasvaessa 
umpeen. Radiohiiliajoituksen perusteella soistu
minen on alkanut n. 8000  vuotta sitten. Suon poh
jalla on ohuelti liejua, jossa on runsaasti järvikort- 
teen ja osmankäämin jäänteitä. Matalassa järvessä 
tai lammessa on lisäksi kasvanut lettolierosammal- 
ta ja hetekuirisammalta, jotka ovat tyypillisiä rehe
vien järvien rantavyöhykkeissä.

Suo on syntynyt nopeasti, ja kehityksen alku
vaiheessa se on ollut rehevä ruohoinen rimpineva, 
myöhemmin saraneva. Noin kolmen metrin syvyy
dellä turvekerroksessa näkyy nopea muutos. Dia
grammissa oikeanpuoleisimpina olevat karujen 
soiden lajit runsastuvat nopeasti, ja kahden ja puo
len metrin turvesyvyydessä aapasoiden lajit, vii
meisinä raate ja pullosara, häviävät. Tässä vaihees
sa, n. 5 000 vuotta sitten suo on saavuttanut kehityk
sessään keidassuovaiheen. Ilmaston vaihdellessa 
ovat keidassuon kuljujen lajien runsaussuhteet 
vaihdelleet ilmeisestikin lähinnä sademäärien mu
kaan. Mielenkiintoista on, että kalvakkarahkasam- 
malta (Sphagnum papillosum), jota suokirjallisuu- 
dessa on yleensä pidetty aapasuolajina, kasvaa run
saasti Kauhajoen keidassoilla, ja sitä on ollut soilla 
koko keidassuovaiheen ajan.

Kauhanevan kehitys lienee hyvin tyypillinen 
alueen keidassoille. Aapasoilla ympäristöstä suolle 
virtaavat ravinteikkaat vedet ovat estäneet keidas
soille ominaisten kasvilajien valtaanpääsyn. Aapa
soiden kehityksessä ei siten ole tapahtunut saman
laista muutosta kuin keidassoilla, vaan turveker
roksessa vallitsevat pintaan asti samanlaiset kas- 
vinjäänteet kuin keidassoiden turvekerroksen poh
jalla.
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KAUHANEVAN KESKUSTAN TURVEKERROSTUMISTA 
MÄÄRITETTYJEN KASVINJÄÄNTEIDEN 

RUNSAUSSUHTEET ERI SYVYYKSILLÄ SEKÄ 
NÄYTTEENOTTOPAIKALLA ERI AIKOINA OLLEET 

KASVIYHDYSKUNNAT. M-KIRJAIN 
KASVIYHDYSKUNTASARAKKEESSA TARKOITTAA 

MINEROTROFISIA ELI KIVENNÄISMAALTA 
RAVINNELISÄÄ SAANEITA YHDYSKUNTIA JA O-KIRJAIN 
OMBROTROFISIA ELI PELKÄN SADEVEDEN VARASSA 

ELÄVIÄ KEIDASSUOYHDYSKUNTIA. 
DIAGRAMMISSA NÄKYVÄT VASEMMALLA RANTA- JA 
VESIKASVIT, KESKELLÄ AAPASUOVAIHEEN LAJIT JA 

OIKEALLA KAIDASSOIDEN LAJIT.
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IKKELÄNJOEN VARRELLA ON YHÄ ERÄMAISIA PAIKKOJA, JOILLA VOI 
KOKEA ALKUPERÄISEN LUONNON TUNNELMAA, PALATA 

MIELESSÄÄN ERÄINKÄVIJÖITTEN ANSAPOLUILLE 
VUOSITUHANSIEN TAAKSE.
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Eränkävijät saapuvat
A N TTI R A N TA -KN U U TTILA

KAKSI KYRÖ Ä JA HÄMEENMETSÄ

Vuosituhat sitten nykyisen Etelä-Pohjanmaan alue 
oli avoin pohjanretkille ja eränkäynnille Ylä-Sata- 
kunnan Suur-Sastamalasta eli Vammalan seudulta 
(Karkku-Tyrvää) ja Suur-Pirkkalasta (Pirkkala-Vesi- 
lahti-Lempäälä-Kangasala). Hämeen keskuksista 
eränkävijät suuntasivat retkensä lähinnä Päijän
teelle ja sitä tietä myös Keski-Suomeen.

Pohjanretket ja eränautinta johtivat uudisasu
tukseen. Kyrösjärven ympäristöön tuli asukkaita 
1000-luvulla ja Kyrön suurpitäjä eli Hämeenkyrö 
mainittiin asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1200- 
luvulla. Viimeistään 1100-luvulla syntyi Kyrönjoen 
alajuoksulle asutus, josta muodostui Kyrönjoen- 
suun suurpitäjä. Rannikolle muutti väestöä Ruot
sista 1200-luvun loppupuolella.

Kahden Kyrön välillä levisi Hämeenmetsä, 
jossa maamme eräkulttuuri nousi keskiaikana ehkä 
korkeimpaan kukoistukseensa. Metsänkäyttö pai
nottui turkisten pyyntiin ja kauppaan, joista eräta- 
lonpoika sai vaurautta. Karu kangas- ja suomaasto, 
jota tiheä joki-ja  järviverkosto halkoo, tarjosi met
sineen, nevoineen ja kalavesineen hyvät olosuhteet 
riistalle ja pyynnille.

Hämeenmetsässä yläsatakuntalaisten ja 
eteläpohjalaisten nautinta-alueiden rajakohtia oli
vat Suvannon mukaan Kristiinankaupungin Pyhä- 
lahti (Pjelaxfjärden) ja Pyhävuori (Bötombergen). 
Kauhajoen itäpuolella raja kulki suurin piirtein 
maakuntien nykyisen rajan tapaan. Tällainen raja

linja ajoittuu 1200-luvun alkuun, jolloin myös Ky- 
rönjoensuun suurpitäjän talonpoikien eränkäynti 
oli voimistunut, mutta rannikolla ei vielä ollut ruot
salaisasutusta.

Kauhajokeen laskeva Rauhaluoma oli edellä 
esiteltyyn kokonaiskuvaan hyvin sopiva rajakohta. 
Sen pohjoispuolella kyröläiset olivat jo  saaneet 
nautintaoikeudet Suur-Pirkkalan ja Suur-Sastama- 
lan erätalonpojilta. Eteläpuolella oli sastamalais- 
ten eräsijoja, jotka joutuivat vähitellen hämeen
kyröläisille.

Juhana III:n päätöksellä raja siirtyi Karvian- 
jokeen, kun hän 14. päivänä kesäkuuta 1577  oi
keutti Kauhajoen uudisasukkaat kalastamaan Kar- 
vianjärvellä. Ilmajoen kirkkoherra merkitsi vanhan 
rajan ylittäneet uudisviljelijät vuoden 1590 kym- 
menysluetteloon Rauhahyypän kylän asukkaiksi.

ERÄTIET JA -SIJAT

Eränkävijöillä oli useita vesireittejä Ylä-Satakun- 
nastapohjoiseen. Kyrösjärveltä pääsi Kovelahden 
reittiä Karvianjoen vesistöön ja Nummijärvelle tai 
Kauhajärvelle. Helppokulkuisempia olivat idässä 
Näsijärven reitit Lapuanjoelle ja Ahtävänjoelle, Ky
rösjärveltä Ikaalisten-Parkanon reitti Jalasjoelle ja 
Seinäjoelle sekä lännessä Pohjanlahden itäran
nikko.

Lisäksi käytössä oli hyviä maanteitä. Kyrön- 
kankaan kesätie tuli Hämeenkangasta Viljakka- 
lasta Kankaanpäähän, Pohjankangasta Kankaan
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päästä Nummijärvelle, Nummikangasta Kauha
joen varteen ja edelleen Kyrönjoensuun pitäjän kes
kukseen. Lyhyempi oli Kyrönkankaan talvitie Jalas
järven kautta Kyrönjoelle. Rannikon asukkaat käyt
tivät myös vaikeakulkuista rantatietä.

Erämaa on Rapolan mukaan alun perin tar
koittanut erätalonpojan etäiseltä nautinta-alueelta 
valtaamaa erillistä aluetta, eräsijaa. Se oli yksityis
omaisuutta ja voitiin ostaa, myydä, periä, pantata ja 
varmaan vuokratakin. Hämäläisnimikkeet päivä- 
kunta ja miehenmetsä antavat kuvan sen koosta. 
Vielä 1552 joka neljännellä Hämeenkyrön talonpo
jalla oh eräsija. Yläsatakuntalaisilla oh myös jako- 
veljien tai koko kylänkin yhteisiä eräsijoja.

Kaukaiselle eräsijalle mentiin viikkokuntaan, ja 
sesonkipyynti voi kestää viikkojakin syksyllä sekä 
tammi-helmikuussa, jolloin riistaeläinten turkit 
olivat parhaimmillaan. Yösijaksi riitti laavu rako- 
valkeineen, mutta eräseurueiden pitempää oleske
lua varten kannatti rakentaa tukikohdaksi maja, 
sauna tai pirtti. Varusteita ja saaliita varten tehtiin 
aitta, kuoppa ja kuivaustelineitä.

Kun puita oli kaadettu rakentamista varten, 
oli helppo jatkaa työtä ja kasketa hakkuualue. Vilja 
kuivattiin eräpirtissä tai -saunassa. Joskus sen taku- 
sille pystytettiin humalasalkojakin, kuten lempää- 
läisten kerrotaan tehneen Ikkeläjärvellä.

Kauhajoen historia -teoksessa on esitelty siir- 
rynnäisnimistöä ja muita traditioita, jotka kuvaavat 
eränautintaa. Hämeeseen sekä Ylä-Satakunnan 
vanhoihin keskuksiin Lempäälään ja Karkkuun 
liittyvät traditiot ovat vanhinta kerrostumaa. Kau
hajoen eteläisiin osiin suuntautuneen eräretkeilyn 
varsinainen keskus oli Kyrösjärven Kovelahti ja sen 
tuntumassa sijaitsevat Höytölän, Kiialan, Sarkki- 
lan ja Tevaniemen kylät.

Kauhajoen pohjoisosiin eräretkiä tekivät ky
röläiset ja pitäjän ylimmässä neljänneksessä asuvat 
ilmajokelaiset Kyrönjokea ylös. Metsästyksen ja ka
lastuksen lisäksi traditiot viittaavat niittyjen kau- 
konautintaan ja jopa kaskenpolttoon.

Erämaa sai usein nimen omistajan mukaan. 
Karkun tai Tyrvään Käyrän eräsijana lienee ollut 
Päntäneellä Käyrymaa, josta on tullut Käyrän talon

nimi ja sittemmin sukunimi. Keturinmaa on voinut 
olla Ikaalisten Keturin eräsija.

Pohjois-Satakunnassa on paljon eräsijoihin 
viittaavia maja-nimiä. Yläsatakuntalaisten eräma
jassa lienee ollut avoin tulisija kodan tapaan. Sivu- 
seinillä olivat makuulavat, ja niiden väliin voitiin 
sytyttää rakovalkea. Ehkä tällainen kalamaja oli 
Majaniemessä, vaikka vuoden 1552 eräomistus- 
luettelon mukaan Lauri Kiialan ja Höytölän Pekka 
Niilonpojan yhteisellä eräsijalla Nummijärvellä ei 
ollut asumusta.

Eräkauteen viittaavaa pirtti- ja saunanimis- 
töä on vähemmän. Eräpirtin tai -saunan rakentami
nen oli työläämpää, mutta kiukaineen ne soveltui
vat myös lihojen palvaamiseen ja kaskiviljojen kui
vaamiseen.

ERÄNKÄYNTI

Oikea erämies osasi lukea Luonnon kirjaaja suun
nistaa tiettömillä taipaleilla erehtymättömän suun
tavaistonsa avulla. Vaikka hänen toiminnastaan jäi 
vähän pysyviä jälkiä, nykyisessä metsässä voi aistia 
vanhan eräkulttuurin merkkejä. Luonnonsuojeli
jana hän ei olisi itseään pitänyt, suhde oli pikem
minkin päinvastainen, ja hän oli suuren luonnon 
osanen. Jumalalta ja kruunulta hän oli saanut oi
keuden ottaa erämaasta tarvitsemansa.

Eräretkelle ei tarvittu paljon varusteita. Ylle 
pantiin villakankainen paita, lähes polviin ulottu
va hurstimekko, pitkät sarkahousut, jalkarätit ja 
paulapieksut, pakkasella myös lampaannahkaiset 
liivit mekon alle, karvanahkaiset rukkaset ja tur
kiksista tai sarasta tehty huppupäähine. Pitkätuk
kaisen ja kokopartaisen erämiehen vasemmalla ku
peella riippuivat vyöllä tuppipuukko ja tuluskuk- 
karossa tulusrauta, piinpala ja taulaa.

Välttämättömiä erävälineitä olivat kirves ja 
keihäs, jalkajousi, tylpät vasamat ja teräväkärkiset 
nuolet, sadat hampusta ja jouhista punotut ansalan- 
gat, ongensiimat, koukut ja kalaverkko. Ruoanval
mistusta varten mukaan varattiin pussi puuro- ja 
leipäjauhoja sekä pieni keittoastia. Kaiken muun 
tarpeellisen erämies otti matkalla luonnosta.
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Taival taittui kesällä haapiolla, veneellä tai 
kävellen, talvella hiihtäen ja ehkä kelkkaa vetäen. 
Erämiehen kumppani ja korvaamaton apulainen oli 
koira. Eräseurueella voi olla myös hevosia ja enem
män varusteita sesonkipyyntiin.

Eräsijalle tehtiin virka eli ansapolku. Metsäs
täjä lähti majalta luoman vartta ylös ja viritti ranta- 
ryteikköihin ansoja linnuille, jäniksille ja pikkupe
doille. Rypypaikkojen suojaksi hän teki havuista ko
tuksia, jottei lumi peittäisi hiekkaa, ja niiden ympä
rille hän asetti useita ansalankoja. Paluumatkalla 
hän asetteli pyydyksiään nevojen laiteille. Lyhyt 
talvinen päivä meni polun kiertämiseen, ansoja oli 
ehkä parisataa. Virkatiestä Pohjois-Satakunnassa ja 
Suur-Ilmajoella käytetty lappalaisperäinen nimike 
paulakeino kuvaa, millaisia ansat enimmäkseen 
olivat, mutta paulojen lisäksi erämies voi rakentaa 
vipuansoja ja loukkuja, pystyttää ketuille käpälä- 
lautoja sekä ampua virkamatkallaan saukkoja, 
mäyriä, oravia ja muuta riistaa.

Suurriistan pyynti aktiivisin menetelmin 
etäisillä erämailla oli seurueiden työtä. Passiivisen 
pyynnin karhunloukkuja ja sudenkuoppia tehtiin 
kotona talojen ja karjan suojelemiseksi. Toki erä- 
majankin lähellä voi olla hyviä paikkoja petojen 
pyydyksille.

Ensilumilla erämies seurasi karhujen jälkiä 
ja pesän löydettyään hän valtasi sen itselleen veis
tämällä pilkkoja eri puolille. Karhu oli kierroksessa. 
Kevättalvella syvän lumen aikaan seurue tuli kirvei
neen ja keihäineen pesälle. Jos kaato ei onnistunut, 
erämiehet hiihtivät lumessa kahlaavan otson 
perässä, kunnes se uupui ja saatiin surma
tuksi. Myöhemmin keväällä metsästäjä voi 
vaania karhuja ja kettuja haaskan luo raken
tamansa kotuksen suojissa.

Ensilumien sekä alkuvuoden syvän 
lumen ja ohuen hangen aikaan eräseu- 
rueet ajoivat hirvi- ja peuralaumoja. N o
peimmat ja kestävimmät hiihtäjät jäl-

OIKEA ERÄMIES OSASI LUKEA LUONNON 
KIRJAA JA SUUNNISTAA TIETTÖMILLÄ 
TAIPALEILLA EREHTYMÄTTÄ. PIIRTÄNYT 
SARI MANTILA.

jittivät koirien kanssa laumaa, muut osaveljet toivat 
perässä varusteita ja huolehtivat saaliista. Upotta
vassa lumessa riistaeläinten kulku hidastui, ja yksi 
toisensa jälkeen ne jäivät erämiesten nuolien ja kei
häiden ulottuville. Taitoa ja rohkeutta siinä vaadit
tiin. Saamelaisten mielestä haavoittunut hirvaspeu- 
ra oli karhuakin vaarallisempi.



Hangas-nimet kertovat aidoista, joita raken
nettiin harjukannaksille hirvien ja metsäpeurojen 
vaellusreiteillä. Erämiesten seurue ahdisti lauman 
päin hangasta. Siihen jätetyistä aukoista eläimet 
ryntäsivät pakoon ja putosivat peurankuoppiin. Au
kossa voi olla myös keihäästä tai hamppuköydestä 
tehty ansa.

Myös sudet ja ahmat saalistivat hirviä j a met
säpeuroja, joten hirvenhiihto voi muuttua kylläi
sinä lepäämään asettuneiden petojen ajoksi. Muul
la tavoin entisajan erämiehen oli vaikea tavoittaa 
näitä laajoilla alueilla nopeasti vaeltavia petoja.

OIKEUS PYYNTIIN JA SAALIISEEN

Eränkäyntiä ohjasi maantapa ja keskiaikaisten 
maanlakien säännökset metsänkäytöstä ja rauhoi- 
tusajoista. Pyyntioikeus perustui nautinta-alueiden 
valtaukseen ja eräsijojen omistukseen. Saaliin jako 
vaihteli pyyntimuodon ja -paikan mukaan.

Eräomistuksista riippumatta erämies tai muu 
kulkija sai kalastaa ja metsästää matkansa varrella 
omiksi tarpeikseen. Virkatien ansoihin ei saanut 
kajota eikä edes onkia tai ampua riistaa sen sisä
puolella.

Eräsijan saaliit kuuluivat sen omistajalle ja 
pyyntimiehelle, mutta jakoveljet voivat tasata kes
kenään eri viroilta saatuja saaliita. Sudenkuoppien, 
karhunloukkujen ja vastaavien pyydysten saaliit 
jaettiin niiden rakentajien kesken.

Pyyntiseurueiden saaliit jaettiin osaveljien 
kesken. Osille pääsi kuka tahansa paikalle osunut, 
jos saaliin käsittely ei ollut alkanut. Tämän vuoksi 
erämies teki kaadon jälkeen ensi töikseen tapaoi
keuden vaatiman toimenpiteen, esimerkiksi leik- 
kasi hirven turvan.

Nautintaoikeuksista kiisteltiinkin. Eräkau
den lopulla 1574 ilmajokelaiset valittivat Juhana 
III:lle, että hämeenkyröläiset olivat ottaneet heiltä 
40  hirveä, suksia ja turkiksia sekä lyöneet muuta
mia heidän osaveljistään rammoiksi. Vaikka kysy
myksessä olisi ollut koko sesongin saalis, sen mää
rä osoittaa, että eräseurue oli poikkeuksellisen suu
ri. Paljon on pitänyt olla hämeenkyröläisiäkin. 
Ilmeisesti molemmilla puolilla oh tiedossa, että

runsas saalis ja yhteenotto oli odotettavissa Hä- 
meenmetsässä.

Hirvien määrä antaa aiheen epäillä, että Kau
hajoen uudisasukkaat saivatkin syysvaelluksella 
olevan peuralauman ahdistetuksi peilikirkkaalle 
järvenjäälle vasta hämeenkyröläisten vanhalla nau
tinta-alueella. Erämiesten oli helppo surmata avut
tomina liukastelevat eläimet.

Vanhan pyyntikulttuurin edustajat saivat 
hankkia elatuksensa nautinta-alueiden rajoilla. 
Lappalaisten sanotaan vaeltaneen Suomenselällä ja 
Pohjois-Satakunnassa, jossa viimeiset heistä sekoit
tuivat kasvavaan suomalaisväestöön. Lapinkaivo ja 
sen ympäristön Lappinimistä kertonevat lappalais
ten myöhäisestä asuinpaikasta Nummijärvellä. 
Aina vanhan pyyntikulttuurin ja keskiajan eräkult- 
tuurin kohtaaminen ei sujunut rauhanomaisesti, 
Lapinkaivoon on tarinan mukaan upotettu lappa
lainen.

Huurre on ehkä muita tutkijoita enemmän 
korostanut, että Oulujärvestä etelään lappalaisiksi 
on sanottu liikkuvan pyyntikulttuurin edustajia 
kielestä riippumatta. Painottaen esihistoriallisen 
asutuksen jatkuvuutta voidaan pitää mahdollisena, 
että Hämeenmetsässä vaelsi saamelaisten sijasta 
jokunen perhekunta maan sisäosien muinaisten 
asukkaiden jälkeläisiä.

Kruunu oli aina varma osille tulija, joka peri 
veroa eränautinnasta ja muita veroja turkiksina. 
Eräkauden lopulla se vaati, että arvoturkikset oli 
myytävä voudille tai kruunun muulle asiamiehelle 
kruunun määräämään hintaan. Jos tämän määrä
yksen rikkoja joutui kiinni, sakko voi vastata tur
kiksen arvoa. Erityisesti Sture-sukuiset valtionhoi
tajat ja Kustaa Vaasa tiukensivat kruunun otetta.

ERÄKAUDEN PÄÄTÖS

Turkisten pyynnin ja kaupan merkitys väheni Etelä- 
Pohjanmaalla jo 1400-luvulla. Maakunnan asutus 
voimistui, metsänkäyttö sai uusia painotuksia ja 
maatalous tuli etualalle.

Saaliit ehtyivät. Soopeli ja majava metsästet
tiin sukupuuttoon keskiajalla, näätä ja ilves alkoi
vat olla harvinaisia saaliita. Maamme viennissä ve-
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POHJALAISTEN JA HÄMÄLÄISTEN ERÄMIESTEN NAUTINTARAJA, ERÄNKÄYNTIRAJA OLI KAUHAJOEN 
RAUHALUOMASSA 1560-LUVULLE SAAKKA.

den vilja ohitti turkikset 1550-luvulla lähinnä kapa
kalojen, silakoiden ja hylkeenrasvan ansiosta. Vuon
na 1571 kruunun asiamiehet saivat ostetuksi Suur- 
Ilmajoen asukkailta melko pienen määrän karhun, 
ristiketun, punaisen ristiketun, punaketun, nää
dän, kärpän ja oravan nahkoja.

Kustaa Vaasa antoi lopullisen iskun keski
ajan eräkulttuurille. Omaksuttuaan saksalaisilta 
avustajiltaan feodaaliajan näkemyksiä hän julisti, 
että autioituneet talot ja asumattomat erämaat kuu
luivat hänelle ja kruunulle. Hän rohkaisi väkeä uu
disasutukseen ja siten verotalojen määrää lisää
mään.

M onet Suur-Ilmajoen talot alkoivat 1 5 6 0 - ja 
1570-lukujen taitteessa lähettää poikiaan ja renke- 
jään uudisasukkaiksi Kauhajoelle vanhoille eräsi
joilleen ja valtaamaan Hämeenmetsää, jotta alue ei 
jäisi savolaisten uudisasukkaiden käsiin. Jotkut 
isännätkin jättivät autioituneen talonsa. Tulijoiden 
joukossa oli myös kyröläisiä, satakuntalaisia ja sa
volaisia.

Eräkauden perinne oli niin vahva, että uudis- 
asutusvaihe jatkui seuraavalle vuosisadalle. Vähi
tellen metsänkäyttö sai täälläkin uusia painotuksia, 
ja uudisasukas turvautui riistan sijasta karjaan ja rai
vaukseen.
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SEPPO  LAAKSO



Metsän ja suon valloitus



Pellonraivaus, kasket ja kydöt
LIISA RUISMÄKI

ERÄMIEHISTÄ RAIVAAJIKSI

Kun uudisasukkaat muuttivat nykyisen Kauhajoen 
alueelle, jokivarsien ryteiköt, koskemattomat kor
vet, laajat nevat ja kalaisat vedet olivat heidän riista- 
aittanaan. Nevoja toisistaan erottavilla kankailla 
vaeltelivat hirvet ja peuralaumat, joille riitti ravin
toa kangasmaastossa ja heinäisten nevojen laiteilla. 
Suuret pedot pyydystivät niitä ja sopi siihen erämie- 
henkin tulla osille. Jokien, luomien ja nevojen ry
teiköissä asusti pienempää riistaa, pikkupetoja ja 
arvokkaitakin turkiseläimiä, maukasta muonaa 
metsämies voi hankkia verottamalla linnustoa ja 
pyytämällä särpimeksi kalaa.

Eränkäynti oli uudisasukkailla varsinkin al
kuvaiheessa lähes pääelinkeino, vaikka siitä on 
kauhajokelaisten osalta säilynytkin vain niukasti 
tietoja. Tiedetään kuitenkin, että vuonna 1571 tur
kisten ostajat saivat hankituksi Ylä-Satakunnasta 
vain viidenneksen turkiksia verrattuna Etelä-Poh
janmaan neljässä pitäjässä suoritettujen hankinto
jen arvoon. Voudit ja heidän asiamiehensä ostivat 
parhaat turkikset kruunulle ja talonpoikien piti sa
kon uhalla tarjota saaliitaan ensin heille. Tämän 
määräyksen vastaisesta ilveksen nahan kätkemi
sestä Erkki Tuomaanpoika (Koski) ja Olavi Toivak
ka saivat 1588 yhteensä 40 markan sakon. Tuomio 
oli varsin ankara, sillä 1577 ilveksen nahka hinnoi
teltiin 9 -4 0  markan arvoiseksi laadusta riippuen.

Kauhajoen paikannimistö kertoo eränkäyn
nin merkityksestä, vaikka osa siitä onkin myöhem
pien metsämiesten antamia. Yli kymmenen karhu- 
nimeä, kolme kontio-nimeä ja Osineva viittaavat 
suurimman petoeläimen olosijoihin eri puolilla 
Kauhajokea-Loukkukorpi ja -luhta sen pyydystä
miseen. Hukka-, sudenrita- ja rita-nimistöä on pa
rikymmentä, useimmat Hyypän ja Päntäneen suun
nilla. Kampinkeidas Nummijärven lähellä viittaa 
ahmoihin. Pienempiä, mutta arvokkaita turkis
eläimiä olivat kettu, josta muistuttaa kymmenkunta 
paikannimeä, näätä (kaksi Näätänevaa ja -salo 
Ikkeläjärven suunnalla), saukko (Saukkolakso Kor
hosen mailla) ja soopeli (Nokiinniemi Filppulan 
kohdalla). Orava on yleisyydestään huolimatta jää
nyt vain pariin paikannimeen, mikä johtunee sen 
vähäisestä arvosta turkiseläimenä. Runsas hirvini- 
mistö (n. 2 0  paikannimeä) kertoo suurriistan tär
keydestä erämiehille. Metsäpeurojen pyydystämi
seen liittyvät puolenkymmentä peura-nimeä ja nel
jä hangas-nimeä pitäjän eri puolilla. Sikarämäkön 
nimi viitannee metsäsian eli mäyrän asuinsijoihin.

Myös linnut ja kalat olivat tervetulleita täy
dennyksiä uudisasukkaan ruokapöytään. Ansoilla 
ja pauloilla pyydystetyt koppelot, metsot ja riekot 
olivat kymmenistä säilyneistä nimistä päätellen 
tärkeää riistaa. Joet ja luomat tarjosivat kalaa koti
tarpeiksi, järvikalastuksella oli merkitystä myös 
rahatulojen ja verotuksen kannalta. Vuonna 1577 
talonpoikien piti maksaa nuotalla ja verkolla pyy
detystä haukisaaliista viidennes veroina. Tärkeim-
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mistä kalavesistä syntyikin riitoja vanhojen kanta- 
kylien talonpoikien ja uudisasukkaiden välillä. 
N iinpäReko Kuhnajoutui 1595 leivättömän pöy
dän ääreen, koska oli polttanut Prusi Heikinpojan 
(Heikkilä) kalamajan (fiskekäia).

Uudisasukas sai leipäviljansa aluksi pääasial
lisesti kaskista, peltoalat pysyivät pitkään vähäi
sinä. Kaskeamisessa metsä kaadettiin, poltettiin ja 
kylvettiin. Ensi töikseen uudisasukas poltti kasken 
aivan asumuksensa äärellä. Se näkyy vanhojen auti
oituneiden raivioiden uudelleen asuttamisen yhtey
dessä laadituista kartoista. Myöhemmin tuli etäi- 
sempien kaskien vuoro. Rahatuloja raivaaja sai 
polttamalla tervaa, joka kelpasi myös veronmak
suun. Tervahaudat olivat vielä 1500-luvulla pie
nehköjä kimppuhautoja, joissa poltettiin lähinnä 
juurakoista ja pihkaisista männynkaroista rouhit
tuja tervaksia, eikä niiden tuotto ollut kovinkaan 
suuri. Vuoden 1608 maantarkastuksessa todettiin, 
että Kauhajoella ja Päntäneellä hirsi- ja tarvepuu- 
metsät olivat hyviä.

OMAT JA YHTEISET METSÄT

Kauhajoella oli niin runsaasti metsiä, että niitä vie
lä 1600-luvullariitti jokaiselle. Omistusoikeuksia 
ei tarvinnut rajoittaa yhtä varhain kuin esim. niitty
jen nautintaoikeuksia. Suurin osa metsistä säilyi- 
kin jakamattomina isoonjakoon (1769—1772) saak
ka. Tämä siitä huolimatta, että Kauhajoen metsiä 
käytettiin 1600-luvulta alkaen ja 1700-luvulla yhä 
laajenevaan tervantuotantoon.

Kullekin talolle kuului rajattu kotim etsä, 
mutta sen merkitys ei ollut kovin suuri. Ulkometsä 
oli kaikille avoin. Vuonna 1695 pyysivät ne pitäjä
läiset, joilla ei ollut metsää, että allmeningiksi (yht
eismetsäksi) julistettaisiin yli peninkulman päässä 
pääkylästä olevat metsät. Maaherran päätöksellä 
vuodelta 1696 talot saivat pitää omistuksensa pe
ninkulman säteellä, mutta sen ulkopuolelle jäävä 
metsä oli kaikkien yhteinen.

Metsää käytettiin haaskaten. Vuonna 1745 
nimismies Juho Rein valitti rahvaan hakkaavan 
kruunun allmeninkia. Lakiin ja kuninkaalliseen 
metsäjärjestykseen vedoten oikeus kielsi kaikkia
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hakkaamasta tai kaatamasta vähintäkään puuta 
kruunun allmeningilta.

Ennen isoajakoa vallinneet maanomistusolot 
tarjosivat työtäpelkäämättömälle asujalle mahdol
lisuudet peltojen raivaukseen ja monenlaiseen met
sien hyväksikäyttöön. Niittyjen uudisraivaajalla oli 
tiukempaa, sillä tarve oli tarjontaa suurempi. Jokai
nen rinninala oli käräjöitävä erikseen. M ahdolli
suuksista huolimatta korvenraivaaja joutui teke
mään leipänsä edestä täyden työpäivän, otti hän sen 
sitten pelloilta, metsästä tai nevoilta.

KASKISAVUT HÄLVENEVÄT

Kaskenpolttoa harrastivat asutuskaudella laajim
min Hyypän savolaisperäiset uudisasukkaat. He 
polttivat kaskia laaj oissa yhteismetsissä.

Kymmenysluetteloiden perusteella kasken
poltto oli yleistä vielä 1600-luvun puolivälissä pitä
jän kaikissa osissa Päntänettä lukuunottamatta. 
Kaskisadosta maksoi kymmenyksiä vuonna 1645 
kaikkiaan 9 taloa 2 5 :stä, yhteensä 11 tynnyriä 11 
kappaa. Eniten kaskikymmenyksiä maksoivat 
Knuuttila ja Aro, 8 kappaa kumpikin. Peltoviljaoli 
kuitenkin jo tuolloin monin verroin yleisempää 
kuin kaski vilja.

Vuonna 1670 enää vain yksi viljelijä maksoi 
kymmenyksinä 2 kappaa kaskiruista. Vuosi oli kui
tenkin paha katovuosi, jolloin monilta jäi sato lähes 
kokonaan saamatta. Silti se osaltaan osoittaa kaski
viljelyn heikkenevää asemaa. Se näkyy myös kylvö- 
tilastoista: vuonna 1677  vain kaksi taloa ilmoitti 
kylväneensä kaskeen, ja vuonna 1692  ei enää ku
kaan, ei myöskään vuonna 1696.

Kaskeaminen vaati paljon työvoimaa, minkä 
vuoksi yhteistyö naapurien kesken oli yleistä -  ja 
riidat myös, sen osoittavat käräjäpöytäkirjat. Kaski- 
yhtiöön kuului tavallisesti kaksi taloa, joskus use
ampiakin. Yhtiöveljet saivat kasken tuotosta osuu
tensa kylvön ja työn määräämässä suhteessa. Tämä 
käy selvästi ilmi mm. Korhosen ja Seppäsen kaski- 
yhtiön käräjöidessä sadosta vuonna 1652.

Samantapainen yhtiö oli kysymyksessä vuon
na 1710 , kun Möykyn talon isäntä M atti Prusin- 
poika kaatoi kasken "talon omistuksille” poikansa

Antti Matinpojan kanssa. Isä ja poika kuitenkin rii
taantuivat niin, että Matti Prusinpoika antoi kas
kensa Kustaa Mikonpojalle. Antti Matinpoika puo
lestaan korjasi kaskesta sekä oman että yhtiövel- 
jensä sadon. Oikeuden päätöksellä Antti määrättiin 
antamaan isälleen ja Kustaa Mikonpojalle heidän 
"työnsä tulokset”.

Kaskeaminen oli maanomistajien oikeus. 
Työvoimapulan vuoksi talolliset joutuivat kuiten
kin joskus turvautumaan itsellisten apuun. 1600- 
luvun puolivälissä Tuomas Matinpoika raivasi auti
ota Nirvan taloa elinkelpoiseksi ja kaatoi muuta
man itsellisen kanssa kasken. Tuoman Matinpoika 
apureineen erehtyi kuitenkin kaskeamaan Niilo 
Knuutinpojan maalla ja joutui vastaamaan siitä kä
räjillä. Oikeus määräsi Niilo Knuutinpojalle osuu
den kaskeen, mutta kielsi irtolaisia olemasta mis
sään tekemisissä kasken kanssa.

Uudisasukkaille kaskenpoltto oli elinehto, 
kun peltoa ei juuri ollut. Vuonna 1689 maanmittari 
Joonas Geddan piirtämien karttojen mukaan Ikke- 
läjärven uudisasukas Sakari Tuomaanpoika poltti 
kaskea aivan talonsa läheisyydessä samassa aitauk
sessa, jossa olivat hänen kolme pientä peltotilkku- 
aan. Kytömaa oli vähän kauempana. Myös Matti 
Jaakonpojan raivaamassa Puskanautiossa oli kaski
maa aivan talon vieressä. Sen sijaan muutamaa 
vuosikymmentä vanhemmassa Juonen talossa, jo 
hon peltoakin oli ehditty raivata jo enemmän, oli 
enää vain ”vanha kaskimaa” vähän raja-aidan ulko
puolella.

Kaskeaminen omissa ja yhteismetsissä ai
heutti helposti rajankäyntejä yhtiöveljien kesken. 
Pitkäaikainen rajariita syntyi mm. Heikki Tuo
maanpoika Pantin ja Aapeli Arvidinpoika Juonen 
välille v. 1683 Rauhaluoman suuhun raivatusta 
niitty- ja kaskimaasta. Kiistaa selviteltiin ainakin 
kolmilla käräjillä, ennen kuin sopu syntyi. Naapu
rien välisten rajariitojen lisäksi oli epäselvyyksiä 
myös maakunnan etelärajalla. Hämeenkyröläisten 
väitettiin vuonna 1663 tunkeutuneen kaskeamaan 
Kauhajoen puolelle ja aiheuttaneen asianomis
tajille vahinkoa. Kiusaus rajan ylitykseen näyttää 
tällä suunnalla Olleenkin lähes voittamaton, sillä
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hämeenkyröläisten kanssa käräjöitiin kaskista vie
lä 1690-luvullakin.

Kaskenpoltossa oli myös vaaransa. Kaskea
minen sinänsä oli ryöstöviljelyä, joka tuotti aika 
ajoin hyvän sadon, mutta kulutti aina myös metsiä. 
Pahempia olivat kuitenkin lukuisat metsäpalot, jo t
ka olivat 1600-luvulla alituisena uhkana. Mm. 
Enon ja Knuuttilan kesken käräjöitiin kaskeami
sen aiheuttamasta metsäpalosta 1600-luvun puo
livälissä.

Kauhajoki oli 1600-luvulla uudisasutusalu
etta, jossa kaskea poltettiin enemmän kuin Ilma
joen rintakylissä, mutta paljon vähemmän kuin 
esimerkiksi Alavudella. Siellähän kaskenpoltto 
jatkui voimakkaana vielä 1600-luvun viimeis
elläkin neljänneksellä, jolloin se Kauhajoella oli jo 
selvästi laantunut.

Kaskenpoltto loppui pian 1600-luvun puoli
välin jälkeen melkein kokonaan. Vain yksittäisiä 
kaskia poltettiin uudisraivioilla vielä paljon myö
hemminkin. Kaskenpolton nopea väheneminen on 
oikeastaan aika yllättävää, kun samanaikaisesti 
asutus laajeni voimakkaasti. Onkin luultavaa, että 
osa kaskiviljelmistä on jäänyt kirjoihin ja kansiin

viemättä, kuten aikanaan uudistalotkin. M utta 
pääsyy lienee siinä, että metsiä alettiin yhä enem
män käyttää rahaa tuottavaan tervantuotantoon ja 
viljaa alettiin kylvää lähemmäksi asutusta raivattui
hin kytöihin.

PIENET PELLOT, SUURET SUOT

Kun Kauhajoen ja Päntäneen kylien ensimmäiset ta
lot merkittiin maakirjaan vuonna 1580, mukaan 
otettiin ne uudistilat, joiden peltoala arvioitiin 15 
panninmaaksi, noin 1,5 hehtaariksi. Myöhemmin 
maaveron piiriin kelpuutettiin pienempiäkin talo
ja. Kauhajoen kaikkiaan seitsemässä talossa peltoa 
oli yhteensä 10,5 hehtaaria. Taloa kohti peltoala oli 
108 kapanalaa eli 1,56 hehtaaria. Vuonna 1600 yh
dentoista talonpellotolivatyhteensä 17,3 ha,mikä 
teki taloa kohti 113 kapanalaa, 1,63 ha. Peltoalan 
kasvu oli verkkaista, mutta vakaata.

Kamreeri Juhana Otenpojan maantarkastuk- 
sessav. 1608 Kauhajoen ja Päntäneen kylien pelto
alat arvioitiin selvästi aikaisempaa pienemmiksi. 
Tavalliseen 1/4 manttaalin taloon kuului peltoa 
1 ,5 -3  äyrinmaata (äyrinmaa = tynnyrinala, noin
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0,5 ha), 1/2 manttaalin talo oli 4 -5 ,5  äyrinmaata 
ja koko manttaalin Harja 7 äyrinmaata. Myöhem
min verotettavavia peltoaloja tarkistettiin, mutta 
pääpiirteissään Juhana Otenpojan mittaus oli voi
massa isoonjakoon asti. Vuonna 1612  arvioitiin 
Kauhajoen 24 talolla olleen peltoa yhteensä 73,5  
äyrinmaata eli 3 ,09 tynnyrinalaa, 1,42 ha taloa koh
ti. Tämän jälkeen peltoalan arvioinnissa liikutaan 
kovin epävarmalla pohjalla aina 1700-luvun jälki
puoliskolle asti. Arvioon on käytettävissä tietoja 
vain maksetuista kymmenysveroista, kylvöaloista 
jakylvömääristä, mutta ei peltoaloista.

Kylvömäärät vaihteli vat vuosittain jonkin ver
ran, mutta pahoja katovuosia lukuunottamatta kyl- 
vömäärä kasvoi koko ajan -  peltoa raivattiin lisää. 
Kylvömääristä voidaan laskea summittainen kyl
vöala ja se kaksinkertaistettuna pellon pinta-ala. 
Vuonna 1641 kylvömäärien perusteella Päntänen 
kuudessa talossa oli peltoa taloa kohti 2 '/, tynnyrin
alaa (ta), Kauhajoen 18 talossa 4 ta ja Harjassa 7 ta. 
Yhteensä peltoa oli 91 tynnyrinalaa. Kolmessakym- 
menessä vuodessa, yhden raivaajasukupolven aika
na peltoala oli kasvanut 1/2 tynnyrinalaa taloa koh
ti. 1600-luvun lopulla kylvömäärät vaihtelivat suu
resti -  huomattava osa rukiista ja jonkin verran oh
raa kylvettiin kytömaihin.

Kovin vaatimattomia olivat kauhajokelaisten 
peltoraiviot 1600-luvulla. Lisäksi raivausinto näyt
tää laskeneen vuosisadan loppua kohti, vaikka asu
tus laajeni ja tiheni. Uudistilat ja vanhatkin talot sai
vat kasvavan osan toimeentulostaan kydöistä ja ter
vanpoltosta.

Isonvihan jälkeen peltoaloista on saatavissa 
yhtenäisiä tietoja vasta 1760-luvulta. M aanmitta
uksen tuloksista voi päätellä peltoalojen kasva
neen voimakkaasti vuosisadan alkupuoliskolla. 
Silti peltoja oli vain reilut 600 tynnyrinalaa, hieman 
yli 3 00 ha, mukaan luettuna Miedon kylään kuu
luneet Harjat ja Toivakka. Kauhajoen kylässä pel
loista oh n. 225 ha jaPäntäneellän. 70 ha. Kauha
joen selvästi suurimmat pellot olivat Knuuttilan 
12,5 hajalso-Aron lOha. Knuuttilan pellot olivat 
koko Ilmajoen kolmanneksi laajimmat. Muut Kau
hajoen talot eivät yltäneet lähellekään kahta suu
rinta. Kauhajoen kylän taloista kymmenen pellot

olivat 5 -1 0  hehtaaria ja 19 talon pellot 2 ,5 -5  ha. 
Viiden talon peltoala jäi alle 2,5 hehtaarin.

Ennen Ruotsin vallan päättymistä ehdittiin 
peltoa raivata vielä lähes sata hehtaaria. Pappien 
pitämien väkilukutaulukoiden mukaan Kauhajoen 
pellot olivat vuonna 1805 noin 790 tynnyrinalaa eli 
395 hehtaaria. Vuoden 1810 väkilukutaulukkoon 
peltoalaksi on merkitty 600  tynnyrinalaa, mutta 
kylvömääriksi 410  tynnyriä. Sotavuoden 1808 kyl- 
vömääräksi on merkitty peräti 520  tynnyriä. Vähän 
erilaisten tietojen perusteella peltoala näyttäisi 
Ruotsin vallan päättyessä olleen n. 800 tynnyrin
alaa eli 400  hehtaaria. Neljässäkymmenessä vuo
dessa pellot olivat laajenneet 25 °/o. Kasvusta huoli
matta Kauhajoki ei kuulunut aivan maakunnan suu
rimpien raivaajapitäjien joukkoon.

Kauhajoen pellot raivattiin 1700-luvullakin 
pääasiassa jokivarsiin ja järvien rannoille. Viljelys
maat reunustivat Kauhajoen ja Päntäneenjoen ran
nat kapeana nauhana, jonka kuitenkin sankat met
sät vähän väliä katkaisivat. Taloja oli edelleen niin 
harvassa, ettei yhtenäisistä peltoaukeista voi juuri 
puhua vielä vuosisadan päättyessäkään.

Raivatut peltotilkut olivat hallanarkoja, sillä 
suuret suoalueet ulottuivat lähelle viljelyksiä. 
1600-luvun alkupuolella Kauhajoki ja Päntäne oli
vat vesiperäisyytensä takia Ilmajoen hallaisimpia 
seutuja. Sama toteamus toistettiin isonvihan ai
kaista verotusta arvosteltaessa vuonna 1731. Kau
hajoella oli 1 2  verotaloa, joissa oli ”hyvin heikko 
ja hallanarka maaperä”.

Vuonna 1749 pellot jaettiin jyvityksen perus
teella viiteen laatuluokkaan. Ensimmäiseen luok
kaan laskettiin kuuluvaksi mustamulta- ja savimul- 
tamaa sekä mustanmullan sekainen hiekkamaa, jo 
ka tuotti vähintään 6  jyvää. Tällaista peltoa ei Kau
hajoella ollut ollenkaan. Toisen luokan pellosta vil
jelijä sai 5 jyvää, mikä sekin oli Kauhajoella harvi
naista. Kolmannen luokan pelto tuotti 4 jyvää, nel
jännen 3 ja viidennen luokan maa, johon luettiin 
hiekka- ja suopellot vain 2  jyvää.

Kauhajoen pelloista suurin osa oli savense
kaista hiekkamaata, joka jyvitettiin neljänteen ja 
viidenteen luokkaan. Kauhajoen alajuoksulla ja 
Arossa olevat pellot arvioitiin korkeammalle kuin
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Knuuttilan hiekkaiset vainiot. Hyypässä taas maa 
oli joen rannassa karkeusasteeltaan vaihtelevaa 
hiekkamaata, osittain myös liejuista, suoperäistä, 
pehmeää ja ruosteista maata. Mm. kaikki Kauhajär- 
ven pellot jyvitettiin viidenteen luokkaan.

Vaatimattomaksi arvioitiin siis tulevan maa- 
talouspitäjän peltojen laatu vielä 1700-luvun puo
livälissä!

KYD Ö N PO LTTO  LISÄÄ LEIPÄÄ

Kauhajoen laajat suoalueet olivat uudisraivaajan ja 
talonpojan näkökulmasta pitkän aikaa lähinnä tu
hoa tuottavia hallan pesiä ja liikkumista vaikeutta
via matkan pitkittäjiä. Jo  varhain soita opittiin kui
tenkin käyttämään myös toimeentulon tukena ja 
elämisen turvana. Tämä tapahtui lähinnä kahdella 
tavalla: niittämällä heinää ja polttamalla kytöjä.

Kauhajoen jokivarsien heinää kasvavat ranta- 
suot raivattiin niityiksi. Kauhajoen ylivoimaisesti 
tärkein niittyalue oli 1600-luvulta lähtien Kainas- 
to, jonne kannatti tulla heinäntekoon kymmenien 
kilometrien päästä. Kauhajokelaisten lisäksi Kai- 
nastolla oli niittäjiä ja laiduntajia Teuvalta, Kuri- 
kastaja Ilmajoelta asti. ”Hei Kainaastolle heinähän, 
sanoo kurikkalaanen lehemillensä” sanottiin Kau
hajoella. Viimeiset pitäjien väliset aluesiirrot vah- 
vistettiinkin vasta vuonna 1945. Kainaston lisäksi 
niityiksi kelpaavia nevoja olivat mm. Harjanneva 
jaLellava.

Kydönpoltto yleistyi Kauhajoella 1600-luvun 
puolivälissä samaan aikaan kuin kaskeaminen vä
heni. Kaski poltettiin kuivasta kanngasmetsästä, 
kytö taas suosta. Kauhajoella kytöämiseen jouti
laita soita oli aivan riittävästi. Kydön poltto alkoi 
usein suon ojittamisella. Seuraavana vuonna kui- 
vahtanut neva tai niitty raivattiin ja poltettiin. Palo- 
maa, kytö, kylvettiin viljalle ja se tuotti hyvän sa
don kahtena tai kolmena vuotena, joskus useam
panakin. Sen jälkeen kytömaa jätettiin sammaloi
tumaan ja siihen saatettiin kerätä kuivumaan juu- 
rakoita. Muutaman vuoden kuluttua kytö poltet
tiin uudelleen, raivattiin pinta ja kylvettiin. Sato, 
ruista, ohraa ja naurista korjattiin taas parina kol
mena kesänä. Kovin monta kertaa samaa kytöä ei

NEVAT JA NEVOISTA POLTETUT KYDÖT
YMPÄRÖIVÄT TARKAN, TALVITIEN JA UURON TALOJA

1700-LUVULLA. KAUHAJOEN KARTTA, ISRAEL
VVÄNMAN 1752-1769 JA D.S. VVIRZENIUS 1770-1772.

VAASAN MAANMITTAUSKONTTORIN ARKISTO.

kuitenkaan voinut uudelleen polttaa tuottavaksi. 
Jos kytöjä ei lannoitettu tai edes savettu, ne köyh
tyivät ja jäivät kitum iksi tai metsittymään. Niistä 
tuli kytöheittoja, jotka koivuttuivat nopeasti hal
kometsiksi.

Kydönpolton kehitystä voi seurata verotuk
sen kymmenysluetteloista. Niihin kytö vilja merkit
tiin Kauhajoella ensi kerran vuonna 1669 , mutta 
käräjäpöytäkirjat osoittavat kytöämistä harraste
tun jo aikaisemminkin. Ilmajoen käräjillä vuonna 
1650 sovittiin, että Niilo Knuutinpoika Knuuttilan 
ensiksi raivaama ja yhtenä vuotena kylvämä, mutta 
sen jälkeen Tyni Hannunpoika Panulan uudelleen 
viljelemä ja toisen kerran kylvämä "polttom aa” 
kuului Niilo Knuutinpojalle, jonka oli kuitenkin 
maksettava Tyni Hannunpojalle työpalkka ja kyl
vösiemen.
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Kytöäminen oli tullut tunnetuksi Kauhajoel- 
la varsin nopeasti, sillä ensimmäiset tiedot ky dön- 
poltosta koko Pohjanmaalla ovat vasta 1640-luvul- 
ta. Laajimmillaan kydönpoltto oli niin Kauhajoel
la kuin muuallakin saman vuosisadan lopulla ja 
seuraavan alussa.

Vuonna 1670 Kauhajoella maksettiin kym- 
mennyksinä 77 kappaa ruista, josta 2 kappaa oli 
kaskiviljaa ja 4 kappaa kytöviljaa; kadon vuoksi 
ohrakymmennyksiä ei maksettu ollenkaan. Kydön
poltto lisääntyi kuitenkin nopeasti. Vuonna 1692 
oli kytöruista kylvössä jo 15 talolla, joista 4 oli uu
distiloja. Innokkaimpia kytöäjiä olivat Tuomas Ma- 
tinpoika Koski, joka maksoi kytöviljasta kymmen- 
nyksiä 16 kappaa ja Nisius Antinpoika Äijö, jonka 
kytökymmennykset olivat 142/3 kappaa sekä Num
mijärven kestikievarin pitäjä Jaakko Pertinpoika. 
Viimeksi mainitulla 8 kapan kytökymmennykset 
osoittavat sen olleen pääviljalaji. Yleensä kytövil
jasta maksettiin kymmennyksiä 2 -3  kappaa taloa 
kohti.

Eri puolilla Kauhajokea oli kytöämiseen in
nostuttu vähän eri tavalla. Se näkyy mm. kirkolle 
maksetuista kymmenyksistä vuonna 1711. Luvut 
ovat tynnyreitä j a kappoj a.

KIRKOLLE MAKSETUT VILJAKYMMENYKSET 1711

Peltovilja: ruis ohra

Päntäne
Kauhajoki
Mieto

5 : 1 2 2/3 
20 : 9 '/, 
2 : 1 6

1 : 18 2/3 
11:10 
1 : 20

Yhteensä 27 : 6 14 : 1 6 2/3

Kytövilja: ruis ohra
Päntäne
Kauhajoki
Mieto

3 : 24 
12:1 V,  

12

-: 27 2/, 
1 : 2 1 7 ,  
-: 25 '/3

Yhteensä 14 : 5 2/, 4 : 1 5  7,

Miedonkylästä ovat tilastossa Harja, Sorvari ja Toivakka
Lähde: Va 9259:2 197

KIRKOLLE MAKSETUT VILJAKYMMENNYKSET 1692

Päntäne Osuus% Kauhajoki Osuus% Yhteensä Osuusko
Ruis i 00 2/3 kapp 74,4 272 kapp 53,3 372 2/3 kapp 57,7
Ohra 26 2/3 kapp 19,7 164 kapp 53,2 191 73 kapp 29,6
Kaskivilja - - - - - -
Kytövilja 8 kapp 5,9 74 kapp 14,5 82 kapp 12,7

Yhteensä 135 73 kapp 5 10 2/3 kapp 646 kapp
4 tr 7 7 kapp I 5 tr 30 2/3 kapp 20 tr 6 kapp

Lähde: VA 9207:963

Rukiin osuus oli Päntäneellä paljon suurem
pi (3/4) kuin Kauhajoella. Kytöviljaa taas oli pän- 
täneläisillä vähemmän kuin Kauhajoen kylässä. 
Kaskea ei polttanut kukaan.

Kytöämisharrastus vaihteli vuosittain: huo
noina vuosina ei kytöjä poltettu. Niinpä nälkä
vuonna 1696 kylvi ja maksoi kymmennyksiä kytö- 
rukiista vain Nisius Antinpoika Äijö, hänkin vain 
2  kappaa.

Vuonna 1704 Ilmajoen pitäjän viljasadosta 
oli kytöviljan osuus 23 %. Kappeleissa kytöviljaa 
oli suhteellisesti enemmän: Seinäjoella 44 ,8  % , 
Jalasjärvellä 3 6 ,4  % ja Kauhajoella 3 5 ,2  % koko 
sadosta.

Edellisen perusteella näyttäisi kytöäminen 
olleen Päntäneellä vähän suositumpaa kuin Kau- 
hajoenkylässä ja Miedossa. Muutamissa taloissa 
kydönpoltto oli jopa tuottoisampaa kuin peltovil- 
j elys. Halko, Talvitie, Tarkka ja Käyrä Päntäneeltä 
ja Vakkuri, Nummijärven kestikievari ja Filppula 
Kauhajoelta korjasivat yli puolet sadostaan kydöis
tä. Jaakko Nummijärvi maksoi kaikki kymmenyk- 
sensä kytörukiilla. Kytöäminen oli erityisesti uu
distilojen ja veronmaksukyvyttömyydestä eli autiu
desta veronmaksukykyisiksi pyrkivien tilojen suo
siossa, kuten muuallakin Etelä-Pohjanmaalla. Kui
tenkin myös m onet vanhat talot, kuten Halko, 
Filppula, Heikkilä, Laturi ja Yrjänäinen, olivat
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innostuneet kydönpoltosta. Jonkinlainen kytö- 
viljelys oli melkein joka talossa, sillä vuonna 1711 
kaikkiaan 45 taloutta maksoi veroja kytöviljalla.

Rukiin osalta kydöt tuottivat Päntäneellä 
noin41 % sadostajaKauhajoellakinyli37°/o. Ko
ko pitäjän ruissadosta oli kytöruista n. 3 6  %  ja oh
rasta kytöohraa n. 24  % . Kaikkiaan kytöviljaa saa
tiin hieman yli 30  %  koko sadosta. Kytöämisen 
laajuus selittää osaltaan sen, miksi peltoalat eivät 
1600-luvun lopussa kasvaneet yhtä nopeasti, kuin 
asutus levisi.

Samalla tavoin kuin kaskeaminen vaati myös 
kydönpoltto työvoimaa ja talojen keskeistä yhteis
työtä. Kaskiriitojen tilalle tulivatkin kiistat kytö
maista ja kydönpolttoon soveltuvista nevoista. 
Naapuriavun lisäksi tehtiin yhteistyötä myös itsel
listen kanssa, jotka näin pääsivät osallisiksi kydön- 
polton tuloksista.

Kesäkuivan nevan kytöäminen aiheutti lu
kuisia tulipaloja. Yrjö Sipinpoika Möykyn kytö
maalta tuli levisi Matti Paavonpoika Korhosen nii
tylle vuonna 1662, mistä seurasi, että miesten välil
le syttyi tappelu, jota selviteltiin käräjillä asti. Vuon
na 1731 etsi Ilmajoen kihlakunnanoikeus syyllistä 
Kauhajoen ja Kurikan rajamailla levinneeseen met
säpaloon. Kruununtilallinen Elias Sorvari ja talolli
nen Klemetti Pertinpoika M ieto olivat ”Jaakon 
messun aikaan kovan kuivuuden vallitessa” poltta
neet kytöä. Tuli oli riistäytynyt Iisakki Krekolan ja 
Matti Laulajan tervasmetsään, joka ympäröi heidän 
tervahautaansa, sekä tärvellyt niityn. Metsäpalon 
syttymisen aikoihin kytösi myös Iisakki Toivakka, 
jonka kytötuli niin ikään riistäytyi samaiseen met
sään.

Kydönpolton kukoistus päättyi isoonvihaan 
ja alkoi taas laajamittaisena raivauksena uudelleen 
seuraavalla vuosisadalla. Aivan kokonaan kytöämi- 
sestä ei silti luovuttu, kuten edellä ollut käräjäta- 
pauskin osoittaa. Tietoja isonvihan jälkeisestä ky
dönpoltosta on kuitenkin säilynyt niukasti, mistä 
päätellen se ei ole kovin yleistä ollutkaan. Myös vi
ranomaiset suhtautuivat kielteisesti polttovilje- 
lyyn, kytöämiseen, vaikka suosivatkin soiden kui
vatusta.

Veromittauksessa 1760-luvun alussa todet
tiin kytöjä poltettavan harvoin, "koska ruokamulta 
siten hävitetään”. Peltoalan tasainen kasvu 1700- 
luvulla osoittaakin, että isäntien huomio kiinnittyi 
enemmän peltoihin. Ilmeisesti myös osa vanhoista 
kytömaista raivattiin vuosisadan kuluessa pelloik
si, jotka muodostivat jokivarsiin vanhojen peltojen 
ulkopuolelle uuden viljelysnauhan, kuten jo aikai
semmin oli tapahtunut rintapitäjissä. Kytöäminen 
oli ollut rämeiden, luhtien, nevojen ja niittyjen 
ryöstöviljelyä, johon ei enää 1700-luvulla ollut 
enempää tilaa kuin varaakaan. Nopeasti kasvava vä
estö tarvitsi peltoja, joista sadon saanti oli varmem
paa kuin usein hallanaroilta ja vain 3^4 satoa tuot
tavilta kytöviljelmiltä.

PETOELÄIMISTÄ EROON - VÄISTYVÄ 
ERÄNKÄYNTI

Kauhaj oki oli saanut asutuksensa eränkäynnin seu
rauksena 15 00-luvulta alkaen. Hämeestä, Kyröstä 
ja Ilmajoelta saapuneet metsämiehet ja kalastajat 
aloittivat kaskenkaadon, tarttuivat kuokkaan ja 
ryhtyivät raivaamaan peltoja. Erämiehistä tuli maan- 
viljelijöitä, karjankasvattajia ja tervanpolttajia. Silti 
metsästys j a kalastus säilyivät vielä pitkän aikaa sivu
elinkeinoina, jotka antoivat särpimen talonpojan 
ruokapöytään.

Eräkaudella metsästys oli kohdistunut turkis- 
ja riistaeläinten pyyntiin, mutta maatalouden ja 
karjanhoidon laajentuessa petoeläinten hävittä
minen tuli yhä tärkeämmäksi. Turkiseläinten pyy
tämisestä lähteet ovat Kauhajoen osalta perin niu
kat, sillä turkisverokin muutettiin rahaveroksi jo 
1600-luvun alussa. Kruunu turvasi turkishankin- 
tansa nimeämällä verovapautta vastaan erityisiä 
kuninkaan metsämiehiä eli kruununkyttiä, jotka jo
ko metsästivät itse tai ostivat turkikset valtion las
kuun. Lähteet eivät kerro, kulkivatko kuninkaan 
metsämiehet hankintamatkoillaan Kauhajoella, 
ainakaan yhtään kauhajokelaista ei tässä tehtävässä 
toiminut.

Turkismetsästystä ei kuitenkaan ollut 1600- 
luvulla vielä kokonaan hylätty. Nuoruudessaan in
nokas erämies M atti Niilonpoika Knuuttila testa-
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menttasiv. 1681 Tukholmassa viimeisiä vuosiaelä- 
essään aviottomalle pojalleen mm. 3 kpl ketunnah
koja "palkkioksi hoidosta ja huolenpidosta”. Suur
ta merkitystä turkismetsästyksellä ei tuolloin kui
tenkaan enää ollut.

Paljon tärkeämpää isäntien oli pitää petoeläi
met poissa metsissä laidunnettavan karjan kimpus
ta. Vahingoista päätellen karhuja ja susia olikin 
vielä 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa varsin run
saasti. Vuonna 1658 mainitaan karhun syöneen 
kaksi laitumella ollutta sonnimullikkaa, ja 1670- 
luvun lopulla karhu tappoi Heikki Tuomaanpoika 
Pantin hevosen. Seuraavan vuosisadan alussa pedot 
repivät kolmen vuoden aikana Taneli Koivumäeltä 
6  hevosta ja muutamia nautoja. Vielä suurempaa 
tuhoa aiheutui Matti Tarkalle, joka petojen takia 
menetti yhdeksässä vuodessa 9 hevosta ja 13 nau
taa. Susia liikkui erityisesti isonvihan (1714 -1721) 
ankeina vuosina, mutta vielä v. 1758 vesikauhui
nen susi raateli ja tappoi Ilmajoen pitäjän asukkaita 
kahdeksassa paikassa, ei kuitenkaan Kauhajoella.

Petoeläinten hävittämiseksi kruunu nimitti 
1620-luvulta lähtien erityisiä jahtivouteja, joiden 
tehtävänä oli järjestää yleisiä ajojahteja, "kalleja”. 
Ajoa varten jokaisella manttaalin talolla piti olla 4 
syltä pitkä ja 5 kyynärää korkea ajoverkko, jonka 
oli oltava niin vahva, että mies voi nousta sen silmu
koita pitkin. Suden- ja karhunverkkojen valmista
mista valvomaan maaherra määräsi miehen joka 
pitäjästä. Kauhajoella tehtävä uskottiin v. 1648 
M atti Niilonpoika Knuuttilalle.

Maanlain mukaan jokaisen, joka omisti leh
män tai sian, oli verkkoineen osallistuttava yhtei
seen sudenajoon. Karhunpyynnistä olivat määräyk
set erikseen. Ajoa varten verkot yhdistettiin puoli
ympyräksi, johon peto häädettiin ja sitten tapettiin. 
Pitäjänmiehet eivät kuitenkaan olleet innokkaita 
susi- ja karhukalleihin. Jahtivoudin epäkiitollinen 
virkakin oli Kauhajoen osalta täyttämättä vuoteen 
1672 saakka, jolloin tehtävään määrättiin Antti Ty- 
ninpoika Panula. Hänen ajopiiriinsä kuului Päntä- 
ne, Kauhajoki ja M ieto.

Petojen hävittämisessä saavutettiin paljon pa
rempia tuloksia yksityisten metsämiesten toimes
ta. Metsästysasetuksessa luvattiin karhusta ja sudes

ta hyvät tapporahat, mikä houkutteli erämiehet pa
remmin liikkeelle kuin kruunun määräykset. Kar
husta maksettiin 4 hopeatalaria, mikä oli lähes kah
den ruistynnyrin hinta, karhunpennusta sai 1 ho- 
peatalarin, sudesta 2  ja sudenpennusta 1 hopeata- 
larin. Tämän taksan mukaan M atti Niilonpoika 
Knuuttila ja Heikki Pekanpoika saivat v. 1648 tap
porahat naaraskarhusta ja kolmesta pennusta. Ra
hat piti maaherran määräyksen mukaan ottaa kruu- 
nunarkusta tai, jos siellä ei ollut, veroista. Samana 
vuonna miesten saalis karttui vielä karhuemolla ja 
kolmella pennulla.

Karhuja pyydettiin ajoverkkojen lisäksi myös 
loukuilla ja satimilla. Vuonna 1693 Antti Yrjön- 
poika Keturi ja Matti Jaakonpoika Tarkka riitaan
tuivat saaliiksi saadusta karhusta. Antti väitti, että 
hän omisti puolet loukusta; Matti taas selitti, että 
karhu oli saatu hänen virittämästään loukusta. Kos
ka Antti kuitenkin oli neuvonut virityksessä, oi
keus määräsi hänelle 7 saaliista. Samantapainen 
saaliinjako tapahtui myös Nummijärvellä. Loukut 
olivatkin usein yhteisiä, ja isännät innokkaampia 
rakentamaan niitä kuin tekemään verkkoja. Sitä 
osoittaa sekin, että ajoverkkojen hankkimisesta oli 
muistutettava jatkuvasti. Vuonna 1725 oikeus to 
tesi, että "kalk ista” ei suurissa erämaissa tule mi
tään, ja myönsi rahvaalle luvan metsästää petoja 
satimilla.

Karhuja ja susia pyydettiin ennen muuta nii
den aiheuttamien vahinkojen vuoksi, mutta kar
hunliha kelpasi myös ruokapöytään, ja taljoilla voi
tiin muistaa vaikkapa kruununvoutia, kun tarvit
tiin myönteistä suhtautumista pitäjänmiesten ano
muksiin! Ainakin v. 1705 annettiin karhuntalja 
kruununvoudille. Isonvihan aikana karhuntaljasta 
maksettiinkin 30  kuparitalaria. Karhuja ja susia 
kaadettiin silloin tällöin pitkin 1700-lukua. Itsel
linen Hannu Martinpoika Marttila ja Taneli Matin- 
poika saivat suuren Pohjan sodan aikana suden, ja 
päntäneläisille maksettiin tapporahaa karhusta 
173 0-luvulla. Tiettävästi viimeinen karhu kaadet
tiin Päntäneellä vasta 1858 tai 1859. Perimätiedon 
mukaan hirsimetsään menneet Kyynyn miehet löy
sivät talviuntaan nukkuvan karhun kaatuneen 
puunjuurakon suojasta Harrinkankaalle ja Lähdes-
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kalliolle johtavien polkujen risteyksestä. Häirityksi 
tullut karhu oli lähtenyt pakoon kallionrinnettä 
pitkin Koivukorpea kohti. Seuraavana aamuna 
miehet lähtivät karhunkaatoon varustautuneina 
seuraamaan jälkiä Rydinmäestä Koivukorpeen, 
mistä otso löytyi makuupaikalta läheltä ns. Halape- 
rin töyriä. Siihen miehet karhun kaatoivat. Ampu
jasta on perimätiedossa kolme versiota, joista yh
den mukaan ampuja oli taitavaksi tunnettu isoj oke- 
lainen metsämies, toisen mukaan karijokelainen ja 
kolmannen tiedon mukaan Kyynyn talon poika 
Heikki Kyyny.

Vaikka riistanpyynti ei enää 1600- ja 1700- 
luvuilla ollutkaan kauhajokelaisten elinehto, sitä 
silti harrastettiin. Linnustus kannatti joinakin vuo
sina erittäin hyvin, ja metsopaisti oli sopivaa vaih
telua ruokapöytään. Myös hirviä oli vielä 1700- 
luvulla runsaasti.

ISOJAKO SELKEYTTÄÄ OMISTUKSET

Harvaan asutussa Kauhajoen kappelissa maanomis
tusolot eivät olleet vielä 1700-luvun puoliväliin tul
taessa aiheuttaneet suuriakaan vaikeuksia. Niityt 
tosin olivat hajallaan ja kaukanakin asumuksista, 
mutta pellot olivat talojen ympärillä. Vain halottu- 
jen talojen peltojaossa saattoi olla epäselvyyksiä. 
Metsää taas riitti kaikille niin kotinurkilla kuin yh
teismetsässäkin. Haaskaava puunkäyttö oli toki 
kruunun kannalta epäkohta, mutta se ei tavallista 
talonpoikaa palj oakaan liikuttanut.

Tällaisten maanjako-olojen vallitessa Kauha
joella tuskin osattiin uudistuksia yleisesti kaivata, 
vaikka kappalainen Henrik Hiden näyttääkin erääs
tä lausunnosta päätelleen toivoneen muutoksia jo 
vuonna 1735. Kuitenkin vasta v. 1749 annettu en
simmäinen isojakoasetus teki maanjakouudistuk- 
sen ajankohtaiseksi. Tämän jälkeenkin Kauhajoel
la edettiin hitaasti. Kun isoonjakoon liitetty vero
tuksen uudistus ja siihen kuuluvat maanmittaukset 
oli Ilmajoen muissa osissa suoritettu vuoteen 1760 
mennessä, niin Kauhajoella pitäjän pohjoisosa tuli
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valmiiksi vuonna 1761, eteläosa vuonna 1765 ja 
Nummijärvi vasta vuonna 1769.

M aanmittauksen viivästyminen, johon oli 
syynä mm. maanmittari Israel W änmanin siirto 
kesken toimituksen Kauhajoelta Närpiöön, aihe
utti sen, että isojako päästiin aloittamaan vasta 
vuonna 1769. Isonjaon perusteista oli koko Ilma
joen pitäjässä sovittu jo edellisenä vuonna. Kauha
joen kappeli muodosti oman jakokunnan lukuun
ottamatta M iedon kylään kuuluneita Harjaa, Sor
varia ja Toivakkaa, joiden maat jaettiin Kurikan 
isossajaossa.

Isojakoa tarvittiin, koska erityisesti metsien 
yhteisomistus oli johtanut niiden sumeilematto- 
maan käyttämiseen. Kauhajoella se koski etenkin 
pitäjän eteläosissa olevia almeningeja, yhtismet- 
siä, joissa poltettiin runsaasti tervaa. Lähes kaikki 
pellot sen sijaan olivat vanhastaan olleet harvan 
asutuksen vuoksi jokaisen talon yksityisessä vilje
lyksessä ja sijaitsivat lähellä taloja. Talojen halko
minen oli kuitenkin tuonut tarvetta tarkistaa ja vah
vistaa palstojen omistukset.

Varsinaisen jakotoimituksen suoritti maan
mittari D .R. Wirzenius. Peltojen ja niittyjen jaossa 
pyrittiin seuraamaan vanhoja nautintaoikeuksia; 
metsäjaossa tuli enemmän muutoksia, koska met
sien yhteisomistus lopetettiin.

M etsät jaettiin kullekin talolle manttaalin 
mukaan. Pyrkimyksenä oli, että talot olisivat saa
neet kaksi metsäkappaletta eli kotimetsän ja ulko- 
palstan. Useimmiten jako toteutuikin suunnitel
lulla tavalla, mutta joissakin tapauksissa ulkopals- 
toja tuli useampia, joissakin taas kotimetsä täytti 
talon metsäkiintiön kokonaan. Manttaalien yli me
nevä metsä pitäjän eteläosassa jäi valtiolle.

Kokonaisuudessaan Kauhajoen isojakotoi- 
mitus tuli suoritetuksi sopuisasti ja nopeasti. Vuon
na 1772 pidetyssä katselmuksessa esitettiin toki 
muutamia valituksia metsäjaosta, mutta ne sovit
tiin vähin äänin. Vaikeinta oli ollut niittyjen jaka
minen, ja ne jäivätkin usein moneksi palstaksi. Ai
van erikseen oli jaettava Kainaston niitty, josta suu
rin osa oli kurikkalaisten ja ilmajokelaisten hallus
sa. Niittyä jaettiin kunkin pitäjän isonjaon yhtey
dessä, ja loppukatselmuksessa päätettiin jakaa vielä

raivaamatta oleva heinämaa. M aanm ittari C.F. 
Stierwald muodosti siitä pääasiassa viiden tynny
rinalan ja viiden kapanalan suuruisia palstoja, jo i
den haltijoiksi tuli sekä vanhoja Kainaston niittäjiä 
että uusia taloja. Myös kurikkalaiset ja ilmajoke
laiset saivat osansa. Viimeisen jaon jälkeen ainakin 
seuraavat Kauhajoen talot omistivat niittyä Kainas- 
tolla: Knuuttila, molemmat Iso-Aron talot, Mattila 
(Vähä-Aho), Filppula, Eno, Turja, Ikkelä, Kuutti, 
Laturi, Havunen ja Yli-Koski. Kainaston yhteis
metsä, ns. latometsä, jaettiin Kainaston niittyjen 
omistussuhteessa Aron, M attilan ja Enon kesken 
vasta isoj aon täydennyksessä 1890-1894.

Isonjaon tarkoitus oli yhtenäistää hajallaan 
olleet tilukset mahdollisimman vähälukuisiksi loh
koiksi. Kauhajoella tähän oli hyvät mahdollisuu
det ja tavoitteet toteutuivatkin aika pitkälle. Niinpä 
Knuuttilan talo oli yhtenä palstana Teuvan rajalta 
Jalasjärven rajalle, Filppulan talo kolmena, Yli- 
Yrjänäisen seitsemän palstaa olivat kotipalsta, Par- 
jakan metsäpalsta, Lylyn metsäpalsta, Jokiluhdan 
niittypalsta, Parjakanluoman niittypalsta, Hukka- 
nevan niittypalsta ja Tuluskankaan niittypalsta. Ik- 
keläjärven talon maat sopivat kotipalstaan ja Lau- 
rinniemen niittypalstaan.

Isojako selkiytti omistusoikeudet, ja sillä oli 
myönteiset vaikutukset Kauhajoen asutukseen ja 
elinkeinoelämään. Talojen halkominen lisääntyi, 
torppien perustaminen kävi mahdolliseksi ja met
sien käyttöön alettiin kiinnittää enemmän huomio
ta. Pitäjän pohjoisosan taloille ei riittänyt kotinur
kilta tarpeeksi metsiä, siksi nykyisten Harjan, Aron 
ja Kauhajoenkylän taloilla on metsien ulkosarkoja 
myös Päntäneellä, Hyypässä ja Nummijärvellä.

Myönteisten seuraustensa lisäksi isollajaolla 
oli pitäjän talollisten kannalta myös kielteinen 
seuraus. Maanmittauksen tuloksena pitäjän mant- 
taaliluku nousi, mikä taas tiesi lisää veroja. Ilmajoen 
kirkkoherra Salomon Hannelius kirjoittikin emä- 
seurakunnan pitäjänkertomukseen, että verollepa
no ”maksoi pitäjälle kauniin summan, vaikkei mant- 
taaliluku laskenut vaan nousi 117 manttaalista 140 
manttaaliin”. Kustannusten vastineeksi oli toivottu 
verojen alennuksia, mutta kävikin päinvastoin.
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J  Aronkylä 

J  Harjankylä

M  H/ypänky|ä
j  Kauhajoenkylä 

J  Nummijärvenkylä 

j  Päntäneenkylä 

]  Kruununmaata

KAUHAJOEN KYLIEN RAJAT. ALKUPERÄINEN KARTTA ON LAADITTU ISONJAON TÄYDENNYKSEN (1890-1994) 
JÄLKEEN. ISOSSAJAOSSA 1769-1772 MUOTOUTUNEET KYLÄT VAHVISTETTIIN JA MAAKIRJAT TARKISTETTIIN 

1830. HARJAN KYLÄN, ARON KYLÄN JA KAUHAJOEN KYLÄN TALOT SAIVAT METSIEN ULKOSARKOJA PITÄJÄN 
ITÄ- JA ETELÄOSISTA. HANGASLUOMAN VARRELLA EROTTUVAT KURIKAN JA ILMAJOEN NIITYT JA 

ETELÄOSASSA VALTION METSÄT. PIIRTÄNYT NIILO VIRTAMO KÄSIKIRJOITUKSEENSA KAUHAJOKI, PITÄJÄN
KERTOMUS 1928, KOPIOINTI PETTERI OPAS, ALKUP. VAASAN MAANMITTAUSKONTTORIN ARKISTO.
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Tervatalous
LIISA RUISMÄKI

TERVAN PO LTTO  - LAAJAMITTAISTA 
TEOLLISUUTTA
Kauhajoella harrastettiin tervanpolttoa jo varhai
sella asutuskaudella. 1500-luvullaja 1600-luvun al- 
kupuolella tervanpoltto oli kuitenkin vielä kasken
polton varjossa ja merkitykseltään sitä vähäisempi. 
Mutta 1600-luvun jälkipuoliskolla laivaliikenteen 
vilkastuminen maailman merillä heijastui Kauha
joellekin lisääntyvänä tervan kysyntänä. Tervan
poltto syrjäytti metsänkäytössä erä- ja kaskitalou- 
den vanhan valta-aseman ja kohosi maanviljelyn ja 
karjanhoidon ohella kauhajokelaisten tärkeim 
mäksi elinkeinoksi lähes parin sadan vuoden ajaksi.

Kauhajoen asutuksen nopeutuessa uudelleen 
1600-luvun loppupuolella tervanpoltosta muodos
tui monen uudisraivaajan ensimmäinen tukija tur
va. Jokien latvoille syntyneiden uudistilojen ympä
rillä levittäytyivät sankat tervasmetsät, joiden käyt
täminen tervanpolttoon oli paljon varmempi tu
lonlähde kuin kaskiviljely, vaikka alkeellinen polt
totekniikka ei kovin hyviä tuloksia tuottanutkaan. 
1600-luvulla käytettiin tervaksina vielä yleisesti 
pilkottuja juurakoita ja karapuita, jotka poltettiin 
ns. kimppuhaudoissa. Vuonna 1665 terva-asetuk
sessa määrättiin Kristiinankaupungin tervanvienti- 
kiintiöksi vain 3 6 0  tynnyriä, mikä osoittaa, että 
Suupohjan alueen tervatuotanto oh vielä suhteelli
sen vähäistä. Vaasan vientikiintiö oli samaan ai
kaan 6000 tynnyriä vuodessa.

Isonvihan jälkeen tervanpoltto siirtyi entistä 
enemmän Pohjanmaalle, koska Sisä-Suomen yh
teydet Suomenlahdelle katkesivat. Samoihin ai
koihin yleistyi myös uusi tervanpolttotekniikka. 
Pilkottujen tervasten sijasta alettiin käyttää pitkiä 
säleitä, joista saatiin vähemmällä vaivalla enem
män tervaa. Keksintö lienee tullut Kauhajoelle Ilma
joelta, jonne sen oli tuonut asianosaava töysäläinen 
vävy. Tämän jälkeen tervanpolttotekniikassa ei ta
pahtunut enää suuria muutoksia koko tervakau- 
della. Kehittyneen tekniikan ja kasvaneen kysynnän 
ansiosta tervanpoltto sai niin "huolestuttavat” mi
tat, että sitä alettiin rajoittaa. 1700-luvun jälkipuo
liskolla suuret siirtomaasodat ja Amerikan vapaus
sota kuitenkin vain lisäsivät tervan tarvetta ja nosti
vat hintaa. Alkoi tervanpolton kukoistuskausi, jota 
kesti yhtäjaksoisesti Suomen sotaan 1 8 0 8 -1 8 0 9  
saakka.

Tervanpolton kukoistuskaudelta 1700-luvul- 
ta on peräisin myös suuri osa Kauhajoen 753 pai
kallistetusta tervahaudasta, sillä monen tervahau- 
dan päältä on puusto kaadettu ja uusi tukkimetsä 
on ehtinyt kasvaa tilalle. Metsätalousneuvoja Voit
to Viitalan tekemästä tervahautakartasta näkyy eri - 
nomaisen selvästi Kauhajoen tervanpolton laajuus 
ja alueellinen jakautuminen. Eniten hautoja on löy
tynyt Hyypänjokilaaksosta, Ikkeläjärveltä, Num- 
mijärveltäjaPäntäneeltä. Kirkonkylän pohjoispuo
lelle on paikallistettu runsaat 150 tervahautaa.
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TERVANPOLTTOALUEET 1600-LUVULLA (VAS) JA 1700-LUVULLA. UUDENKAUPUNGIN RAUHAN 1721 JA 
TURUN RAUHAN 1743 UUDET RAJAT KATKAISIVAT TERVANVIENNIN VESIREITIT ITÄ- JA KESKI-SUOMESTA

MAAILMAN MERILLE.

Kauhajoen laajimmat ja parhaimmat tervas- 
metsät sijaitsivat pitäjän eteläosassa, jossa asutus
kin oli nuorempaa. Isonjaon aikoihin tervaa kui
tenkin poltettiin kaikissa Kauhajoen taloissa. Har
jankylän ja Aronkylän talojen tervahaudat vain si
jaitsivat kaukana kotinurkilta, sillä isoonjakoon 
saakka takametsät olivat yhteisiä ja sen jälkeen talo
jen ulkosarkoja oli aivan toisella puolen pitäjää. 
Isojako kyllä jossakin määrin hillitsi tervanpolttoa, 
sillä omia metsiä kohdeltiin säästeliäämmin kuin 
yhteismetsiä eikä valtion metsiin ollut yksityisillä 
asiaa. Toisaalta kruununmetsistä löydetyt lukuisat 
tervahaudat osoittavat, että tervaa poltettiin kaukai- 
sissakin metsissä jo ennen isoajakoa.

Kauhajokelaiset rakensivat tervahautansa 
mieluimmin jokitörmille ja järvenrannoille, joihin 
asutuskin oli keskittynyt. Näin kuljetusmatkat jäi
vät lyhyemmiksi ja tervahautaa voitiin hoitaa kotoa 
käsin. Lisäksi veden läheisyys oli paloturvallisuu
den kannalta eduksi. M onet tervahaudat oli kuiten
kin rakennettava ulkosarkoihin peninkulmien pää
hän kotoa; Marttilan talo poltti tervaa mm. Päntä- 
neen Lellunkeitaalla.

Tervahautojen rakentamista pitäjän etelä
osiin suosivat myös liikenneyhteydet. Kauhajoki ei

soveltunut tervan kuljetukseen yhtä hyvin kuin Ky- 
rönjoen alajuoksu; sen sijaan matka maitse Kris
tiinankaupunkiin oli vain 4 0 -5 0  km. Kauhajoke
laisten käyttämä vakituinen tervatie kulki Karvi- 
asta Nummijärvelle ja Hyyppään, josta edelleen 
Päntäneen Karhukangasta myöten Kaivojärven ja 
Karhujärven pohjoispuolitse yhtenä ns. Kaupunki- 
tienä Karijoen ja Pyhävuoren laiteiden kautta Lap- 
väärtiin ja Kristiinaan. Tervanviejät yöpyivät taval
lisesti Lapväärtin Santaheinissä, josta jatkoivat 
matkaansa seuraavana päivänä. Kaupunkimatka 
kesti näin tavallisesti vain kaksi vuorokautta. Kau
hajoen eteläosan poikki kulkevaa Kaupunkitietä 
käyttivät myös kaukaisemmat tervanpolttajat. Peri
mätiedon mukaan virtolaiset jäivät joskus kaupun
kimatkoillaan valmistamaan tervaa Kauhajoelle. 
Mm. Kokonkylässä on tervahauta (n:o 145), jota 
virtolaisten kerrotaan käyttäneen.

Kauhajoen taloilla oli yleensä tiluksiin kuulu
va tervasmetsä, mutta suurin osa tervasta poltettiin 
isoonjakoon saakka yhteismetsässä, allmeningilla. 
Jaakko Marttila valitti v. 1734 , että talollinen Arvi 
Harja oli tullut yli Kohlun ja Laturin metsäsarkojen 
parkitsemaan, koloamaan, tervaksia hänen metsä- 
saraltaan. Harja väitti parkinneensa vanhalla omis
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tuksellaan allmeningilla yli peninkulman päässä 
kylästä paikalla, joka ei ole kehenkään saralla. 
M arttila sanoi, että Harjasta ja sen naapurista on 
vain IV4 peninkulmaa Teuvalle Norrilan taloon, 
jonka omistukset kohtaavat Kauhajoen talojen 
omistukset. Raja päätettiin tarkistaa. Kotimetsäs- 
sään jokainen sai polttaa tervaa, kuten parhaaksi 
näki. Yhteismetsissä tehtiin eränkäynnin tapaan 
tervasvaltaus koloamalla puut. 1600-luvun lopulla 
yleistyi käytäntö, jonka mukaan tervaksia sai kolo
ta vain sen verran, kuin kykeni vuodessa poltta
maan. Valtaukset pyrittiin tekemään talojen van
hoille eränautinta-alueille, kuten edellä olleesta 
esimerkistä kävi ilmi.

Vaikka tervasmetsissä vallitsikin villin tun
tuinen valtausperiaate, riidat ja käräjöinnit jäivät 
yllättävän vähäisiksi. Kiistoja aiheutti lähinnä van
hojen talojen ja uudistilojen rajojen epäselvyydet, 
mutta niitä ei ollut läheskään niin paljon kuin esim. 
niittyriitoja. Vuonna 1709 syytettiin mm. kauhajo
kelaisia Arvi Harjaa ja Tuomas Laturia, että nämä 
olivat aiheuttaneet vahinkoa polttamalla tervaa teu- 
valaisten uudisasukkaiden Pekka Laurinpoika No- 
rilaisen (Norrila) ja Matti Heikinpojan metsässä. 
Kauhajokelaiset tunnustivatkin rajan vedetyksi ja 
lupasivat korvata aiheuttamansa vahingot. Toisi
naan tervanpolttajat menivät tietämättömyyttään 
naapurin puolelle. Matti Panula oli polttanut ter
vaa 173 0 -luvun alussa kaikessa rauhassa metsässä, 
jonka Yrjö Rauska oli hänelle luvannut. Muutaman 
vuoden kuluttua Hannu Kyyny väitti metsää omaksi 
kotimetsäkseen. Kummalleko tervakset kuuluivat, 
ratkaistiin käräjillä. Kymmenkunta vuotta myö
hemmin Antti Yrjänäinen kävi kaatamassa Tuis- 
kulan kyläläisen M atti Orhasen tervakset Kauha
joen varresta. Korvaukseksi teostaan Antti lupasi 
maksaa Matille sovinnolla 4 tynnyriä tervaa.

Niin paljon kuin 1700-luvulla puhuttiinkin 
tervanpoltosta ja sen liiallisuudesta, ei mistään saa 
yhtenäisiä tietoja tervantuotannon kokonaismää
rästä. Kauhajoen yli 750  tervahautaakin kertovat 
vain tuotannon olleen todella laajamittaista. M aa
herran kertomuksissa vuosilta 1 7 6 0 -6 4  on tilasto 
tervanpoltostakin. Sen mukaan kauhajokelaisten 
tervantuotanto oli seuraava:

KAUHAJOEN TERVANTUOTANTO V. 1760-64
1760 1761 1762 1763 1764
800 800 800 800 810 tynnyriä

Keskimäärin vuodessa 4010 tynnyriä
Taloa kohti 15 tynnyriä
Lähde: Alanen, Aulis J., Etelä-Pohjanmaan historia IV 2. Vaasa 1949 s. 185.
Harja ja Toivakka puuttuvat tilastosta.

M onet tutkijat mm. Aulis J. Alanen ovat arvi
oineet vientitilastojen perusteella, että maaherran 
ilmoittamat tervamäärät ovat vain korkeintaan 
puolet kokonaistuotannosta. Kauhajoenkin pyö
reät tilastoluvut vastaavat vain voimassa olleita 
tervakiintiöitä ja ovat sen vuoksi liian pieniä. Kes
kimäärin taloissa lienee poltettu tervaa kaksi ker
taa ilmoitettua enemmän eli noin 2 0 -3 0  tynnyriä 
(tr) vuodessa. Kun venäläiset vuonna 1808 poltti
vat Kyynyn talon, tuhoutui sen mukana 16 tr ja 
Heikkilän torpan mukana 6 tr Ikkeläjärven tervoja. 
Kyynyn omaa tervaa paloi 7 Vi tr. Toivakan raken
nusten mukana tuhoutui 12 täysinäistä ja 15 tyhjää 
tervatynnyriä sekä 100 tynnyrin pohja-ainetta ja 5 0 
tynnyrin kimmet. Ikkeläjärven 22 tr tervavarasto 
ylitti kiintiön, vaikka sota varmasti häiritsi tervan 
valmistusta. Lisäksi tervat varastoitiin tavallisesti 
metsään talvea odottamaan, minkä vuoksi ne suu
rimmaksi osaksi säästyivät hävitykseltä.

Valtiovallan määräämiä tervakiintiöitä talon- 
pojateivät hyväksyneet lainkaan. Kun vuonna 1747 
määrättiin kokoveron talolle 12  tr:n yläraja vuotta 
kohti, olivat kauhajokelaiset ensimmäisten lisä
kiintiöiden anojien joukossa jo  vuonna 1748 ja 
muun Ilmajoen mukana seuraavana vuonna uudel
leen. Kiintiö olisikin rajoittanutKauhajoen Vi mant
taalin tilojen tervanpolton 3 tynnyriin vuodessa, 
mikä oli aivan liian vähän. Vuonna 1749 Ilmajoen 
pitäjänkokouksessa isännät olivat valmiit luopu
maan viinanpoltostakin, jos vain saisivat polttaa 
tervaa enemmän. Kun maaherra ei lisännyt terva- 
kiintiötä, lähtivät pitäjän miehet vanhan tavan mu
kaan "kuninkaisiin”, koska mm. Ilmajoen asuk
kaat "kykenivät hankkimaan vain tervanpoltolla 
verorahansa”. Hallitus nostikin kiintiön v. 1752 
Kauhajoen tapaisilla runsasmetsäisillä seuduilla 3 0
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tynnyriksi manttaalilta. Pienemmillä 1/3—1/4 
manttaalin tiloilla sai polttaa tervaa 15 tr vuodessa.

Edellä kävi ilmi, etteivät talonpojat tyytyneet 
kiintiöihin, vaan tuottivat tervaa paljon enemmän. 
Ruotsin vallan päättyessä tervanpoltto olikin Kau
hajoen pääelinkeino. Runsas Hautaliitteinen ni
mistö ja lukuisa määrä tervahautoja osoittavat Kau
hajoen olleen yksi maakunnan suurimmista, ellei 
kaikkein suurin, tervapitäjä.

SYSIÄ PAJOIHIN

Tervahaudan toinen tuote olivat helisevät hiilet eli 
sydet. Varhaisimmista tervahaudoista sysiä ei kui
tenkaan vielä koottu, vaan ne poltettiin loppuun tai 
sammutettiin ja jätettiin haudalle. 1700-luvulla hii
liä alettiin kerätä haudoille rakennettuihin viisto- 
kattoisiin sysikoppiohin, joista ne haettiin joko 
omiksi pajahiiliksi tai mytiin tynnyreittäin seppien 
tarpeisiin. Samuli Paulaharjua lainaten: Pitkin 
talvea, jo  ensi keleistä alkaen ajeli sysikuorma toi-
sensa perästä pitkin kärryseppien kyliä. Oli reessä 
korkea päreistä tehty krinni, kohta kuin heinäkrin-

ni täynnä mustaa helisevää köijyttä tavaraa, vielä 
heinäsäkki ja eväskontti kuormalla. Hevonen vetää 
junnasi, ukko astella tohm ersi perässä. Taikka hy-
villä teillä ja m yötäm äissä istua kökötti kuorman  
laidalla ja antoi hevosen hyssytellä. Missä vain paja 
oli, m istä kuului vasaran ka lke  ja  tulentohina, 
sinne äijä kuupotti ovelta kysymään: - Joko s  syret 
on pian lopus? Nyt olis rehristi hyviä sysiä-ja hal-
poja ... Koittaas nyt tulla tänne kattomahan.

Tynnyrikaupalla sysiä myytiin, ja  kova seppä 
osti kohta k o k o  kuorm an. H yyppäläänen sai 
kääntää hevosensa ja lähteä tyhjin krinnein hyssyt- 
telemän kohti mettäperiään.

Seppien lisäksi myös rautaruukit tarvitsivat 
runsaasti hiiliä. Ilmajoen Maamiesseurassa todet
tiin vuonna 1833, että sysien valmistus oli Ilmajoen, 
Isonkyrön ja Lapuan suurpitäjissä tuottoisa elikei- 
no Ostermyran ja Orisbergin ruukkien takia. Vaik
ka Ostermyraan olikin Kauhajoelta matkaa, metsäis
ten syrjäkulmien talonpoikien ja torppareiden kan
natti koota tervahautojen hiilet ja myydä ruukille. 
Sysien toimittaminen ruukeille oli jo Ruotsin val
lan lopulla tuottoisa tervanpolton sivuelinkeino.

TERVAHAUDAN LADONNASSA TARVITTIIN PALJON TYÖVÄKEÄ. JAAKKO RINTA-MÖYKYN
TERVAHAUTA PÄNTÄNEEN MÖYKYSSÄ.
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TERVAHAUDALLA

Kauhajokelaisesta tervanpolttotavasta on olemassa 
Aulis Ojajärven yksityiskohtainen esitys. Useita vuo
sia kestäneestä monivaiheisesta työstä kannattaa 
kuitenkin keskeisimmät työvaiheet kerrata tässä
kin yhteydessä.

Tervanvalmistus aloitettiin koloamalla eli 
kuorimalla männyt alaosasta ensimmäisenä vuon
na 2/3 ja parin kolmen vuoden kuluttua 1/3 niin 
korkealle, kuin mies parkkaraudalla ylettyi. Vain 
kapea sorko kuorta jätettiin puun pohjoispuolelle, 
ettei puu kokonaan kuolisi. Kolottuina männyt sai
vat pihkaantua 3 -5  vuotta, ennen kuin ne mikke- 
linpäivän tienoilla kaadettiin ja katkottiin noin kol
men metrin pölkyiksi. Myös latvaosat katkottiin ja 
käytettiin hyväksi tervahaudan ladonnassa. Kevään 
kuluessa puut ajettiin tervahaudalle, jossa ne halot
tiin säleiksi.

Itse tervahauta oli suppilomainen savella tii
vistetty, noin 8 - 1 0  metrin läpimittainen kuoppa, 
johon säleet ladottiin useimmiten talkoilla, kökäl- 
lä, hautamestarin johdolla. Haudan ladonnasta 
riippui osaltaan, miten paljon tervaa saatiin, ja siksi 
hautamestari oli arvossa pidetty ammattimies. La
donta päättyi kökkäväen kestitykseen ja yhteiseen 
ilonpitoon. Soveliaana tyynenä kesäyönä hauta sy
tytettiin. Palamista oli seurattava ja vartioitava ko
ko ajan, mutta ensimmäiset päivät olivat tärkeim
mät. Hyyppäläisellä tervahaudalla sattuneen on
nettomuuden käräjäkäsittely vuonna 1694 valaisee 
arkista työtä tervahaudalla. Muuan Kerttu Erkin- 
tytär kertoi, että hänen 1 2 -vuotias poikansa oli ollut 
palveluksessa Niilo Sipinpoika Sepän (Seppäsen) 
talossa ja isäntänsä kehotuksesta mennyt vahti
maan haudan palamista. Ymmärtämättömyydes
sään poika oli mennyt haudan päälle ja lämmitel- 
läkseen paneutunut siihen makaamaan, koska oli 
ilta 2 viikkoa ennen juhannusta ja oli kylmä. Käsiin 
nojaten poika oli nukahtanut ja palanut kuoliaaksi. 
Kerttu piti Niilo Sipinpoikaa syyllisenä poikansa 
kuolemaan.

Niilo puolestaan kertoi vartioineensa kaksi 
vuorokautta tervahautaa ja väsyneensä niin, että hä
nen oli pitänyt tulla kotiin lepäämään. Tilallensa 
hän oli lähettänyt täysikasvuisen rengin, jonka piti 
valvoa palamista. Poika oli mennyt käskemättä mu
kaan. Edelleen Niilo kertoi käskeneensä renkiä, et
tä hänen on tultava herättämään isäntä, kun hän vä
syy tai häntä paleltaa. Tervahauta oli talon lähellä 
ja hyvässä palossa. Renki kuitenkin nukahti pian 
vartiopaikalleen, jolloin 12-vuotias Sipi oli huvik
seen eikä kylmän vuoksi mennyt haudan päälle. 
Hauta oh turpeella peitetty, etteivät liekit nousisi 
ylös. Kylmän vuoksi poika paneutui maata ja nu
kahti. Ylöskohoava tervankatku tainnutti hänet ja 
poika kärventyi kuoliaaksi. Kun renki sitten oli he
rännyt ja nähnyt Sipin makaavan kuolleena, hän oh 
heti juossut isäntänsä luo. Niilo haki naapurinsa 
kanssa ruumiin taloonsa, ja vainaja haudattiin pian.

Tervanpolton oppiminen oli tärkeää. Niin
pä nimismies ja käräjärahvas pitivät 12 -vuotiasta 
poikaa kyllin vahvana, että hänet voitiin jättää ter
vahaudan vartijaksi. Sellaista pidettiin suorastaan 
tapana, varsinkin kun hauta oli niin lähellä, että 
muu väki voi tulla tarvittaessa avuksi. Käräjärah
vas kertoi myös, että katetun haudan päällä liikku
vat huumaantuvat usein tervankatkusta niin, että 
heidät on kannettava edemmäksi virkoamaan. To
distajalausuntojen perusteella oikeus vapautti Niilo 
Sipinpoika Sepän kuolemantuottamussyytteestä.

Tervahaudan polttaminen kesti noin viikon 
vaihdellen vähän haudan koon mukaan. Keskiko
koiset haudat tuottivat tervaa 10-3  0 tr, johon tarvit
tiin 5 -2 0  syltä tervaksia. Terva laskettiin haudan 
keskustasta, silmästä, ns. trompua pitkin katoksen 
suojassa olevaan ammeeseen, josta se kauhottiin 
tynnyriin. Vuonna 1668 vakiinnutettiin tervatyn
nyrin kooksi 48 kannua eli 125 litraa. Nimismies 
määräsi jokaiseen kylään tervatynnyrin kruunaa- 
jan, joka polttomerkillä vahvisti, että tynnyri oli oi
kean kokoinen. Tynnyrien mittaus oli ilmeisen 
tuottavaa puuhaa, sillä kylillä kerrottiin liikkuvan 
myös omatekoisia kruunaajia.
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Edellä kerrottu Niilo Sipinpojan tervahauta 
oli lähellä taloa, joten sitä voitiin hoitaa kotoa kä
sin. Monesti tervahauta oli kuitenkin kaukana all- 
meningilla tai ulkosaralla, jonne oli mentävä hau- 
dnnpolttoon viikkokuntaan. Sitä varten tervahau- 
doille rakennettiin hautasaunoja, joissa oli yksin
kertainen kiuas ja laveri nukkumista varten. Jo  
1600-luvulla tervaa poltettiin niin etäällä, että hau- 
tasauna oli tarpeen. Hautasaunoja voivat käyttää 
myös metsämiehet pysähdyspaikkoina, ja vainoai- 
koina ne olivat käyttökelpoisia piilopaikkoja. Peri
mätiedon mukaan M ajaluom anhaudalla (587) 
Lauhassa "kasakat tappoivat saunallisen väkeä, kun 
piika oli ilmoittanut piilopaikan, mutta hänetkin 
surmattiin”. Tarina lienee peräisin isonvihan vuo
silta, sillä myöhempien vihollisuuksien ajalta ei ai
nakaan tämänlaatuisia joukkomurhia tunneta. Suo
men sodan vuosilta on peräisin ns. Harrin Hiskin pa- 
kosauna, joka sekin on todennäköisesti alunperin 
hautasauna (353), sillä läheisyydessä on tervahau
ta. M onilla kaukaisilla haudoilla on säilynyt kiuas- 
raunio muistona tervahaudan äärellä vietetyistä vii
koista. Saunaa tarvittiin mm. Harjankankaan hau
dalla (349), Ryristönhaudalla (425) ja Pukinharjun 
haudalla (216) sekä monilla muilla takametsien 
työmailla.

Tervanpolton tulosta, pitkän työrupeaman 
viimeistä vaihetta, pyrittiin parantamaan myös tai
kakeinoin, niin kiellettyjä kuin ne olivatkin. Nisius 
Antinpoika Aijö, jonka pääasiallinen ammatti ter
vanpoltto näyttää olleen, oli vuosina 1 7 0 6 ja l7 0 7  
syytettynä siitä, että hän oli pannut tervakuurnan 
pohjalle pihlajanoksista tehdyn kiehkuran, jonka 
sisälle hän oli asettanut puupalikoista muodostetun 
ristin. Syytetty selitteli ja puolusteli tekoaan sano
malla, että oli tällä tavoin pyrkinyt estämään tuh
kan pääsyn tervaan. Selitystä ei uskottu, koska puut 
ladottiin siten, ettei tuhkaa muulloinkaan päässyt 
tervakuurnaan. Lautamiehet sen sijaan tiesivät ker
toa, että ”osa yksinkertaisesta rahvaasta oli van
hoista ajoista saakka laitellut mainittuja kiehkuroi- 
ta ja asetellut niitä tervahautöihinsä, koska uskoivat 
sillä keinoin varmistuvansa, ettei paha silmä eikä 
kukaan kateellinen ihminen katseellaan tai muilla 
pahoilla juonilla voinut heidän työtänsä vahing

oittaa tai tehdä tyhjäksi”. Nyt Nisius oli joutunut 
niin ahtaalle, että hänen oli tunnustettava panneen
sa pihlajakiehkuran tervakuurnaan juuri syytteen 
mukaisessa tarkoituksessa. Oikeus katsoi, ettäN i- 
siuksen olisi pitänyt turvautua pahoja henkiä vas
taan Jumalan apuun eikä taikauskoiseen pihlaja- 
kiehkuraan, ja määräsi tervamestarille 40  hopea- 
talarin sakon sekä julkisen kirkkorangaistuksen.

KAU H AJO EN  TER V A H A U D A T

Tiedot on kerännyt metsätalousneuvoj a Voitto Vii
tala v. 1 9 7 4 -1 9 7 9  Kauhajoen historian kirjoittajan 
pyynnöstä. Hautojen nimet ovat osaksi vanhoja 
käyttöön vakiintuneita nimityksiä, osaksi tunnista
misen helpottamiseksi keräysvaiheessa annettuja. 
M onet vanhat tervahaudat ovat edelleen maastossa 
selvästi nähtävissä, mutta luettelossa on paljon 
myös hävinneitä hautoja. Peltojen, teiden ja raken
nusten alle on vuosisatojen kuluessa jäänyt suuri 
määrä vanhoja hautapaikkoja, joista muistuttavat 
korkeintaan vain silloin tällöin esiin tulevat hiilet 
ja kertojien muistitieto. Silti seitsemän ja puolen 
sadan haudan luettelo ei ole täydellinen. Kaikkia 
vuosisatojen takaisia hautoja eivät parhaatkaan ker
tojat ole tienneet. Jotkut taas ovat voineet tulla luet
teloon vähän eri muodossa useaankin kertaan. Puut
teet ja virheet eivät kuitenkaan muuta miksikään 
sitä tosiseikkaa, että tervanpoltto on ollut Kauha
joella hyvin pitkään tärkeä ja laajassa mitassa har
joitettu elinkeino.
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1. Lahoonhauta
2. Suurenniemenhauta I
3. Suurenniemenhauta II
4. Kallioisenhauta
5. Joutuusenhauta
6. Kiurunhauta
7. Otonmaanhauta
8. Tervaveräjänhauta II
9. Tervaveräjänhauta I
10. Hirvimäenhauta
11. Hautalanhauta
12. Rajakallionhauta
13. Kettu hauta
14. Suomelanhauta I
15. Suomelanhauta II
16. Mukkalanhauta
17. Kellonharjunhauta
18. Vanhahauta
19. Lammikoskenhauta
20. Kankahauta
21. Keski-Harjanhauta
22. Muorinmäenhauta
23. Toivakanhauta
24. Inhanhauta
25. Laturinhauta I
26. Laturinhauta II
27. Pantinhauta II
28. Laitasaarenhauta I
29. Saranperänhauta
30. Pantinhauta I
31. Laitasaarenhauta II
32. Hautaluomanhauta
33. Töyrynhauta
34. Auralanhauta
35. Ojaniemenhauta
36. Mäkelänhauta
37. Hautamäenhauta
38. Kuutinhauta
39. Isoonmäenhauta
40. Santalanhauta
41. Hautionhauta
42. Reuhkalanhauta
43. Kauramaanhauta
44. Kuutinhauta
45. Rahnastonhauta
46. Survonhauta
47. Valkamanhauta
48. Pahnusviidanhauta
49. Kauranhauta
50. Räkkylänhauta 
5 I . Luomanhauta
52. Riipinluomanhauta I
53. Riipinluomanhauta II
54. Rajahauta
55. Pitkämönhauta I
56. Latva-Kalan hauta
57. Pitkämönhauta II
58. Pitkämönhauta III
59. Pitkänluomanhauta
60. Lähdeskorvenhauta
61. Kärhyshauta
62. Käpylänhauta
63. Paskoonhauta

64. Pakka-lkkelänhauta
65. Ala-Mattilan hauta
66. Hautalamminhauta I
67. Hautalamminhauta II
68. Mäkisenhauta
69. Hietaharjunnevanhauta
70. Pietarinkoskenhauta I
71. Pietarinkoskenhauta II
72. Pietarinkoskenhauta III
73. Kotamäenhauta
74. Arkkukankaanhauta
75. Ruosteluomanhauta
76. Lamminmaan Faarin hauta
77. Ikkelänjoenhauta
78. Laitilanhauta I
79. Laitilanhauta II
80. Laitilanhauta III
81. Laitilanhauta IV
82. Hosiaisluoman Jussi hauta
83. Keskisenhauta
84. Koskelanhauta 
84a. Isoniemenhauta
85. Väljänhauta
86. Hautaharjunhauta
87. Keto-Aronhauta
88. Sotkanluomanhauta I
89. Sotkanluomanhauta II
90. Hautalanhauta
91. Hautaojanhauta
92. Kellarihauta
93. Kytöharjunhauta
94. Männistönluomanhauta
95. Haasioluomanhauta
96. Korpiaronhauta
97. Pitkänniemenhauta
98. Joenhauta
99. Uudenmaanhauta
100. Hauranmaanhauta
101. Rajasalonhauta
102. Sikasalonhauta
103. Hirvenhauta
104. Kulmamäenhauta I
105. Kulmamäenhauta II
106. Majamaanhauta I
107. Majamaanhauta II
108. Majamaanhauta III
109. Hautasaarenhauta 
I 10. Konimäenhauta
I I I .  Kurkisaarenhauta
I 12. Korppimäenhauta I 
I 13. Korppimäenhauta II 
I 14. Kytöharjunhauta 
I 15. Tykynmetsänhauta
116. Hautamäenhauta
117. Hautamäentaustanhauta 
I 18. Järvikankaanhauta
I 19. Rajahauta
120. Marjookankaanhauta
121. Varismäenhauta
122. Ikkeläjärvenhauta I
123. Ikkeläjärvenhauta II
124. Saarpärinhauta
125. Haudanalustanhauta

126. Lautalanhauta
127. Parjakkahauta
128. Myllyluomanhauta
129. Vekkulehenhauta
130. Pikiholmanhauta
131. Myllyluomanhauta
132. Koivuniemenhauta
133. Rajahauta
134. Yrttimaanhauta
I 35. Salonkallionhauta
136. Isonmäenhauta
137. Koihnankallionhauta 
I 38. Hautamäenhauta
I 39. Hautakankaanhauta I
140. Hautakankaanhauta II
141. Samppalantöyränhauta
142. Hautalanplassinhauta
143. Kyrönkorvenhauta
144. Haudanmaanhauta
145. Koskelantorpanhauta
146. Raviradanhauta
147. Sotkanhauta
148. Fyrrykallionhauta
149. Keskitienhauta
150. Kirkkokallionhauta
151. Keevelinhauta I
152. Keevelinkallionhauta
153. Keevelinhauta II
154. Myllyniemenhauta
155. Filppulanharjunhauta
156. Heikinkankaanhauta II
157. Saranpäänhauta
158. Heikinkankaanhauta I
159. Rahikkahauta
160. Uudenmaanhauta I
161. Uudenmaanhauta II 
I 62. Kyrönkorvenhauta
163. Hautalanhauta
164. Näätäsalonhauta II
165. Näätäsalonhauta I
I 66. Kaivoluomanhauta I
167. Kaivoluomanhauta II
168. Myllyluomanhauta
169. Nimetönhauta
170. Krevonsalonhauta
171. Peltosenhauta
172. Nimettömänkankaanhauta
173. Pirttikankaanhauta I
174. Pirttikankaanhauta II
175. Ressulanhauta I
176. Ressulanhauta II
177. Ressulanhauta III
178. Pirttikankaanhauta III
179. Pirttihauta
180. Matomäenhauta
181. Ruosteluomanhauta
182. Isoluomanhauta
183. Leppimaanhauta
184. Lylyhauta
185. Kuusivaaranhauta
186. Oravakorvenhauta
187. Parjakanhauta
188. Yli-Heikkilänhauta I



189. Yli-Heikkilänhauta II
190. Heinilänhauta
191. Yrjänäisenhauta I
192. Yrjänäisenhauta II
193. Suksenhauta
194. Kituluomanhauta
195. Jokihauta
196. Hautapakanhauta I
197. Hautapakanhauta II
198. Paapankäälynhauta
199. Rintakoskenhauta
200. Rapasenhauta
201. Korteshauta
202. Latikanhauta
203. Hiipakanmäenhauta
204. Saunamäenhauta I
205. Saunamäenhauta II
206. Suolakankaanhauta
207. Keevelinhauta III
208. Polvennevanhauta
209. Suolakankaanhauta
210. Sotkanluoman pikkuhauta
211. Sotkankankaanhauta
212. Maitolanmaanhauta
213. Maitolanhauta
214. Pirttikankaanhauta
215. Ruosteluoman perähauta
216. Pukinharjunhauta
217. Isoluomanhauta
218. Katikanhännänhauta
219. Välimaanhauta I
220. Pikkuvälimaanhauta I
221. Pikkuvälimaanhauta II
222. Välimaanhauta II
223. Tuiskuhauta
224. Kallio-Kyynynhauta
225. Parjakanluomanhauta
226. Hautaniemenhauta I
227. Parjakanhauta
228. Pahokorvenhauta
229. Hautaniemenhauta II
230. Kituluomanhauta I
231. Kituluomanhauta II
232. Kituluomanhauta III
233. Hirvelänhauta
234. Polvenmäenhauta I
235. Polvenmäenhauta II
236. Likihauta
237. Hautaojanhauta I
238. Hautaojanhauta II
239. Hautatöyränhauta
240. Rahikaisenhauta
241. Rahikanhauta
242. Varpeenhauta
243. Pietarinojanhauta
244. Vöörinkankaanhauta
245. Aitaharj un hauta
246. Havuselanhauta
247. Kokonkorvenhauta
248. Kaukahauta
249. Pahokorvenhauta
250. Hirviluomanhauta
251. Piiparitöyränhauta

252. Kivelänhauta II
253. Jokivarsihauta
254. Kalliotöyränhauta
255. Koltonhauta
256. Rinnanhauta
257. Nikkoolanmäenhauta
258. Harrinhauta
259. Kivelänhauta I
260. Fyrrytöyränhauta
261. Saarisenhauta
262. Keski-Seppäsenhauta
263. Ala-Seppäsenhauta
264. Nimetönhauta
265. Rinta-Korhosenhauta
266. Kallionalustanhauta
267. Ratuksenhauta
268. Latva-Korhosenhauta
269. Rinta-Korhosenhauta
270. Hautapakanhauta
271. Kangasojanhauta
272. Kusikivenhauta
273. Rauhaluomanhauta I
274. Alaketurinhauta
275. Mustaisnevanhauta
276. Keturinhauta
277. Kankalonhauta
278. Kankalonselänhauta I
279. Kankalonselänhauta II
280. Haaparannankydönhauta
281. Kaarlelanhauta I
282. Kaarlelanhauta II
283. Äijänhauta, tukkipuustoinen.
284. Peltohauta
285. Välihauta
286. Halkolanhauta
287. Luomanhauta
288. Aronojanhauta
289. Hautamäenhauta
290. Mäki-Keturinhauta
291. Nimetönhauta
292. Moisionhauta
293. Silta-Keturinhauta
294. Tuurinhauta
295. Rahkolanhauta
296. Korpi-Halkolanhauta
297. Myllymäenhauta
298. Rydinmeänhauta
299. Lähdeskallionhauta
300. Harrinojanhauta
301. Piiparinhauta
302. Perälänhauta
303. Mustaasluomanhauta
304. Kaarelanhauta III
305. Kuoppatöyränhauta I
306. Kuoppatöyränhauta II
307. Kuoppatöyränhauta III
308. Huviniemenhauta
309. Luomanhauta
310. Myllymäenhauta
311. Yli-Rahkolanhauta
312. Haanhauta
313. Sahanhauta
314. Matomäenhauta I

315. Matomäenhauta II
316. Valkamanhauta
317. Yli-Pentilänhauta
318. Haaparannanhauta 
3 19. Riihihauta I
320. Riihihauta II
321. Mustikkamäenhauta
323. Harrinkankaanhauta
324. Hietikonhauta
325. Pässinmäenhauta
326. Teevahaisenhauta
327. Käpykankaanhauta
328. Pihlajaniemenhauta
329. Keski-Korhosenhauta
330. Rauhaluomanhauta II
331. Nikoonojanhauta
332. Rauhaluomanhauta III
333. Iisakki Frantin hauta
334. Vuorenmaanhauta
335. Kettumäenhauta
336. Kaksoishaudat
337. Kaksoishaudat
338. Mantilanhauta I
339. Mantilanhauta II
340. Nummenkankaanhauta
341. Koihnanhauta
342. Korpipoikainhauta
343. Korkeakankaanhauta
344. Kaunistonhauta
345. Heikinmäenhauta
346. Harjakankaanhauta I
347. Pohjankankaanhauta II
348. Pohjankankaanhauta I
349. Harjankankaanhauta II
350. Harjankankaanhauta III
351. Perkiökorvenhauta
352. Korkeakankaanhauta
353. Säkkimäenhauta
354. Luikeronhauta
355. Luikerinkankaanhauta
356. Harrinhauta
357. Kulmasaarenhauta
358. Hanamäenhauta
359. Kuusistonhauta
360. Kytöharjunhauta I
361. Kytöharjunhauta II
362. Paulunhauta
363. Hiukkahauta
364. Koulumäenhauta
365. juusoonhauta, tukkipuustoa.
366. Tervaluomanhauta
367. Hautanevanhauta
368. Levottomanhauta
369. Mattilanhauta
370. Larvalanhauta
371. Peltohauta I
372. Peltohauta II
373. Kellarihauta
374. Ludviginhauta
375. Ranteenhauta
376. Hiukkakankaanhauta I
377. Piilosaarenhauta
378. Rumanlepänhauta
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379. Hiukkajärvenhauta
380. Hiukkakankaanhauta II
381. Ilomäenhauta
382. Ämmänojanhauta
383. Potkotteenhauta
384. Ämmännevanhauta
385. Kankalonhauta
386. Vanhahauta
387. Uusihauta
388. Karhujärvenhauta
389. Pikkuhauta
390. Karhunkankaanhauta
391. Pajuluomanhauta I
392. Pajuluomanhauta II
393. Hautapakanhauta
394. Rämähautall
395. Rämähauta I
396. Vihtamäenhauta
397. Perkiönhauta
398. Rämäkkähauta
399. Kivimäenhauta
400. Perkiönluomanhauta I
401. Perkiönluomanhauta II
402. Torpparinhauta
403. Levottomanhauta I
404. Luomanperänhauta
405. Suksenhauta
406. Tarkanhauta
407. Lähdesojanhauta
408. Karhunkankaanlaiteen hauta
409. Levottomanhauta II
410. Parkkaharjunhauta I
411. Järviharjunhauta
412. Vanhahauta
413. Parkkaharjunhauta II
414. Karhukeitaanhauta
415. Keskinenhauta
416. Peräkorvenhauta
417. Marjakeitaanlaidan hauta 1
418. Marjakeitaanlaidan hauta II
419. Marjakeitaankurkun hauta
420. Ilomäenhauta
421. Kuutinhauta
422. Hietaharjunhauta
423. Kiprinhauta
424. Aronhauta
425. Ryristönhauta
426. Pentilänhauta
427. Pajaniemenhauta I
428. Pajaniemenhauta II
429. Tuohi-Santerinhauta
430. Viitasenhauta 
43 I . Jaskanhauta I
432. Jaskanhauta II
433. Jennynhauta
434. Tuohiluomanhauta
435. Kulmalanhauta I
436. Kulmalanhauta II
437. Isotarkanhauta
438. Vanhahauta
439. Kykkäsenhauta
440. Talvitienhauta I
441. Tuluskankaanhauta

442. Rajanevanhauta
443. Talvitienhauta II
444. Asukkaanhauta
445. Yli-Uuron hauta
446. Salomäenhauta I
447. Salomäenhauta II
448. Nevalanhauta
449. Lumikankaanhauta I
450. Mäkihauta
451. Tynnyriharjunhauta
452. Jokivarsihauta
453. Pihlajaniemenhauta
454. Lumikankaanhauta II
455. Väärännevanhauta
456. Teevahaisenhauta
457. Takaluomanhauta
458. Päntälänluomanhauta I
459. Krakinmäenhauta
460. Juonenhauta II
461. Päntälänluomanhauta II
462. Päntälänluomanhauta III
463. Luomahauta
464. Möykkyluomanhauta
465. juonenhauta
466. Kangashauta
467. Päntälänjoenhauta II
468. Päntälänjoenhauta I
469. Lumikankaanlaiteenhauta
470. Lumikankaanhauta III
471. Isonevanhauta
472. Pikkutiiliharjunhauta I
473. Tiiliharjunkeitaanhauta
474. Pikkutiiliharjunhauta II
475. Päntälänjoenhauta III
476. Jokirantahauta
477. Luoma-Filppulan hauta
478. Pikkuhauta
479. Nenähauta
480. Nenähaudanmaanhauta
481. Pikkutiiliharjunhauta III
482. Vetohärjännevanhauta
483. Rahkolan yhteishauta
484. Siltaojanteenhauta
485. Pihlajaniemenhauta
486. Hävinnythauta
487. Vähämäenhauta
488. Fräntinhauta
489. Nimetönhauta
490. Rinta-Könnönhauta
491. Pantinhauta
492. Paulaharjunhauta
493. Koppelomäenhauta
494. Koppelonhauta
495. Hautapakanhauta
496. Könnönhauta I
497. Könnönhauta II
498. Ruskonharjunhauta
499. Hämesharjunhauta I
500. Hämesharjunhauta II
501. Juonenhauta I
502. Kampuranhauta
503. Kärmeshauta
504. Juonenhauta II

505. Nimetönhauta
506. Hautamäenhauta I
507. Rajaluomanhauta
508. Hautamäenhauta II
509. Mäkiluomanhauta I
510. Mäkiluomanhauta II
511. Luoma-Pukkilanhauta I
512. Luoma-Pukkilanhauta II
513. Rummukkakorvenhauta
514. Koivistonhauta
515. Rotolanhauta
516. Kiviluomanhauta
517. Lehtimäenhauta
518. Kutsinhauta
519. Eliaksenhauta
520. Samppahauta
521. Kiviluoman Matin hauta
522. Haarainluomanhauta
523. Isohauta
524. Pikkuhauta
525. Loukasmäenhauta
526. Sydenkorvenhauta
527. Salmenmäenhauta
528. Riihihauta
529. Peltohauta
530. Palo-Ojanhauta
531. Maantiehauta
532. Katikanhauta
533. Iso-Ojanhauta
534. Kivisenhauta
535. Kyynyhauta
536. Pirinhauta
537. Isohauta I
538. Pauttulanhauta
539. Niemistönhauta
540. Isohauta II
541. Salomoninhauta
542. Kirvesojanhauta I
543. Luoma-Filppulanhauta
544. Kirvesojanhauta II
545. Larvanhauta
546. Pikkutöyränhauta
547. Katikanhauta II
548. Katikanhauta I
549. Katikanhauta III
550. Uusihauta
55 I . Kaskenhauta II
552. Kaskenhauta I
553. Kaskenhauta III
554. Hariojanhauta
555. Pyykkihauta
556. Koivistonhauta
557. Hautarämäkänhauta
558. Hautalanhauta
559. Vähämäenhauta I
560. Vähämäenhauta II
561. Vähämäenhauta III
562. Hyypänhauta
563. Harjuntienhauta
564. Plumpunhauta
565. Hongonhauta
566. Nimetönhauta
567. Levänhauta
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568. Kullaankorvenhauta
569. Säärensalonhauta
570. Isontiiliharjunhauta
571. Lauhanhauta
572. Hukanluomanhauta III
573. Töllinojanhauta
574. Hukanluomanhauta I
575. Hukanluomanhauta II
576. Teevahaisenhauta
577. Meraluomanhauta I
578. Hukanluomanhauta IV
579. Meraluomanhauta II
580. Maaliuuninmaanhauta
581. Mukkaharjunmäenhauta
582. Säärenkankaanhauta
583. Lautasolanhauta
584. Kellonevanhauta
585. Virityksenhauta I
586. Virityksenhauta II
587. Majaluomanhauta
588. Kivisulkonhauta
589. Etelä-Korvenhauta
590. Mädänneenmäenhauta
591. Ämmänlamminhauta
592. Vähälauhanhauta
593. Vääränharjunhauta
594. Hautavainionhauta
595. Kukkulanhauta
596. Ohriviidanhauta
597. Sillanpäänhauta I
598. Sillanpäänhauta II
599. Hautakummunhauta III
600. Hautakummunhauta I
601. Hautakummunhauta II
602. Huhtakankaanhauta II
603. Huhtakankaanhauta I
604. Huhtakankaanhauta III
605. Niemistönhauta
606. Rantaluomanhauta
607. Nimetönhauta
608. Tienvarsihauta
609. Muurahaisenhauta
610. Harjunhauta
611. Toivolanhauta
612. Vinniäisluomanhauta I
613. Vinniäisluomanhauta II
614. Vinniäisluomanhauta III
615. Vinniäisluomanhauta IV
616. Vinniäisluomanhauta V
617. Soukennoksenhauta
618. Karhukankaanlaidehauta
619. Toivolanhauta
620. Hankkilanhauta I
621. Hankkilanhauta III
622. Hankkilanhauta II
623. Yli-Vakkurinhauta I
624. Yli-Vakkurinhauta II
625. Rauhalanhauta
626. Peliniemenhauta
627. Keski-Vakkurinhauta
628. Jokiniemenhauta II
629. Jokiniemenhauta III
630. Mäkihauta

63 I . Jokiniemenhauta I
632. Tarkanojanhauta
633. Pajukoskenhauta
634. Multisillanhauta
635. Ala-Vakkurinhauta I
636. Ala-Vakkurinhauta II
637. Maalikäälynhauta
638. Tarkanojanhauta I
639. Tarkanojanhauta II
640. Hautamäenhauta
641. Harjunhauta I
642. Harjunhauta II
643. Harjutienhauta
644. Järvikankaanhauta
645. Laitilanhauta
646. Haudannenänalustanhauta
647. Aholanhauta
648. Ahonhauta I
649. Ahonhauta II
650. Pitkänevanhauta
651. Maalimäenhauta
652. Vinniäishauta
653. Karhukankaanhauta I
654. Karhukankaanhauta II
655. Vinniäishauta
656. Kangasniemenhauta
657. Väinönhauta
658. Aunesluomanhauta
659. Ala-Auneksenhauta
660. Rajalanhauta
661. Saranpäänhauta
662. Kettumäenhauta
663. Ylimysjärvenhauta
664. Lautamäenhauta
665. Majaharjunhauta
666. Haapaniemenhauta
667. Kirkkoharjunhauta
668. Rahoonharjunhauta
669. Hietalanhauta
670. Hautarannanhauta
671. Nummenhauta
672. Koihnanluomanhauta
673. Siltapäänhauta
674. Jokelanhauta I
675. jokelanhauta II
676. Heikonkaulanhauta
677. Pässinpäänhauta
678. Trusankulmanhauta
679. Järvihauta
680. Kuoppahauta
681. Hautapakanhauta
682. Juurakonhauta
683. Järvelänhauta
684. Lähdekorvenhauta
685. Pikkuhauta
686. Juurakkojärvenhauta
687. Hytysenhauta
688. Lapinkorvenhauta
689. Harrinhauta
690. Säkkiojanhauta
691. Peräkankaanhauta
692. Hautakankaanhauta
693. Harstinkankaanhauta

694. Suntinmaanhauta I
695. Suntinmaanhauta II
696. Säkkiharjunhauta
697. Mantilan kaksoishaudat
698. Mantilan kaksoishaudat
699. Hautamäenhauta
700. Tuohihauta
701. Koivistonhauta
702. Etelähauta
703. Karhukankaanhauta
704. Ruskokallionhauta II
705. Ruskokallionhauta I
706. Ylitalonhauta
707. Sikamäenhauta
708. Haapamäenhauta
709. Köykänhauta
710. Lehtimäenhauta
711. Kestilänhauta
712. Hautapakanhauta
713. Uusihauta
714. Järvisalonhauta
715. Joenmutkanhauta
716. Pitkänkuusenhauta
717. Juholanhauta
718. Nummikoskenhauta I
719. Nummikoskenhauta II
720. Töyrähauta
721. Matoniemenhauta
722. Hautalanhauta I
723. Hautalanmäenhauta
724. Hautalanhauta II
725. Hautaojanhauta
726. Riihitöyränhauta
727. Mannilanhauta
728. Halmeenojanhauta
729. Kiukaanojanhauta
730. Halmeenluomanhauta
731. Länsimäenhauta
732. Piilohauta I
733. Piilohauta II
734. Koihnanhauta
735. Kahilankorvenhauta
736. Korkeannevanhauta
737. Nimetön hauta
738. Nahkaluomanhauta I
739. Nahkaluomanhauta II
740. Lepolanhauta I
741. Pikkuhauta
742. Pitkänkuusenkorvenhauta
743. Simolanhauta
744. Rasinkorvenhauta
745. Lepolanhauta II
746. Kaonkorvenhauta
747. Harjankylänhauta I
748. Harjanojanhauta
749. Harjankylänhauta II
750. Korpisalonhauta I
751. Rajahauta
752. Korpisalonhauta II
Luettelossa on numerolla 84 kaksi 
hautaa, joten yhteensä tervhautoja 
on 753
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TERVANPOLTON MERKITYS

Virkamiehet ja talousasiantuntijat kiistelivät ter
vanpolton vaikutuksista jatkuvasti; talonpojille riit
ti, kun he saivat polttaa tervaa mahdollisimman pal- 
jon. Se vaati työtä. Jo  vuoden 1719 valtiopäivillä 
pohjalaiset väittivät, että tervatynnyrin valmistuk
seen meni 1 0 - 1 2  päivätyötä ja että valmistus- ja 
myyntikustannukset olivat 16 talaria 15 äyriä. Silti 
tervasta maksettiin vain 4V i-5 talaria tynnyriltä. 
Erik Juvelius suoritti tervanpolton kannattavuus
laskelmia 1700-luvun puolivälissä ja sai tervatyn
nyrin kustannuksiksi kaupunkiin kuljetettuna 12  
kuparitalaria. Työtä siihen kului 10 -1 5  päivää.

Tervan hinta vaihteli suuresti eri aikoina. 
Vuonna 1669 tynnyrin hinnaksi määrättiin 3 kupa
ritalaria. Vuonna 1693 oli hinta vain 2 Vi talaria, 
kun Pentti Paavonpoika Könnö maksoi tervallaan 
osan ostamastaan hevosesta. Viljatynnyrin hinta oli 
8 talaria. Uudenkaupunginrauhanjälkeisinä vuosi
na tervatynnyristä sai 1 0 - 2 0  talaria, mutta vuonna

1729 hinta putosi 5 - 6  talariin. Vuosisadan puoli
välistä alkaen tervan kysyntä kasvoi ja hinta nousi. 
Vuoden 1760 tienoilla tynnyristä sai 1 4 -1 5 , joskus 
1 7 -1 8  talaria. Huippu saavutettiin Amerikan va
paussodan aikana 1 7 75 -1783 , jolioin tervasta mak
settiin 2 riksiä eli 3 6  kuparitalaria tynnyriltä. Kun 
talonpoika oli vuosisadan alussa tarvinnut suola- 
tynnyrin ostoon 6 -7  tynnyriä tervaa, sai hän sen 
v. 1783 yhdellä tynnyrillä. Tervanpoltto kannatti.
Hinta pysyi korkeana ja nousi 1790-luvulla ajoit
tain jopa 3 riksiin (n. 50  kuparitalaria). Suomen so
dan aikaan terva arvioitiin 1 :24  pankkiriksiksi eli
n. 30 kuparitalariksi.

Virkamiehet väittivät tervanpolttoa kannat
tamattomaksi, sillä vasta 1700-luvun puolivälistä 
alkaen myyntihinta ylitti valmistus- ja kuljetuskus
tannukset. Laajan ja haaskaavan puunkäytön taas 
pelättiin kuluttavan metsät loppuun. Siksi tervan
polttoa yritettiin rajoittaa. Tervanpolttoa syytettiin 
myös siitä, että se vei liikaa talonpoj an kallista työ
aikaa ja vieroitti isäntiä.maanviljelyksestä.

VALMIIKSI LADOTTU TERVAHAUTA ON JO OSITTAIN PEITETTY TURPEELLA. JAAKKO RINTA-
MÖYKYN TERVAHAUTA
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Talousmiesten mielestä tervanpoltto oli kan
nattamatonta tai muuten vahingollista, mutta ta
lonpojat laskivat tervan hinnan toisin, kannattavin 
perustein. 1600-luvun kauhajokelaisessa talossa oli 
peltoa vain muutama tynnyrinala, sekin hallanar
kaa ja vuodentuloltaan epävarmaa. Tervaksia ei hal
la vienyt koskaan, ja vaikka hinta pysyikin kauan 
alhaisena, oli terva kuitenkin varma tulonlähde. 
Viljaa kauhajokelaisilta ei juuri riittänyt myyntiin 
hyvinäkään vuosina, ja jostakin rahaa oli saatava. 
Vielä 1700-luvun jälkipuoliskolla Ilmajoen kirkko
herra Salomon Hannelius toteaa, että ”terva on tär
kein pitäjän vientitavara, jolla talolliset saavat ra
halliset suorituksensa kruunulle selvitetyiksi ja 
muut rahan tarpeensa tyydytetyiksi”.

Talonpojat tekivät suuren osan tervanvalmis- 
tuksen vaatimasta työstä itse, minkä vuoksi kustan
nuksetkin laskivat huomattavasti. Ja  mikä tärkein
tä: tervakset kolottiin, kaadettiin, pilkottiin ja ajet
tiin talvella, jolloin talonpojilla ei muita töitä ollut, 
ei ainakaan sellaista, mistä olisi saanut enemmän 
kuin tervasta. Yleensä jokainen talo pohtikin ter
vansa itse, mutta myös yhteistyötä tehtiin. Vuonna 
1696 Nisius Antinpoika Aijoja Heikki Juhonpoika 
Sorvari käräjöivät yhteisen tervahaudan polttami
sesta. Samaisella Heikki Juhonpojalla oli pitkäai
kaista yhteistyötä myös Reko M ikonpoika Toiva
kan kanssa.

Metsien loppumisen pelko oli Kauhajoella 
1600- ja 1700-luvuilla turhaa. Tervasmetsiä oli ai
van riittämiin; niistä ei tarvinnut edes käräjöidä. 
Tässä suhteessa harvaan asuttu Kauhajoki oli huo
mattavasti paremmassa asemassa kuin esimerkiksi 
Emä-Ilmajoki. Talonpojat osasivat myös tarvittaes
sa pitää metsiensä puolta ja puhua puun loppumi
sesta. Vaasan kaupungin valtiopäivämies teki 1730- 
luvun alussa ehdotuksen mastopuiden hankkimi
seksi Ilmajoelta laivanrakennuksen tarpeisiin. Eh
dotukseen vastasi Ilmaj oen kihlakunnan valtiopäi
vämies Johan Birling, ettei pitäjässä ollut paljon 
mastopuumetsiä, sillä metsät käytettiin tervanpolt
toon. Pitäjänmiehet olivat edustajansa kanssa sa
maa mieltä, että mastopuita on vain Jalasjärven ete
lärajalla, ja pyysivät mastopuiden hankinnasta va
pautusta. Näin vähissä eivät hyvät mäntymetsät

sentään olleet. Mastopuiden puute johtuikin lähin
nä siitä, ettei niitä tarvitsisi ruveta hankkimaan ja 
uittamaan ahtaita ja perkausta kaipaavia jokiväyliä 
pitkin Vaasaan. Tervatynnyrien kuljettaminen Kris
tiinankaupunkiin oli paljon vaivattomampaa.

Sen sijaan väite, että tervanpoltto vieroitti ta
lonpojat maanviljelyksestä ja teki heidät siitä piit
taamattomiksi, näyttää Kauhajoella pitäneen vähän 
paremmin paikkansa. Tervanpoltto syrjäytti 1600- 
luvulla nopeasti kasken- ja kydönpolton ja kohosi 
1700-luvulla peltoviljelyäkin suositummaksi. Pel
toalat eivät kasvaneet täällä yhtä nopeasti kuin 
niissä pitäjissä, joissa tervanpoltto väistyi aikaisem
min, kuten Ilmajoella ja Kyrössä. Peltoviljely pysyi 
yhtä epävarmana kuin 1600-luvullakin, mutta ter
vanpoltto kannatti paremmin, mikä suuntasi isän
tien kiinnostuksen metsiin. Kuinka oikeaan maa
herra Göös osuikaan v. 1769 todetessaan, että "ta
lonpoika käy tervanpolttoon, koska siitä lähtee hel
pommin rahaa kuin niittyjen ja peltojen huollosta”. 
Kauhajoen maanviljelys jäi Ruotsin vallan aikana 
rintapitäjistä jälkeen. Toisaalta tervanpolton vuo
tuinen työkierto sopi hyvin maanviljelyksen työ
kiertoon.

Kauhajoen tavattoman nopean väestönkas
vun vuoksi tervanpoltolla oli myös tuloeroja ja 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta tasaava vaikutus. 
Tilattom alla väestöllä oli mahdollisuus tervan- 
polltoon yhteismetsissä, ja talollisten tervanval- 
mistus tarjosi työtä. Torpparilaitoksen yleistyessä 
kontrahteihin kuului silloin tällöin oikeus polttaa 
tervaa talon metsästä ja toisaalta velvollisuus osal
listua tervahaudan tekoon. Vuonna 1807 hakkasi 
mm. torppari M ikko Pekanpoika Vakkuri omaan 
laskuunsa 2 syltä tervaksia talollinen Juho Vakku
rin metsästä. Vielä 1829 kuului Ikkeläjärven tor
pan oikeuksiin 2  syltä tervaksia.

Niin kauan kuin tervanpoltto kannatti ja tar
josi työtä, se hillitsi talollisten ja tilattomien eri
arvoisuuden kasvua; talon omistamisesta ei tullut 
yhteiskunnallisen arvostuksen ainutta mittaa. 
Heikki Ylikangas on todennut, että eriarvoisuu
desta seuranneet väkivaltailmiöt syntyivät sellai
silla seuduilla, joilla tervanpoltto oli vähentynyt ja 
toimeentulo oli talon eli peltoviljelyn varassa. Kau-
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TERVAHAUTA SYTYTETTIIN KESKIKESÄN ILTÄHÄMYSSÄ, TUULEN TYYNNYTTYÄ. PALAVAA
HAUTAA OLI VALVOTTAVA KOKO AJAN JA TARVITTAESSA KOHENNETTAVA TULTA NIIN, ETTÄ SE 
PYSYI SOPIVAN VOIMAKKAANA JA TASAISENA EIKÄ PÄÄSSYT RYÖSTÄYTYMÄÄN, JAAKKO RINTA-

MÖYKYN HAUTA.

hajoella ei 1700-luvun lopulla ilmennyt puukko- 
junkkarikauden tyyppistä liikehdintää yhtä paljoa 
kuin vaurailla maanviljelysseuduilla Härmässä ja 
rannikkopitäjissä. Osaltaan se johtui tervanpolton 
pitkään säilyneestä valta-asemasta.

Kauhajoki ei kuulunut Pohjanmaan vauraim
piin pitäjiin, mutta se varallisuus, joka taloihin oli 
kertynyt, oli suureksi osaksi peräisin tervasta. Siitä 
saadut rahat käytettiin, kuten yleensä Pohjanmaal
la, kulutukseen ja ulkonaiseen komeuteen. Tervara- 
hoilla hankittiin suurin osa niistä pikku ylellisyyk
sistä, hopeoista, kelloista ym., joita kauhajokelais- 
taloissa Ruotsin vallan päättyessä oli. Parhaiten ter
van vaikutus näkyi ehkä prameilevessa rakentami
sessa. Kaksikerroksiset ja puolitoistakerroksiset tu- 
paradit olivat Kauhajoellakin yleistymässä jo Suo
men sodan aikana. Vuonna 1808 sodan melskeissä 
poltetuista 34  päärakennuksesta kuusi oli täysin 
kaksikerroksista ja muutamat muut olivat puoli
toistakerroksisia, mikä osoittaa, että tervanpoltto

oli ollut edellisinä vuosikymmeninä varsin tuottoi
saa. Se oli ollut suorastaan elinehto.

TERVANPOLTON VIIMEINEN KUKOISTUS

Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymmeninä tervan
poltto oli saavuttanut valtavat mitat. Terva oli Kau
hajoen ylivoimaisesti tärkein rahanlähde ja säilyi 
sellaisena vielä pitkään 1800-luvullakin. Samuli 
Paulaharjua lainaten: Siihen aikaan, kun ala- 
maissa tervantulo jo  oli aivan tyrehtynyt, Kauha-
joen mettäperä vielä kärvytteli tervahautoja. Rus-
keat väkitynnyrit vyöiyivät Kristiinaan, mutta heli-
sevät sydet ajettiin ym päri maakuntaa, missä vain 
seppiä ja pajoja oli. Kurikan K am pinkyläkinja Vii-
talan loukko sekä Rehuperä, koko  suuri larvamaa, 
kuulujen kärry seppien valtakunta, jossa oli pajoja  
niin tiheässä, että toisin paikoin alaisimen helähte- 
ly kuului toisesta toiseen, paahtoi pajoissaan par- 
haastaan Päntälän ja Hyypänperän sysiä.
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Suomen Talousseuran sihteerin K. Böckerin Kristiinankaupungin tervanvienti pysyi sa-
tekemän tutkimuksen mukaan tervanpoltto oli moissa korkeissa lukemissa 1800-luvun puoli- 
vieläv. 1815 Kauhajoen pääelinkeino samalla taval- väliin saakka. Sen jälkeen vienti laski nopeasti: 
la kuin Kuortaneella ja Suur-Lappajärvelläkin. vuosina 1 8 5 4 -5 5  Kristiinasta lähti vain 10 0 0 0 -
Vuonna 1830 Kauhajoen arvioitiin saavan rahatu- 15 000 tynnyriä vuodessa. Tervanpoltto olisuhdan- 
loistaan noin 5 0 %  tervasta ja vain 5 %  viljasta. Na- teista riippuvainen. Vaasan läänin kuvernöörin ker- 
poleonin sodat ja Englannin mannermaansulke- tomuksistavoilukeasamankehityssuunnan: tervaa 
mus, kauppasaarto, nostivat tervan hintaa ja joh- poltettiin Ilmajoen kihlakunnan laitakulmilla ja 
tivat myös tuottoisaan salakuljetukseen. Tervatyn- viisi vuotta myöhemmin kihlakunnan ”äärimmäi- 
nyristä maksettiin eteläpohjalaisille porvareille 6 V2 sissä osissa”. Ilmaus tarkoittanee juuri Kauhajoen 
velkariksiä ja seuraavana kesänä 1 0 —1 2  riksiä. metsäkyliä.

Tervan kysyntä väheni 1810-luvun jälkipuo- Vuosisadan puolivälin vaihduttua Krimin
liskollä, jolloin myös hinta laski. Silti tervaa poltet- sota (1 8 5 3 -1 8 5 6 ) ja varsinkin USA:n sisällissota 
tiin juuri Suupohj an alueella runsaasti, sillä Kristii- (1861-1865) lisäsivät tervan kysynnän huippuunsa
nankaupungista vietiin jatkuvasti vuosittain noin ja hinta nousi. Tynnyristä sai parhaimmillaan 8 -9  ho- 
25 0 0 0 -3 0  000  tynnyriä tervaa. Kristiina olikin pearuplaa eli neljä kertaa enemmän kuin aikaisem- 
1830- ja 1840-luvuilla Etelä-Pohjanmaan tärkein pina vuosina. Tervatynnyri oli ruistynnyrin arvoi- 
tervanvientikeskus, sillä Vaasasta ja Uudestakaar- nen. Niinpä tervasmetsiin lähdettiin taas niissäkin 
lepyystä myytiin vain noin 10  0 0 0  tynnyriä vuo- pitäjissä, joissa tervanpoltto oli ollut jo harvinaista, 
dessa. Pääosa Kristiinan tervasta oli lähtöisin Kau- saati sitten Kauhajoella, jossa se oli ollut runsasta 
hajoen ja Isonjoen metsistä. koko vuosisadan. Noususuhdanne jäi kuitenkin ly-

TERVAHAUDAN SYTYTTÄJÄISISSÄ NUORISOLLA OLI TILAISUUS TAVATA TOSIAAN. PALAMISEN
VAKIINNUTTUA OLI YHTEISEN ILONPIDON AIKA. VANHAA PERINNETTÄ NOUDATETTIIN MYÖS 

JAAKKO RINTA-MÖYKYN TERVAHAUDALLA.
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hytaikaiseksi, ja rintapitäjissä tervanpoltto höy
rylaivojen yleistyttyä laantui. Kauhajoella sen sijaan 
haudat savusivat voimallisesti vielä parin vuosi
kymmenen ajan etenkin Hyypässä ja Nummijär
vellä. M uistitieto kertoo monista hautapaikoista, 
että ”siinä on poltettu noin 100 vuotta sitten” tai 
"viime vuosisadan lopulla”. 1860-luvulle ajoittuvat 
mm. kaikki Hosiaisluoman varrella sijaitsevat Lai
tilan haudat (kartassa n :o 7 8 ,7 9 ,8 0 ja 8 1 ) . Vuosisa
dan jälkipuoliskolla poltettiin myös esim. Hauta
mäen hauta (640), Möykkyluoman varrella oleva 
Murron hauta (322), Kulmasaaren hauta (357), jo 
ka on Säkkijärven pohjoispuolella, sekä Kivelän 
hauta (252) Hyypässä.

Tervan hinta vaihteli 1800-luvun jälkipuolis
kolla suuresti. Paras Kristiinassa saatu hinta oli 22 
markkaa tynnyriltä ja heikoin 12 markkaa. Yleensä 
tynnyristä sai 1 4 -1 8  markkaa, hienosta tervasta 
markan enemmän kuin paksusta. Kahden tynnyrin 
tervakuorman vienti rekipelillä Kristiinaan maksoi 
3 markkaa. Parhaimmillaan tervan hinta oli v. 18 84, 
kun Vaasa ja Kristiina kilpailivat vähenevistä terva- 
tynnyreistä: rautatien valmistuminen Vaasaan hel
potti tervanvientiä sinne. Kristiinankaupunki nosti 
hintaa kuudenneksen, 21 markkaan tynnyriltä. 
Vaasan porvarit olivat vahvoilla ja pudottivat hin
nan 17 markkaan.

Suuret hinnanvaihtelut olivat varmaan osa
syynä siihen, että kauhajokelaiset innostuivat polt
tamaan poikkeuksellisen suuria tervahautoja. Useis
ta haudoista muistetaan saadun tervaa 1 0 0 -2 0 0  
tynnyriä, mikä muualla Pohjanmaalla oli harvinais

ta. Suomen suurimmaksi tervahaudaksi on sanottu 
Päntäneenjoen varressa Hirvisillan lähettyvillä ol
lutta hautaa (462), josta kerrotaan tulleen 280  tyn
nyriä tervaa. 18 80-luvun puolivälissä Juonen talon 
metsässä poltettuun hautaan oli ladottu tervaksia
kin 180 syltä.

Tervanpoltto oli ollut isostajaosta alkaen ta
lollisten etuoikeus. M utta vielä 18 00-luvun alku
puoliskolla torppareillekin saatettiin luvata tervak
sia talon metsästä. Useimmat torpparit jäivät kui
tenkin ilman tervanpoltto-oikeutta, mikä varsin
kin katovuosina aiheutti metsänomistajille pään
vaivaa: luvattomia tervanpolttajia liikuskeli pitkin 
metsiä. Vuonna 1859 oli kappelikokouksessa neu
voteltavana, miten "häpeällinen ja vahinkollinen 
metsän raiskio, jota torpparit ja sivulliset nyt yli
malkaan seurakunnassa harjoittavat, saataisiin, jos 
ei varsin estetyksi, kuitenkin vähennetyksi”! Asias
sa päätettiin kääntyä kuvernöörin puoleen, "jos hän 
keksisi sopivan avun”. Ongelma ei näytä olleen ai
nutkertainen, vaan paremminkin sääntö: torpparit 
ja muut vähäväkiset polttivat luvatta tervaa, eivätkä 
talolliset edes uskoneet salapolton lopettamiseen.

Tilattomalla väestöllä oli toki mahdollisuus 
päästä luvallisestikin osalliseksi tervan tuomasta 
taloudellisesta hyödystä. Tämä kävi päinsä torppa
rien ja talollisten välisillä sopimuksilla, jotka oli
vat yleisiä ainakin 1800-luvun jälkipuoliskolla; 
torppari sai polttaa tervahaudan talollisen metsäs
sä, kunhan luovutti puolet tervasta isännälle. Seu- 
raava esimerkki osoittaa myös, miten suuri työllis
täjä tervanpoltto todella oli.

Minä ala kirjoitettu olen antanut minun ulkomettö saraaltani, Kaarlelan torpparille Juha Iisakin pojaalle 
Wähämäelle parkata yhden tervapruukin, jonka hän saa hakata ja  v/almistaa itte walmihiksi tervaksi, ja 
minä annan hänelle Tynnyrin pohjalauta vvärkit, niin paljon kuin hän niitä siihen Terva pruukihin tarvittee, 
ja 10 henkiä haudan panohon,ja yhden miehen haudan polttohon, koko haudan polton äijäksi. Ja sitten 
pitää minun saaman toisen puolen valmihiksi laitetusta Tervasta, joka tällä wakuutetaan.

Pentiläsä 9. tenä päivänä Heinäkuussa 1860 
Todistaa Matti Kivinen ja kirjoottanut

a
Aapeli Pentiä 1860 jaakko Puska 1860
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Tervanpolton sivutuotteilla oli oma merki
tyksenä 1800-luvullajavielämyöhemminkin. Elo
kuun 10. pnä 1873 luettiin Kauhajoen kirkossa 
kuulutus, jossa Kaarle Rotola ilmoitti aikovansa 
keittää tärpättiä ja ostavansa pihkaa 70 penniä lei
viskä (8,5 kg). Kätevä mies saattoi kerätä tervaksis
ta pihkaa 3 4 -3 5  kiloa päivässä. Pihkasta saatiin tär
pättiä tislaamalla sitä tavallisessa viinapannussa. 
Loppu pihka kuivattiin hartsiksi.

Tervahaudoista saatiin edelleen myös sysiä. 
Sepäntöiden ja pajojen vähentyessä hiilien kysyntä 
kuitenkin laski eikä niitä kannattanut kaukaisilta 
haudoilta aina ottaa talteen. Hiilet jätettiin met
sään. Viime sotien aikana sysiä taas tarvittiin mm. 
autojen polttoaineeksi. Hyypän Karhukankaalla- 
kin poltettiin valtion metsässä puuta hiileksi ar
meijan tarpeisiin arviolta 30 OOÔ l-O 000 m3-

Vaikka Kauhaj oella vielä 18 00-luvun lopul la 
poltetuinkin paljon tervaa, sillä ei ollut enää samaa 
merkitystä kuin aikaisemmin. Tervanpoltto sai 
väistyä uudenlaisen metsänkäytön tieltä. Selvä 
käänne tapahtuu 1890-luvulle tultaessa. Jo  1880- 
luvulla rautatien valmistuttua Vaasa ohitti tervan 
viennissä Kristiinan ja vähän myöhemmin Kaski
nen teki samoin. Vaasasta vietiin vuonna 1884 ter
vaa 2 2 4 9 5  tynnyriä, Kristiinasta vain 19 064 tynny
riä. Seuraavalla vuosikymmenellä Kristiina ei enää 
kyennyt kilpailemaan Vaasan kanssa: juna meni he- 
vosenohi. Kauhajoki oli myynyt pääosan tervastaan 
Kristiinaan, joten sen vientitilastot kertovat myös 
Kauhajoen tervanpolton vähenemisestä. Vuonna 
1900 Kauhajoella poltettiin tervaa enää noin 500  
tynnyriä vuodessa, kun esim. Isojoella vuosituotos 
oli vielä 1 200 tynnyriä. Eniten tervaa poltettiin noi
hin aikoihin Kuortaneen kihlakunnassa, yli 11 000 
tynnyriä vuodessa

VALMIS TERVA JUOKSI HAUDAN KESKUSTASTA, SILMÄSTÄ, ONTOKSI KOVERRETTUA PUUPUTKEA,
TROMPUA PITKIN HIRSILLÄ TUETTUUN HALSSIIN ELI NENÄNALUSTAAN, JOSSA PUINEN TERVA

AMME JA TYNNYRI ODOTTIVAT. SAMELI ISOMÄEN TERVAHAUTA 1930,
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Kauhajoella 500  tynnyrin vuosituotanto mer
kitsi kuitenkin vielä monen tervahaudan savuamis
ta joka kesä ensimmäiseen maailmansotaan saak
ka. Näihin aikoihin poltettiin mm. Järvisalon hau
ta (714) Nummikoskella, Aunesluoman hauta 
(648), Heikonkaulan hauta (676), Lamminmaan 
Faarin hauta (76), Potkotteen hauta (383) ja Hank- 
kilan hauta (620). Muistitiedon mukaan Valee Ky
tömäki eli Pihu-Valee poltti tervaa Kauhajoen ja 
Karvian rajamailla v. 1901. Pillu-Valeen Tuohihau- 
dasta (700) syttyi tulipalo, joka levisi niin laajalle 
alueelle, että tervamestari itse näki viisaimmaksi 
poistua kokonaan paikkakunnalta, ehkä Amerik
kaan asti.

Vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen
kin tervaa poltettiin silloin tällöin omiksi tarpeiksi. 
Kauhajoen toistaiseksi viimeinen tervahauta poltet
tiin v. 1954 Nummijärvellä. Haudan omisti Vilja
mi Viita, ja mestarina toimi Oskari Lapinluoma.

Sitä mukaa kuin tervahautojen savut harveni
vat, väistyivät myös tervanpolton mestarit ja tynny
rin kruunaajat historiaan. Kauhajoen viimeisimpiä 
hautamestareita olivat nummijärveläiset M atti 
Hietakangas, Hermanni Länsimäki, Kaapriel ja 
Viljami Juurakko sekä Oskari Lapinluoma. Hyyp- 
päläisiä mestareita olivat Joakim Kokonneva, M at
ti Honkaniemi, Roopertti Ruostetluoma ja Jussi 
Hautala. Päntäneellä tervanpolttoa johtivat mm. 
Jaakko Rinta-Möykky, Tuomas Sukanen ja Her
manni Mäki-Rahkola. Tervatynnyrien kruunaa- 
j ista ovat säilyneet muistissa mm. Jaakko Yli-Havu- 
nen, "Ratikan Jokku”, Aleksanteri Risulahti sekä 
Sameli ja Jussi Keturi.

Vuosisatojen ajan viranomaiset olivat pelän
neet tervanpolton tuhoavan metsät. Näin oli joissa
kin pitäjissä käynytkin. Kauhajoella tervanpoltto 
päättyi muista syistä; metsiä olisi vielä riittänyt. 
Vuonna 1900 tehdyn tutkimuksen mukaan Kauha
joella vain 5 tilaa kärsi puun puutteesta nimen
omaan aikaisemman tervanpolton vuoksi. Jalasjär- 
vellä tällaisia tiloja oli 10 ja Alajärvellä 25.

Suurin syy tervanpolton vähenemiseen ja lo
pulta sen päättymiseen oli tervan ulkomaisen ky
synnän lasku -  laivat alettiin tehdä raudasta. Puis
ten, tervattujen purjelaivojen valtakausi maailman 
merillä päättyi. Rautaiset höyrylaivat eivät tervaa 
tarvinneet, kysyntä väheni ja hinta laski. Toisaalta 
metsien tuotto kasvoi, kun sahateollisuus alkoi 
ostaa puuta raaka-aineekseen; metsiä kannatti ru
veta hoitamaan. Samaan suuntaan vaikutti isäntien 
lisääntynyt kiinnostus maanviljelyyn.

Uuden ajan tieltä väistyneellä tervanpoltolla 
oli vielä 18 00-luvulla suuri merkitys kauhajokelai
sille. Terva toi välttämätöntä rahaa niin rakentami
seen kuin raivaamiseenkin. Mutta ainakin yhtä tär
keä oli tervanpolton työllistävä vaikutus, mikä nä
kyi mm. eteläpohjalaisittain alhaisena siirtolaisuu
tena.



Pellonraivauksen voimannäyttö
LIISA RUISMÄKI

Suomen sota katkaisi pahasti Kauhajoen taloudel
lisen kehityksen. Lähes kolmasosa taloista oli pol
tettu, pellot olivat jääneet viljelemättä ja suuri mää
rä karjaa oli teurastettu armeijan tarpeisiin. Venäjän 
vallan ensimmäiset vuodet kuluivat tuhojen korjaa
miseen ja vasta jälleenrakentamisen jälkeen voitiin 
tarttua talouden kehittämiseen.

Keisarillinen määräys vuodelta 1826 vapautti 
soiden polttoviljelyn ja raivaamisen Ruotsin vallan 
aikaisesta vastustuksesta. Kytösavut nousivatkin 
seuraavien vuosikymmenten aikana tiuhaan Kau
hajoen soilta ja raivioilta. Pellot ja kydöt laajenivat. 
Kun Kauhajoella Ruotsin vallan päättyessä oli pel
toa n. 4 0 0  hehtaaria, viljelysala v. 1881 -su u ren  
taloudellisen murroksen kynnyksellä -  oli jo 45 0 0  
hehtaaria. Lisäksi oli luonnonniittyä5 000 hehtaaria. 
Niityt säilyttivätkin pitkään asemansa heinämaina: 
monen talon väki lähti kerta toisensa jälkeen viik- 
kokuntaan viikattein ja piimäleilein varustautunee
na kaukaisille suo- ja järviniityille.

Maanviljelystä 1860-luvulla koetelleet kato
vuodet ja lopulta suuri nälänhätä aiheuttivat sen, 
että elintarvikkeiden tuottamiseen alettiin kiinnit
tää entistä suurempaa huomiota. Ensimmäinen ja 
tuohon aikaan ainut tehokkaaksi tunnettu keino 
tuotannon lisäämiseen oli uuden pellon raivaami
nen viljelykselle. Samoihin aikoihin tervanpoltosta 
vapautui työvoimaa, ja kun paikkakunnan säätyläi
set näyttivät esimerkkiä, ei enempää virikkeitä laa
jamittaiseen raivaustyöhön tarvittukaan.

Säätyläisviljelijät raivauttivat torppareillaan 
peltoa yli 1 000  hehtaaria. Tavallisilla talonpojilla 
ei samanlaista raivausjoukkoa ollut käytettävissä, 
vaan heidän oli tehtävä työ itse tai saatava rahaa 
palkkatyövoiman kustantamiseen. Vuonna 1867 
Kauhajoelle perustettiin nevaviljelysrahasto, jolle 
"läänin apuvarastosta” tarjottiin lainaa 6 %:n  ko
rolla, mutta kirkonkokous ei katsonut voivansa ot
taa sitä vastaan, vaan pyysi korotonta lainaa. Sama
na vuonna valtiolta saatiin kuitenkin 1 000  mark
kaa "köyhäin töiden teettämiseen”, mistä ainakin 
pääosa käytettiin käsitöiden ostoon, ja näin nevavil- 
jelys lienee tässä vaiheessa jäänyt vaille suurempaa 
huomiota.

Vuonna 1885 kuntakokous päätti kiertokir
jeeseen vedoten anoa valtiolta 15 000  markkaa 
maanviljelyslainaa "seurakunnan yhteistä takausta 
vastaan”. Samalla perustettiin lainan hoitoa varten 
toimikunta, jonka esimieheksi valittiin Juha Ikke- 
lä. Hyväksytyn ohjesäännön mukaan lainaa tultai
siin antamaan maanomistajille viljelysyrityksiin 
ym. parannuksiin korkeintaan 7 vuodeksi 3 ,6 % :n  
korolla enintään 1 000 markkaa, mutta tavallisesti 
korkeintaan 800 markkaa "yhteen käteen”. Yli 400 
markan lainankin saisi vain "jos agronomi tai taita
va maanviljelijä” on tarkastanut maan ja laatinut 
suunnitelman. Myös torppareilla ja muilla tilatto
milla oli mahdollisuus saada maanviljelyslainaa. 
Vuonna 1886 saatiin anottua lainaa 5500  markkaa, 
mutta vuotta myöhemmin ainoastaan 1 000  mk. 
1900-luvun alussa valtiovalta tuki Kauhajoen
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PELLONRAIVAUSTA KANTTORIN VIRKATALOSTA VUOKRATULLA MAALLA. YRJÄNÄISKYLÄSSÄ
SAMELI LÄHDESMÄEN TILALLA.

maanviljelyslainarahastoa enemmän myöntämällä 
sille lainaa ensin 3 000 markkaa ja v. 1903 jo 10 000 
markkaa.

Kaiken kaikkiaan maanviljelyslainarahaston 
mahdollisuudet maatalouden tukemiseen olivat 
varsin rajalliset. Vasta pankkilaitoksen syntyminen 
omalle paikkakunnalle 1900-luvun alussa antoi vil
jelijöille paremmat mahdollisuudet rahoittaa pel
lonraivausta, mutta silloin oli kiihkein raivauskau- 
si jo ohitettu.

Yhteiskunnan tarjoamasta vähäisestä tuesta 
huolimatta pellonraivauksen tulokset olivat valta
vat. Kun vuonna 1881 Kauhajoella oli viljeltyä 
maata noin 4 5 0 0  hehtaaria, oli sitä 20 vuotta myö
hemmin vuonna 1901 jo 14 5 4 7  hehtaaria. Siitä 
omistajat viljelivät 9 270  hehtaaria ja vuokravil
jelijät 5 2 7 7  hehtaaria. Kauhajokelaiset olivat 
raivanneet kahden vuosikymmenen aikana noin 
10 000  hehtaaria uutta peltoa. Näin suuri pelto
alan kasvu saa hakea vertaistaan.

Huomattava osa uusista pelloista saatiin rai
vaamalla jo aiemmin osittain viljellyt kytö- ja niitty- 
maat pelloksi. Heinäniittyinä olleita soita alettiin 
esim. Hyypässä viljellä 1880-luvulla. Kainaston 
laaj oja niittyj ä "otettiin ylähä” luonnontilasta 1880- 
90-luvuilla, mutta niiden asuminen jatkui vielä pit
källe 1900-luvun puolellekin. J.B . Sjöbergin rai- 
vauttamat Vuorennevan ja Lustilan pellot kasvoivat
aikaisemmin pääasiassa metsää.

Paljon työläämpää oli soiden viljely ja raivaa
minen. Vuonna 1881 Kauhajoen 234  talosta vain 
49  korjasi satoa suoviljelyksiltä, niistäkin useim
mat vain murto-osan vuoden tulostaan. Eniten soil
ta korjasi Koivumäen talo, 2/3 koko vuodentulos- 
ta. Myös Koivuniemessä, Hautaniemessä ja osas
sa Harjan taloja saatiin suoviljelyksiltä jopa puolet 
sadosta. Suovilj elyksien sato oli 18 8 0-luvun alku
vuosina noin 5 %  koko vuodentulosta. Suovil
jelysten pieni määrä osoittaa, että viljelyskelpoiset 
nevat raivattiin pelloiksi. Seuraavan vuosisadan al
kuvuosina soista raivatut pellot muodostivatkin jo 
n. 3 0 -4 0 %  Kauhajoen viljelyksistä.
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Suoviljelysyhdistyksen tekemän tutkimuk- 
senmukaan oli vuoteen 1913 mennessä otettu vilje
lykseen mm. Pantaneen HukannevajaosaRahkane- 
vaa sekä suurin osa laajaa Päntälännevaa. Saman 
tutkimuksen mukaan hyyppäläisillä oli suovil
jelyksiä mm. Harrinnevalla, Hirvinevalla ja 6 heh
taaria Rahkanevalla. Yrityksiä oli tehty myös Ha- 
karämäkön viljelemiseksi, mutta mänty ja karhun
sammal olivat vallanneet vähitellen raivion. Sa
moin oli käynyt Lammasrämäkössä. Ikkeläjärven 
suunnalla oli viljelyksessä mm. pohjoisosa Vähä- 
koihnaa, osa Hormannevaa sekä maantiehen ra
joittuva kaistale Parjakkanevaa. liroonnevasta oli 
asuttu Lähdesmäen ympäristö, samoin n. 20  heh
taaria Pitkämönperänevasta, joka kuitenkaan ”ei 
oikein ole ottanut kasvaakseen”, vaikka olikin käy
tetty luujauhoa. Aronkyläläisten Hakonevalta oli 
myös suuria aloja asuttu, "mutta etenkin ohutmu- 
taiset paikat olivat hyvin huonot kasvamaan”. Toi
vakan kytömaa oli yksi vanhimmista suoviljelyksis
tä. Sitä oli asuttu jo vuodesta 1883 lähtien, vaikka
kin "tähän asti (1913) huonolla menestyksellä, 
mutta nyt, kun on käytetty järkiperäistä lannoitusta, 
näyttää menestys taatulta”, kirjoittaa Harry Wardin 
suotutkimuksessaan. Selkäsaarennevalla oli ollut 
viljelyksessä n. 22  hehtaaria 1890-luvulta lähtien, 
mutta sekään ”ei kasva erittäin hyvin kun pinta- 
osassa on paljon niittyvillaa ja rahkasammalta”. 
Heikko menestys oli ollut myös Housunnevan reu
nojen viljelijällä.

Edellä esiteltyjen soiden lisäksi Suomen suo
viljelysyhdistyksen tutkijat pitivät n. 15 5 5  hehtaa
ria Kauhajoen tutkituista 54  viljelemättömästä 
suosta viljelyskelpoisena. Erityisesti mainittiin Ri- 
takeidas ja Päntäneen Rahkaneva sekä Heinineva, 
Rytineva, Vähäkoihna ja Iiroonneva. Näistä osa on
kin myöhemmin raivattu viljelykseen.

Nevoista ja niityistä raivattuja peltoja oli pa
rannettava ja lannoitettava, jos ne aiottiin saada 
tuottaviksi. Kainastonnevalla olivat töissä niin 
kauhajokelaiset kuin kurikkalaisetkin talvikausia, 
ja Kovasenväärän kydöllä Ala-Knuuttilan Johan 
Bernhard Sjöberg ajatti talvisin savea 15 hevosella 
pari viikkoa. "Seittemältä aamulla herra oli lyhryn 
kans saviprunnin äärellä”, muistelivat työmiehet

kovaa urakkaansa. Sjöberg aloitti myös peltojen sa
laojituksen, mikä herätti aikamoisia epäluuloja ta- 
lonpoikaisväestön keskuudessa.

Suurin osa Kauhajoen viljelmistä oli pieniä, 
yli puolet alle 5 peltohehtaaria. Tämä johtui pää
asiassa suuresta vuokraviljelmien määrästä. Kauha
joella oli v. 1901 kaikkiaan 1600 viljelijäruokakun- 
taa, joista 1 1 9 1  oli vuokraviljelijöitä ja 409  omis- 
tusviljelijöitä. Pääasiassa torpparien hallussa oli siis 
74 ,5  %  kaikista viljelmistä. M äärä on suurempi 
kuin missään muussa Vaasan läänin kunnassa. Ai
na 10 peltohehtaarin viljelmiin saakka torpparit 
ovat lukumääräisesti selvänä enemmistönä, kuten 
seuraava tilasto viljelmien jakautumisesta ruoka
kunnittain osoittaa.

KAUHAJOEN VILJELMÄT RUOKA
KUNNITTAIN V. 1901

Peltoala omistajan
viljelemät

vuokra-
viljelmät

yhteensä

alle 1 ha 1 202 203
1-2 ” 2 188 190

2- 3 ” 3 184 187
3- S ” 13 231 244

5-10” 57 266 323
10-15 ” 89 92 181
15-25 ” 102 22 124
25-50 ” 1 17 2 119

50-100 ” 22 2 24
yli 100 ” 3 2 5

409 1 191 1 600
Lähde: Gebhard, Hannes, Viljellyn maan ala ja sen jakaantuminen. 
Tilattoman väestön alakomitean julkaisuja III, 1908. Taulu 2, s. 106-107.
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Suuria tiloja Kauhajoella oli vain muutama. 
Niistäkin Yli-Knuuttilaa myytiin parhaillaan. 
Myös Ala-Knuuttila ja Kaarlela jaettiin muutaman 
vuoden kuluttua, ja Hautaniemi pieneni omistajien 
vaihtuessa tiheään 1900-luvun ensi vuosina. Pitem
pään säilyivät seurakunnan omistamat Äijälän ja 
Enon pappilat sekä Kauran vanha vänrikin puus
telli, jonka vuokraajista erityisesti Matti Kaura ja 
A. K. Kaura tulivat tunnetuiksi tarmokkaina viljeli
jöinä.

Kauhajoen pellonraivaus ei suinkaan päätty
nyt vuosisadan alkuun, vaikka yhtä mittaviin tulok
siin ei enää päästykään. 1900-luvun puolella oli 
etusijalla jo raivattujen peltojen entistä voimaperäi- 
sempi viljeleminen. Silti peltopinta-ala kasvoi noin 
sadan hehtaarin vuosivauhtia, niin että se oli v. 1920 
jo 16 456  hehtaaria, minkä lisäksi oli 775 hehtaaria 
luonnonniittyä.

Laajamittaisen raivaustyön vuoksi vanhat nii
tyt olivat lähes hävinneet. Samalla kylänäkymät oli
vat avartuneet: pellot ulottuivat entistä kauemmak
si joesta, sen molemmin puolin.

SAMELI KAURAN PELTOJA 1926.
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Puutavarakuume ja sahateolli
suuden alku

LIISA RUISMÄKI

Maatalouden sivuelinkeinoja oli myös sahaus. Jo  
viimeistään v. 1672  Arolla ja Knuuttilalla oli saha- 
mylly ilmeisesti Ikkelänjoessa. Sen toiminnasta ei 
ole säilynyt tarkempia tietoja, mikä viittaa siihen, 
ettei sahan merkitys ollut kotitarvetta suurempi. 
Tervanpoltto hallitsi 1700-luvulla metsänkäyttöä 
niin täydellisesti, ettei Kauhajoella vuosisadan 
puolivälissä ollut yhtään aikakirjoihin jäänyttä sa
haa.

SAHOJEN SYNTY

Vielä 1800-luvun ensimmäisinäkin vuosikymme
ninä terva ja sydet olivat Kauhajoen metsien tär
keimmät tuotteet. Myös rakentamiseen käytettiin 
runsaasti puutavaraa, varsinkin heti Suomen sodan 
jälkeen. Rakennukset tehtiin h irrestä-joko  piilu- 
kirveellä veistetyistä tai pyöreistä hirsistä. Jos lank
kuja tai lautoja tarvittiin, ne sahattiin käsin.

Aivan vuosisadan alussa kuitenkin Yli-Knuut- 
tilan isäntä maaviskaali Jakob Inberg perusti Ky- 
rönjokeen Kurikan M iedon kylään sahan. Se oli 
kaksikehäinen ja hienoteräinen ja sillä oli lupa ostaa 
raakapuuta Kurikan ohella myös Kauhajoelta, siel
tä peräti 8 0 0 -1 0 0 0  tukkia. Laudat ja lankut myytiin 
Kristiinaan ja Vaasaan. Toinen pikkusaha raken
nettiin v. 1836 Rauhaluomaan. Se toimi keväisin 
muutaman viikon, mutta tarkempia tietoja sahasta 
ei ole säilynyt.

Enemmän tiedetään Särkikosken kaksiraa- 
misesta sahasta Nummikoskella. Se sai v. 1845 pri
vilegion eli erioikeuden sahata 4 0 0 0  tukkia vuo
dessa, mikä oli toiseksi eniten suomenkielisellä 
Etelä-Pohjanmaalla. Suur-Ilmajoella oli Särkikos
ken lisäksi mainittava saha vain Seinäjoen Mylly
koskessa. Särkikosken sahan perusti kristiinalai- 
nen kauppias S. A. Wendelin. Lisäksi kauppias 
Gabriel Holmudd rahoitti yritystä v. 1851. Vuosina 
1 8 4 5 -5 0  Kristiinasta laivattiin vuosittain 4 0 0 0 -  
8000  tohtia lankkuja. 12 lankkua muodosti toltin, 
joka oli puutavaraa eteenpäin myytäessä käytetty 
mittayksikkö. Myydyistä lankuista huomattava osa 
oli peräisin Kauhajoelta.

Särkikosken sahan säilyneestä tilikirjasta käy 
selville pääpiirteet sen toiminnasta. Runsaan ve
den aikana huhti-toukokuun vaihteesta 4 -6  viik
koa eteenpäin -  ja joskus syksylläkin -  saha pyöri 
täysitehoisesti kahdessa vuorossa. Ensimmäinen 
vuoro tuli töihin aamulla klo 6 .00  ja lähti kotiin 
klo 18.00, jolloin toisen vuoron työt alkoivat ja kes
tivät sitten aamukuuteen. Työvuoron aikana pidet
tiin tunnin pituinen ruokatauko. Vähän veden aika
na sahattiin vain yhdessä vuorossa, jolloin työt aloi
tettiin aamulla klo 5 .0 0  ja lopetettiin illalla vasta 
klo 20 .00 . Ruokatunteja oli kaksi, joten työpäiväk
si tuli 13 tuntia. Yhdeksän työntekijää sai sahatuksi 
100 -200  tukkia päivässä, mistä palkkaa tuli 3 0 -6 0  
kopeekkaa. Paras palkka oli sahan "tällärillä”. Sa- 
hauskauden päätteeksi pidettiin harjakaiset, joita 
varten ostettiin esim. 9. toukokuuta 1855 ”wiinaa
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työmiehille 1 kannu”. Vilkkaimpina vuosina 1850-56 
Särkikosken sahan hoitajana toimi August J. En- 
berg, joka asui Nummijärven "Uudessatuvassa”. 
Hänen jälkeensä sahalla isännöi Iisakki Nummi- 
joki.

Sahaustoiminta oli suhdanteille herkkää, ku
ten tervanpolttokin. Särkikosken sahan ostot vähe
nivät vuodesta 1858 alkaen, mutta jo Krimin sota 
oli vaikeuttanut toimintaa. Vuonna 1861 kauppa
neuvos Simon Anders Wendelinin kuoltua sahan- 
arvo oli eräistä maksuista päätellen enää 496  
ruplaa. Saha toimi kuitenkin vielä useita vuosia, 
kunnes ”Veleppivainaa” sen nälkävuonna 1868 
poltti. Perimätiedon mukaan sahalle oli sitä ennen 
otettu hyvä vakuutus.

Särkikosken saha oli ensimmäisiä Kauha
joella ja koko Suupohjassa. Se toimi aikana, jolloin 
metsien arvoa ei ollut vielä täysin tajuttu. Vasta 
1870-luvulla puun kysyntä kasvoi ja hinta nousi; al
koi puutavarakuume, joka sai kauhajokelaisetkin

liikkeelle perustamaan sahoja vähän joka puolelle 
pitäjää. M onet sahat rakennettiin vanhojen vesi
myllyjen rinnalle. Vuosien kuluessa kuitenkin yhä 
useampaa sahaa alettiin käyttää höyryvoimalla, ko- 
keiltiinpa Könnössä tuulivoimallakin käyvää sa
haa.

Puutavarakuumeen synnyttämistä sahoista i 1 - 
meisesti vanhin on v. 1876 Seppäseen rakennettu 
höyrysaha. Se lienee ensimmäinen höyrysaha Vaa
san läänissä ja toimi kymmenkunta vuotta. Uudel
leen Seppäsen saha mainitaan v. 1894. Vähän myö
hemmin Yli-Seppäsessä toimi vedellä käyvä saha. 
Vuonna 1884  olivat olemassa myös M attilan ja 
Kosken sahat.

Seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin 
useita uusia sahoja. Carl Wilhelm von Schantz ra
kensi höyrysahan kirkonkylään myllyn viereen. 
Nikolai Koski laajensi yritystään uudella höyrysa
halla ja Yli-Heikkilä rakensi oman vesisahansa. 
Päntäneelle ilmestyi Käyrän sahamylly, Juha Ikkelä

67



perusti kaksi höyrysahaa ja M atti Wirnala vesisa- 
han. Vuonna 1898 Kauhajoella oli jo kaikkiaan yh
deksän sahaa, joista viisi toimi höyryllä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa aloittivat 
vielä toimintansa mm. Pietarinkosken saha Lam- 
minmaassa, Kyynyn ja Keturin sahat Päntäneellä 
sekä Siirtolan, Viitalan ja Nummikosken sahat. 
Vuonna 1917  perusti kauhajokelainen puutavara- 
kauppias Jaakko Ranta-Knuuttila yhdessä kurikka
laisen Juho Korpelan ja eräiden muiden saman alan 
miesten kanssa Kaskisiin Pohjanmaan Puutavara 
Osakeyhtiön, joka rakensi sahan Aronkylään. Siitä 
kehittyi alkuvaikeuksien jälkeen Kauhajoen Saha Oy.

Kolmen vuosikymmenen aikana Kauhajoelle 
rakennettiin lähes parikymmentä sahaa. Samanai
kaisesti toimi kuitenkin vain kymmenisen sahaa, 
sillä toiset ehtivät lopettaa, kun toisia vasta suunni
teltiin. Silti monista sahoista tuli pitkäikäisiä. Usei
ta kymmeniä vuosia toimivat mm. Pietarinkosken, 
Siirtolan ja Koskenkylän sahat, joista Rintakosken 
höyrysahan yhteydessä oli jo varhain myös höylää
mö.

Sahojen keskinäinen kilpailu oh kuitenkin 
niin kovaa, etteivät kaikki sitä kestäneet. C. W  von 
Schantzin 18 90-luvulla perustama höyrysaha siir
tyi v. 1902  Yli-Knuuttilan mukana kunnalle, joka 
myi sen edelleen v. 1904. Pian tämän jälkeen saha 
lopetti toimintansa. Suunnilleen yhtä kauan pyöri 
Heikkilän vesi- ja höyrysaha. Nummijärven höy
ryllä käyvä saha, "valakiasaha”, toimi vuosisadan 
vaihteessa, mutta teki konkurssin ja paloi. Samalla 
monet Nummijärven talotkin joutuivat suuriin vai
keuksiin ja pelastuivat suvulle vain sillä, että poika 
otti talon nimiinsä, kävi ansaitsemassa rahat Ame
rikassa ja maksoi velat. Näin tekivät mm. Nikode
mus Kalliomäki ja Samppa Pihlaja.

Yleensä vesisahat pyörivät täysitehoisesti vain 
tulvan aikana keväällä, minkä jälkeen ne hiljenivät. 
Sahat tarvitsivat runsaasti työvoimaa, koska mm. 
sahapuiden määrämittaiseksi katkaiseminen, jus- 
teeraus, tehtiin käsin. Pietarinkosken sahalla oli li
säksi raamimies, kaksi kanttaria, repsari, joka veti 
tukit sahan päälle, purustaja, lankunkantaja ja täl- 
läri, joka huolehti sahanterien kunnosta, sekä työn-

PÄREITTEN TEKOA NUMMIJÄRVELLÄ NOIN V. 1910.
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johtaja. M onet näistä tulivat töihin naapurikylistä, 
lähinnä Sahankylästä, viikkokuntaan ja asuivat myl
lytuvassa.

Lukuisten pienehköjen vesi- ja höyrysahojen 
lisäksi sahattiin lankkuja myös käsin. Vielä vuosi
sadan vaihteessa ”flankkujen” teko metsässä ”nälä- 
käsulukalla” sahaten oli yleistä. Kolmen miehen 
työryhmä, jossa yksi veisti eli ”krööppäsi” tukit ja 
kaksi sahasi, teki valmiita lankkuja 12 kpl päiväs
sä, jos puusta sai yhden lankun; jos siitä sai kaksi, 
oli päivän tulos 18 lankkua. Sahatun lankun piti 
olla yleensä 3 tuumaa paksu ja 9 tuumaa leveä sekä 
14 jalkaa pitkä. Suurimmista tukeista tuli 4 -5  lank
kua ja yhdestä puusta 2 -4  tukkia.

Sahateollisuuden alkaessa metsien käyttö sai 
kokonaan uuden suunnan. Vaikka vuosisadan vaih
teen sahat olivat pieniä, niiden yhteinen sahaus- 
määrä oli käsisahaukseen verrattuna suuri. Jos jo 
kainen saha sahasi saman verran kuin Särkikosken 
saha 1800-luvun puolivälissä, niin kymmenkunta 
sahaa teki lankkuja karkeankin arvion mukaan tu
hannesta tukista päivässä. Tällä vauhdilla sahat 
ajoivat metsänkäytössä nopeasti tervanpolton ohi. 
Muutoksen havainnoi myös Samuli Paulaharju 
pyöräillessään Kauhajoella v. 1908: Ruskea kaner-
vainen kangas on alla, ja  balkopinoja pitkin kan- 
kaanlaitaa. Ajelet... ajelet... vanhaa tervasmetsää, 
sysimetsää, halkom etsää ja hietaista nummea koh -
ta määrättöm ät matkat... Täällä alhaisella harjalla 
on suuri peltorintam a, siellä ylisillä harjoilla, kur-
kihirren vierillä, on suuri metsärintama, ikivanha 
tervamiehen ja sysimiehen maa.

Oli ainakin ennen.

PUUTAVARAKAUPPA

Jo  1800-luvun alkupuolella kauhajokelaiset myivät 
käsin sahattuja lankkuja Kristiinaan. Sinne myytiin 
myös suurin osa Särkikosken sahaamista lankuista.

Vuosisadan vaihteen molemmin puolin lank
kujen ajo työllisti hevosmiehiä entistä enemmän. 
Talvisaikana tervanajosta tuttua kaupunkitietä lan
kut, 12 -15  lankkua kuormassa, kuljetettiin Kristii
naan, jossa niitä eniten osti suuri puutavaramies 
konsuli Alfred Carlström. Suupohjan radan valmis
tuttua v. 1911 lankut ajettiin hevosella lähimmälle 
asemalle, jossa ne lastattiin junaan. Puukauppa oli 
vilkasta: Kristiinassa laivattujen lankkujen määrä 
kaksinkertaistui v. 1 8 8 3 -1 9 0 0 .

Puutavaraa myytiin myös sahaamattomana. 
1870-luvulta lähtien metsiä myytiin pystyyn, jo l
loin ostaja huolehti hakkuu-urakoista ja kuljetuk
sista tavallisesti suoraan rannikon sahoille. Pyöre
än puutavaran välitykseen oli erityisesti perehtynyt 
Jaakko Ranta-Knuuttila, jonka hankintakaupat 
ulottuivat paljon Kauhajokea laajemmallekin. Hän 
myi suuret määrät kaivospölkkyjä ja paperipuita 
vaasalaiselle toiminimi Jörgen Burudille. Aluksi 
puutavara uitettiin Kyrönj okea alas Munakan ase
malle, jossa se lastattiin junaan. Kauhajoki ja Ky- 
rönjoki olivat kuitenkin arvaamattomia uittoväyliä, 
sillä milloin veden vähyys, milloin tulvat häiritsivät 
puiden kulkua. Siksi rautatien saanti olikin terve
tullut parannus puutavarakuljetuksiin Kristiinan, 
Kaskisten ja Vaasan satamiin.

Ranta-Knuuttila perusti pyöreän puutavaran 
vientiliikkeen Kaskisiin, mutta toim itti saha
tavaran edelleen Vaasaan. Kauhajoen sahatavaran 
myynti keskittyikin suureksi osaksi Ranta-Knuut- 
tilan käsiin. Ensimmäinen maailmansota kuitenkin 
katkaisi puutavaran ulkomaankaupan kokonaan, 
varastot täyttyivät j a puulle oli etsittävä uusia myyn- 
tikohteita. Rautatie pelasti tilanteen: se tarvitsi 
halkoja. Ranta-Knuuttila lupautui hankkimaan 
polttopuun rautateille, myi kaivos- ja paperi- 
puuvarastonsa ja pääsi pian tekemään kauppoja 
ratapölkyistä ja lennätinpylväistäkin. Puutavara- 
kauppojen ohella Ranta-Knuuttila perusti v. 1917 
edellä mainitun sahan Aronkylään, ja ehtipä hän v. 
1918 toimittaa 40  vaunulastillista kamelinkar
vojakin Tampereen kutomatehtaalle.
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LANKKUJEN AJO KRISTIINANKAUPUNKIIN OLI AITOJEN HEVOSVOIMIEN VARASSA VIELÄ TÄLLÄ
VUOSISADALLAKIN. KOVAPYÖRÄISILLE KÄRRYILLE LASTATULLA LANKKUKUORMALLA KALLE

HAKAMAA I 920-LUVULLA.

METSÄNHOIDON ENSI ASKELEET

Metsänhoitoon ei menneinä vuosisatoina ollut juu
ri huomiota kiinnitetty, puuta käytettiin haaskaten 
parhaasta päästä. Kauhajoen laajat metsät olivat 
kuitenkin kestäneet tervanpolttokauden kulutuk
sen. 1800-luvun jälkipuoliskolla suhtautuminen 
metsien huolettomaan käyttöön alkoi muuttua: 
metsärosvous oli saatava loppumaan. Salahakkuut 
oi ivat yleisimpiä kruununmetsissä, mutta eivät seu
rakunnan ja yksityistenkään metsät niiltä vältty
neet. Hinnat olivat sen verran korkeat, että kiinni 
joutumisen riski kannatti ottaa.

Salahakkuiden lopettamiseksi kruunu ja seu
rakunta paikkasivat m etsänvartijoita vuodesta 
1866 lähtien. Kruununmetsien vartijat valvoivat 
Aunesluomalta, Vääräjärveltä ja Koivukylästä kä
sin laajoja salomaita. Toimeentulon turvaamiseksi 
metsänvartijat saivat tilan viljeltäväksi.

Kauhajärven takana olevien seurakunnan 
metsien raiskauksesta syytettiin honkajokelaisia. 
Nimismies Herman Kullalle annettiin tehtäväksi 
haastaa naapurit käräjiin. Samalla päätettiin metsi
en valvontaa tehostaa valitsemalla metsänvahdeik- 
si talollinen Hiskias Seppänen ja torppari Juho 
Korkiamäki. Seurakunnan kotom etsiä valittiin 
vuodeksi vahtimaan talolliset Antti Keski-Kokko 
ja Herman Kokko, Enon metsänvahdeiksi talolli
nen Juho Antinpoika Yli-Aro ja maakauppias Jaak
ko Aronen. Valvojille päätettiin maksaa palkkaa 
2 markkaa päivältä sekä kyytiraha.

Varsinaiseen metsänhoitoon alettiin kiinnit
tää huomiota vasta 1900-luvun puolella Ilmajoen 
maamiesseuran ollessa edelläkävijä. Ennen kaik
kea metsien valvontaa piti tehostaa ja valistustyötä 
lisätä. Ilmajoella asiat etenivätkin ripeästi: palkat
tiin metsänhoidon neuvoja v. 1906, ja perustettiin
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metsänhoitoyhdistys v. 1908. Kauhajoella maa
miesseura otti metsätalouden puheeksi muutamaa 
vuotta myöhemmin vuonna 1911, jolloin valittiin 
miehet "metsänhoitoyhdistyksen alkutoimituksia 
valmistamaan”. M onien kokouksien jälkeen pää
tettiin vihdoin v. 1915 perustaa Kauhajoen Metsä- 
talousyhdistys. Toimintansa se aloitti kuitenkin vas
ta v. 1932. Isännät näyttävät varsin pitkään tien
neen, miten metsiä tuli parhaiten hoitaa.

Karjan tuhoilta metsiä kuitenkin pyrittiin 
suojelemaan, vaikka metsälaiduntaminen hyväk- 
syttiinkin kuntakokouksessa vielä vuonna 1902. 
Omia metsiään kunta hoiti kutsumalla avuksi 
asiantuntijan metsätalousneuvoja S. A. Kupilan. 
Neuvoja suoritti v. 1910 mm. metsien leimauksen 
ja antoi ohjeita harvennushakkuihin.

Parhaiten hoidettiin seurakunnan metsiä. 
Vuonna 1907 senaatti vahvisti virkatalojen metsän
hoitosuunnitelman, ja v. 1910 se määräsi, että pap
pien virkataloille oli asetettava metsänhoidon to 
teuttamiseksi ammattitaitoinen metsänvartija. Seu
rakunnan metsien ensimmäisen hoitajana toimi 
Matti Välinen.

KÄYTETTYJÄ MITTOJA

Pinta-alamitat:
tynnyrinala = 32 kapanalaa = 0,494 hehtaaria 
kapanala = 1,54 aaria
panninmaa = (yleensä) I 296 m2 = 0,13 hehtaaria 
punnanmaa = 10 panninmaata = 1,3 hehtaaria

Vetomitat:
tynnyri (viljaa) = 4 nelikkoa = 30 kappaa 
= 164,9 litraa
tynnyri (tervaa) = 48 kannua = 125,6 litraa 
kappa = 5,5 litraa

Pituusmitat:
peninkulma = 10,69 km 
syli = 3 kyynärää = 178 cm 
kyynärä = 2 jalkaa = 59,4 cm

Kappalemitat:
toltti (lautoja) = 12 kpl

Kansallisarkisto:
Tilakohtaiset selvitykset viljelyalasta, sadosta, 
karjasta 1881-1886, Vaasan lääni. Senaatin 
kamarikonttorin arkisto.
Kauhajoen Historiatoimikunnan arkisto:
Voitto Viitalan kokoamat tervahaudat
Luukko, Armas, Etelä-Pohjanmaan historia III.
Vaasa 1945.
Myllyntaus, Timo, Suomen talouspolitiikka ja 
valtiontalous 1809-1860. Suomen taloushistoria I. 
Helsinki 1980.

Paulaharju, Samuli, Kauhajoella. Vaasa n:o 273/ 
23.11.1953.
Ranta, Raimo, Talouselämä, asutus ja väestö Etelä- 
Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan historia v.Vaasa 1988.

Ranta-Knuuttila, Antti, Eräkausi ja asutusvaihe 
vuoteen 1627. Kauhajoen historia. Jyväskylä 1987
Ruismäki, Liisa, Kauhajoen historia. Jyväskylä 1987.
Vilkuna, Kustaa-Mäkinen, Eino, Isien työ.
Keuruu 1982.
Vilppula, Hilkka, Suupohjan joki- ja luhtasaunat. 
Kyrönmaa V. Helsinki 1946.
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1800-LUVUN LOPUSSA KAUHAJOKI LUOKITELTIIN MUUN 
LÄNSIRANNIKON TAPAAN "SEUDUKSI, JOLLA ON POLTTO- JA 

PIENPUUTA RUNSAASTI, TUKKIPUUTA NIUKASTI”



Valloituksen jäljet
TER TTU  YLI-KO SKI

Tervanpolton raaka-aineeksi soveltui lähes yksino
maan mänty, Suomen pihkaisin puulaji. Karujen 
hiekkakankaiden hidaskasvuiset männyt ovat par
haimpia tervansaannin kannalta. Näitä karuja kan
kaita Kauhajoella oli -  ja tervaa poltettiin. Valtio
valta yritti rajoittaa kasvavien puiden käyttöä ter
vanpolttoon ja antoi määräyksiä tervanpolton ra
joittamisesta (mm. v. 1734  ja 1805). Tervaa tuli 
polttaa vain kannoista, juurista ja huonosta puusta. 
Määräystä ei kuitenkaan noudatettu, koska toisar
voisten puiden käyttö oli työläämpää ja niistä saatu 
terva huonompaa. Kauhajoen metsissä riitti kuiten
kin tervaspuita niin, ettei ollut pakko tyytyä vähä
arvoisiin puihin.

Nuoria kasvuisia männiköltä kolottiin ter
vanpolttoa varten. Hakattiin joko tietyn paksuiset 
puut tai kaikki puut, jolloin jäi vain aukea. Siihen 
se alue jäi, tervakaudella ei metsää hoidettu käy
tön jälkeen. Puiden valintatavasta sitten riippui, 
jäikö alueelle lihomiskelpoinen puusto vai ohuita 
kilpailussa hävinneitä riukuja. Usein tuloksena oli 
harva metsä, jossa oli sekaisin liian kookkaita, pie
niä ja viallisia puita. Parhaassa tapauksessa saatet
tiin tulla muutaman kymmenen vuoden päästä ko
loamaan uudelleen. Jos taas jäljelle jäi vain metsi
kön heikoimmat puut, kasvu oli menetetty pitkäk
si ajaksi eteenpäin. Mänty selviytyy huonosti, jos 
puuston paksuin aines hakataan pois ja jäljelle jäte
tään toisten alla varjossa kasvaneet pienet puut. Jä t
töpuut eivät enää kasva, vaikka saavatkin lisää kas
vutilaa, valoa ja ravinteita.

Kuiville hiekkakankaille mänty on ehdotto
masti sopivin puulaji. Tervashakkuissa säästyivät 
kuuset ja koivut, ja niille myös vapautui uutta ti
laa kasvaa. Kuusi ja koivu menestyvät ravinteik
kaammalla ja kosteammalla maaperällä, kuiva 
kangas on niille liian karua. Kehitys oli täysin päin
vastainen sille, mikä olisi ollut edullista.

Sahateollisuus käytti tukkeja, puuta paksum 
masta ja vanhimmasta päästä. Ne puut hakattiin, 
joilla oli menekkiä. Ensiksi hakattiin luonnolli
sesti sahojen ja asutuksen läheltä. Paksuimpien pui
den poimimisesta käytetään nimitystä harsinta. Sen 
jäljeltä jää vajaa puusto, huonoimmat puut. Metsän 
tuotto on huono jopa vuosikymmeniä eikä uuteen 
hakkuuseen ole aineksia.

HUOLI PUUN RIITTÄVYYDESTÄ - 
METSÄNEUVONNAN ALKUTAIVAL

Puun riittävyys alkoi huolestuttaa. Valtiovalta oli 
ollut huolissaan jo 1700-luvulla, ja paine kasvoi.

Huoli puun riittävyydestä painoi silloinkin 
kun hakattiin laillisesti omistajan omasta metsästä. 
On jopa todettu, että metsänhävitys on metsänhoi
don äiti (Helander 1910). Ei voitu pelkästään haka
ta, piti myös huolehtia uudesta kasvusta tilalle. 
Siemenpuiden, kylvön ja istutuksen aika teki tulo
aan. Se taas edellytti valistusta, neuvontaa ja esi
merkkejä.
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Vuonna 1851 perustettiin Metsänhoitolaitos 
maanmittaushallituksen yhteyteen, ja vuodesta 
1859 valtion omistamien metsien hallinto järjes
tettiin asetuksella. Se oli ensimmäinen metsäasi
oista vastaava ammattivirasto. Vuonna 1873 asetet
tiin komitea selvittämään, tapahtuuko Suomen 
metsissä liikahakkuita ja miten niitä estettäisiin. 
Sen antama kuva Suomen metsistä oli synkkä: laa
joja, kokonaan hävitettyjä aloja ja kehnoja, vähä
puustoisia metsiä. Oma merkityksensä komitean 
työn tulokselle ja muillekin 1800-luvun arvioille 
lienee sillä, että havainnot tehtiin asutuksen ja kul
kuväylien läheisyydessä. Vähemmälle huomiolle 
jäivät takamaat, joihin hakkuut eivät olleet samassa 
laajuudessa ulottuneet.

Ensimmäisiä metsälakeja säädettäessä oli 
paino metsien hävittämisen estämisessä. Vuoden 
1886 metsälaki oli luonteeltaan kieltolaki: metsää 
älköön hävitettäkö. Yksityisten omistusoikeutta 
varottiin kuitenkin loukkaamasta ja rajoitukset su
pistuivat minimiin. Hakatun metsän nuorentami- 
sesta tuli huolehtia siemenpuita jättämällä tai muu
ten, jos hakkausala oli vähintään kymmenen tynny
rinalaa (noin viisi hehtaaria) tai jos oh hakattu saa
resta, jonka läheisyydessä ei kasvanut metsää. Sie- 
menpuiden laadusta ja määrästä ei laissa esitetty ke
hotuksia. Lain valvonta jäi poliisiviranomaisten 
harteille ja käytännössä tekemättä.

Vuonna 1877  perustettiin Suomen M etsän
hoitoyhdistys, joka oh tarkoitettu metsänomista
jien vapaaehtoiseksi yhdistykseksi, mutta käytän
nössä siitä tuli metsänhoitajien yhdysside, metsän
hoidon edistäjä kuitenkin. Vuonna 1878 valtio 
palkkasi kaksi metsänhoidonneuvojaayksityismet
sätaloutta varten. Toisen toimialueena oli Länsi- 
Suomi, toisen Itä- ja Pohjois-Suomi. Julkinen valta 
oli ensimmäisen kerran osoittanut kantavansa 
huolta yksityismetsätaloudesta.

Valtiovalta nimesi paikalliset maanviljelys- ja 
talousseurat 1800-luvulla tärkeimmäksi metsä- 
valistuksen jakajaksi. Niiden metsätaloudellinen 
toiminta oh kuitenkin vähäistä. Pienet varat suun
nattiin maatalouteen ja sen sivuelinkeinoihin.

Vuodesta 1898 lähtien valtio jakoi maatalous- 
seuroille apurahaa, joilla palkattiin aluksi kaksi 
metsäkonsulttia ja kahdeksan neuvojaa. Ammatti
miesten luku kasvoi myöhemmin vuosi vuodelta.

Vaasan läänin maanviljelysseura ja myöhem
min Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseura tekivät 
työtä yksityismetsätalouden hyväksi jo ennen apu
rahaa, jonka turvin seura palkkasi metsäkonsulen- 
tin. Seuralla oh myös vakinainen neuvoja, joka lei
masi metsiä, laati metsätaloussuunnitelmia, to i
meenpani kylvöjä ja istutuksia ja järjesti metsäkurs- 
seja ja esitelmiä.

Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio aloitti 
toimintansa vuonna 1908, ja siihen sulautui Suo
men Metsänhoitoyhdistys. Tapio toimi ammatilli
sesti ohjaavana laitoksena paikallisten maatalous- 
seurojen kesken, joille edelleen kuului käytännöl
lisen ja paikallisen edistystyön järjestäminen. Kau
hajoella paikallisen metsänhoitoyhdistyksen pe
rustamista valmisteltiin 1900-luvun alkupuolella, 
mutta toimintansa se aloitti vasta 193 0-luvulla.

Vuonna 1918 perustettiin lääninmetsälauta- 
kunnat valvomaan metsänkäyttöä, ja ne paikka
sivat ammattimiehiä. Myös lääninmetsälautakun- 
nat tekivät yksityismetsätalouden edistämistyötä, 
mutta pääosa niiden ajasta kului lainvalvontaan. 
Lakia valvottaessa ja ojennusta saadessaan metsän
omistajat kyselivät, miten olisi tullut menetellä. 
Neuvontatyö taas oli maanviljelysseurojen tehtä
vänä. Palvelu ontui. Metsänomistaja olisi tarvinnut 
nuhteet ja neuvot samalla metsäkäynnillä. Kypsyi 
ajatus yhdistää lainvalvonta ja edistäminen ja neu
vonta samalle organisaatiolle.
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Metsänhoitoyhdistys Tapio ryhtyi selvittämään 
metsävarojen riittävyyttä heti toimintansa alussa. 
Tehtiin kysely maanviljelysseurojen neuvojille ja si
tä täydennettiin puutavaran ostajien ja yksityisten 
henkilöiden antamilla tiedoilla. Asteikko liukui 
seuraavasti: "seutuja, joissa ei ole metsää edes pai
kallista tarvetta varten...seutuja, joissa on erikoi
semmin runsaita tahi koskemattomia metsävaras- 
toja”. Numerotietoja ei esitetty.

Ensimmäinen numeerinen arviointi, valta
kunnan metsien inventointi tehtiin vuosina 1 9 2 1 -  
24. Koko maa käytiin läpi lounaasta koilliseen kul
kevilla linjoilla, joiden etäisyys toisistaan oli 26 km. 
Koealat mitattiin 2 kilometrin välein. Kauhajoen 
halki linja kulki Ikkeläjärven länsiosaa sivuten. Tu
lokset on esitetty lääneittäin tai maan eteläpuolisko 
ja pohjoispuolisko omina lukuinaan.

M aan eteläpuoliskon lääneistä soisin oli 
Vaasan lääni, 4 1 ,2  %  koko metsäalasta. Eteläpuo
liskon keskiarvo on 28 ,9  % . Huonokasvuiset rä
meet olivat Vaasan läänissä soiden yleisimpänä ryh
mänä. Kuvaus sopii hyvin myös Kauhajokeen, laa
jojen soiden ja karujen rämeiden pitäjään.

Puhtaat männiköt olivat yleisin metsikkölaji. 
Vaasan läänin sekametsiköistä mänty-koivuseka
metsä oli yleisin. Vaasan läänissä keskikuutiomää- 
rä oli hehtaarilla 6 4 ,6  m 3 (koko maassa 64,3  m 3 ja 
maan eteläpuoliskossa 78 ,4  m 3). Vain Ahvenan
maalla maan eteläpuoliskossa oli pienempi kuutio- 
määrä. Sama oli järjestys metsien kasvussa, joka 
Vaasan läänissä oli 2 ,13  m3 hehtaarilla (koko maas
sa 1,77 m3 ja eteläpuoliskossa 2 ,66  m3).
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Metsä puun tuottajana



Jätemetsistä liikkeelle
ERKKI YLIH ÄRSILÄ

”Metsän tuotteita on vähän ja heikkolaatuisia siitä 
johtuen, että rahvas viime vuosina metsäpalojen te
hokkaasti tukemana on tuhonnut suuren osan isom
mista kasvavista puista. Vähäisempiä jäljellä olevia 
käytetään myyntiin ja polttopuuksi, niin että seura
us lienee pitäjälle varsin tuntuva, mitä polttoainek
seen tulee. Tukeista ei kannata puhua, niitä laahataan 
ja on laahattu paikalle jo pitkähköjä aikoja penin
kulmien takaa”. Näin kirjoitti nimismies v. 1861 La
puan metsistä. Tilanne oli saman tapainen silloin 
myös Kauhajoella ja lähes koko Etelä-Pohjanmaalla.

Voidaan sanoa, että Kauhajoen samoin kuin 
koko Etelä-Pohjanmaan metsiin on suurimman lei
mansa lyönyt tervanpoltto ja siitä aiheutuvat hak
kuut. Tervan poltto oli suurinta 1700-luvulla. Met- 
sätalousneuvoja Voitto Viitalan tekemä tervahauta- 
kartta paikallistaa Kauhajoelle 753 tervahautaa, 
joista suurin osa on 1700-luvulta. Kauhajoen laajat 
metsät kestivät kuitenkin yli 200  vuotta jatkuneen 
tervanpolton. Vain jonkinlaista mäntypuiden rodun 
huononemista se paikoin aiheutti, koska tervas- 
puiden hakkuu rokotti aina parhaita nuoria metsiä.

Toinen Kauhajoen metsien kehitystä voimak
kaasti muovannut tekijä on soistuminen ja sittem
min soistumisen torjuminen -  ojitus. Kauhajoen 
soiden alasta on 40 %  syntynyt entisten metsää kas
vaneiden kangasmaiden tilalle, koko Suomessa pe
räti yhdeksän suohehtaaria kymmenestä. Sama ke
hitys, suomaiden laajeneminen kangasmaiden kus
tannuksella, jatkui voimakkaana Kauhajoen ala
villa mailla 1900-luvulla edelleen. Eikä yksin Kau

hajoella vaan koko Pohjanmaalla. Luonnon oma ke
hityskulku oli johtamassa avosoihin, tuottamatto
miin joutomaihin, sillä rahka tappaa metsän ja nou
see myös kangasmaille. Soiden runsautta Kauha
joella todistaa myös Metsäntutkimuslaitoksen suo
rittaman valtakunnan metsien kahdeksannen in
ventoinnin tulokset. Sen mukaan Kauhajoen met
sätalousmaasta v. 1998 on 50 ,4  %  eli 50 .410  ha 
suota ja 49 ,6  %  eli 49 .610  ha kangasmaata. Suo
alasta puolestaan on 64 %  eli 32 .23 0 ha kasvullista 
metsämaata, joka on pääosin tällä vuosisadalla ojit
tamalla parannettua suota. Samalla on estetty soi
den leviäminen kangasmaille ja kuivatettu myös jo 
soistuneita kangasmaita edellä mainitun yli 32 .000  
hehtaarin lisäksi noin 12 .000  ha.

M etsien hoito oh vuosisadan alusta aina 
1940-luvun loppuun vain jonkinlaista sormihar
joittelua. Puuta otettiin metsästä useimmiten par
haasta päästä. Niin sanottu määrämittaharsinta oli 
hyvin yleistä vielä 1 9 2 0 - ja 1930-luvuilla. Jonkin
laista orastusta alkoi kuitenkin jo metsänhoitorin- 
tamallakin näkyä. Kauhajoen maamiesseuran aloit
teesta otettiin metsätalous puheeksi v. 1911. M on
ta kokousta pidettiin ennenkuin v. 1915 päätettiin 
perustaa Kauhajoen Metsätalousyhdistys. Kuiten
kin vasta v. 1934 se aloitti toimintansa sittemmin 
Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen nimellä.

Sanotaan, että ”akat pelkäävät maailmanlop
pua ja miehet metsänloppua ja kumpaakaan ei tu
le”. Metsän loppuminen tai ainakin roima vähene
minen olisi kuitenkin ollut tällä vuosisadalla edes-
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sä, jollei tervanpolton ja harsintahakkuiden aiheut
tamaa metsien hävitystä sekä soistumisen jatkumis
ta olisi saatu vähenemään. Maailmanloppua on 
varmaan vieläkin syytä pelätä...

Metsien loppumisesta oltiin huolissaan my
ös eduskunnassa. Niinpä eduskunnan kirjelmässä 
v. 1912  mainitaan seuraavaa: ”Suomen yksityis
metsätaloudessa on vallalle päässyt se yleisesti tun
nustettu epäkohta, että metsäin käyttämisessä ei
noudateta tuottavan ja kestävän metsätalouden
edellyttämiä menettelytapoja, vaan metsiä kulute
taan sellaisella tavalla ja siinä määrin, että maan
metsävarat nopeasti vähenevät”.

Pitkällisen valmistelun jälkeen tuli v. 1917 
voimaan "Asetus metsän häviämisen ehkäise
miseksi”. Sen mukaan nuoren kasvuisan havu
metsän suojelu otettiin lain piiriin. Tilakohtaista 
kestävyyttä ei asetuksessa vaadittu. Asetuksen 
noudattamisen valvonta annettiin samalla perus
tetuille lääninmetsälautakunnille. Niiden lainval- 
vontatehtävä oli vaikea, sillä määrämittaharsinta oli 
yleistä vielä 1920-luvulla.

Itsenäisyytemme ajan ensimmäinen yksityis
metsälaki annettiin v. 1928. Se oli aika paljon v:n 
1917 asetuksen kaltainen, vain metsän hävittämi
sestä annettuja säädöksiä hiukan laajennettiin. Lain 
valvontaa ja metsätalouden edistämistä varten luo
tiin kokonaan uusi organisaatio. Molemmille met- 
sänhoitoseuroille, Tapiolle ja Skogskulturille, an
nettiin Keskusmetsäseuran asema. Maakunnissa 
varsinainen lainvalvonta ja neuvonta yhdistettiin ja 
keskitettiin metsänhoitolautakunnille. Näin syntyi 
mm. Etelä-Pohjanmaan metsänhoitolautakunta,
sittemmin piirimetsälautakunta, metsälautakunta
ja nykyinen metsäkeskus. Kauhajoen metsätalous- 
neuvojapiiri oli Suupohjan tärkeimpiä ja sen pitkä
aikaisin metsätalousneuvoja oli Kauhajoella hyvin
tunnettu Voitto Viitala.

Puun käytön jatkuvasti lisääntyessä kasvoi 
myös huoli puuvarojen riittävyydestä ja metsien 
soistumisen lisääntymisestä sekä myös työttömyy
destä. Saatiin aikaan metsänparannuslaki v. 1928 
samana päivänä kuin yksityismetsälaki. Kun yksi
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tyismetsälaki edellytti uudistumisen turvaamista 
päätehakkuun jälkeen ja kasvatusiässä olevien 
metsien käsittelyä järkiperäisillä harvennuksilla, 
tarjosi metsänparannuslaki ammattiapua perus- 
metsitysten ja metsäojituksen suunnitteluun sekä 
työn valvontaan ja sen lisäksi valtion rahoitustukea 
avustuksen ja halpakorkoisen työn muodossa. Lain 
toimeenpanoa varten toimivat kummankin Kes- 
kusmetsäseuran alaisena maakunnalliset metsän
parannuspiirit. Pitkäaikaisin Kauhajoen piirin met- 
sänparannusteknikko oli Lauri Reko. Seuraavalla 
vuosikymmenellä eli 193 0-luvulla syntyivät useim
mat maakunnan metsänhoitoyhdistykset, Kauha
joella siis v. 1934. Yksityismetsämme olivat näin 
saaneet toimivan metsänhoidon organisaation.

Voidaan täydellä syyllä sanoa, että itsenäisyy
temme kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat 
metsänhoidon alalla rohkean suunnittelun ja in
nostuneen toiminnan aikaa. M etsäteollisuuden 
kasvaminen ja kehittyminen antoi vauhtia metsien 
käytölle, mutta myös niiden hoidolle ja peruspa
rannustöille. Uusien selluloosatehtaiden myötä au
keni menekkiä ennen ongelmaksi tulleelle mänty- 
kuitupuulle. 1920 -ja  193 0-luvulla oli metsäsekto
ri Suomen merkittävin talouskehityksen ylläpitäjä. 
Sen osuus kokonaisviennistä oli koko ajan yli 80 
prosenttia.

Suunnitelmallisen ja järkevän metsänhoidon 
ja parannustöiden alkaessa 193 0-luvulla vähenivät 
metsiä pilaavat määrämittaharsinnat, soiden leviä
misessä tapahtui käänne parempaan ojituksen ansi
osta. Samalla tajuttiin maatalousvaltaisessa pitäjäs
sä entistä enemmän se tuki, jonka metsät maatila
taloudelle antoivat ja myös se, että mitä enemmän 
teemme työtä metsien hyväksi, sitä paremmin ne 
hoitajansa palkitsevat.

Talvi-ja jatkosotamme 1 9 3 9 -1 9 4 5  sekä sen 
jälkeen seuranneet poikkeukselliset vuodet aset
tivat metsätalouden uusien vaatimusten eteen. So
dan jälkeen lähes vuosikymmenen kestänyt ajanjak
so merkitsi metsänhoidon taantumista. Toisaalta 
valtiovalta säännösteli puun hintoja ja asetti met
sänomistajille puutavaran luovutusvelvollisuuksia. 
Hakkuut lisääntyivät, samoin uudistamis- ja met- 
sänhoitorästit.

Pakkohakkuut eli veivoitehakkuut kuuluivat 
Suomen kansan kokemien sotavuosien, sitten sota
korvaus- ja jälleenrakennusvuosien selviämistais- 
teluun. M etsänhoito sai jälleen jäädä taka-alalle. 
Pakkohakkuut sijoittuivat useinkin likietuisiin ja 
lähellä asutusalueita sijaitseviin kasvuisiin met
siin, joissa hakkuut monesti olivat suorastaan hävi- 
tyshakkuita. Valtiovallan tahollakin tämä huomat
tiin. Niinpä eduskunta hyväksyi 1 2 .10 .1943  lain 
vajaatuottoisten metsien uudistamiseksi. V iran
omaiset saivat poikkeuksellisen suuret valtuudet si
joittaa polttopuun hakkuuvelvoitteet tilan metsien 
vajaatuottoisimpiin osiin. Metsänomistaja sai vas
tineeksi valtion täysimääräisen tuen hakatun alu
een uudistamistöihin sekä 10 vuoden verovapau
den. Kun yksityismetsälain muutokset saatiin sa
moihin aikoihin voimaan, myös vapaaehtoisen 
metsänuudistamisen voimaperäisempi linja tuli 
hyväksytyksi. Siihen liittyvät nykypolvellekin tutut 
”kakkospykälän uudistussuunnitelmat” voitiin to
teuttaa samoin veroeduin kuin vajaatuottoistenkin 
metsien uudistaminen.

Syksyllä 1944 puun tarve lisääntyi. Oli mak
settava langenneita sotakorvauksia, oli jälleenra
kennettava, mutta oli myös polttoainepula. Säädet
tiin laki puunsaannin turvaamisesta. Laadittiin 
suuret hakkuuohjelmat, joita oli harjoiteltu jo hen
kilökohtaisesti velvoiteluonteisella kansanhak- 
kuulla vapaaehtoisten motti talkoiden tapaan. Hy
vin monella oli rintapielessä pronssinen, hopeinen 
tai kultainen kirveenkuva merkkinä mottitalkoi- 
siin osallistumisesta. Optimismia luotiin kansaan 
tunnuksella "Puulla parempiin päiviin”.

Metsäammattiväen piirissä oltiin hyvin tie
toisia siitä, että sodan jälkeiset hakkuut olivat met
sätaloutemme kestävyyttä vaarantavia. Olimme li
säksi menettäneet alueluovutusten takia metsäva
rojamme yli 12 prosenttia. Määrämittahakkuut oli
vat taas lisääntyneet. Nähtiin, että nyt on vastaiskun 
paikka, meidän on ryhdistäydyttävä. Niinpä v. 1948 
kuusi metsänhoidon tutkijaa ja opettajaa julkaisi ns. 
harsintajulkilausuman. Siinä vaadittiin metsiä hi
vuttavat harsintahakkuut korvattaviksi selväpiir
teisillä uudistus-ja kasvatushakkuilla. Suuntaviivat 
oli annettu.
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Metsänkäsittelyn nopea muutos
OLAVI LAIHO

Harsintajulkilausuma johti metsänrauhoitusten 
huomattavaan lisääntymiseen kaikkialla maassam
me. Kauhajoella rauhoituksia oli poikkeuksellisen 
runsaasti, saattoipa niiden määrä olla valtakunnal- 
lisenkin kuntatilaston kärjessä. Näiden metsänrau
hoitusten eri yhteyksissä saama huomio ja toisaalta 
viimeaikaiset metsänhoidolliset näkemykset anta
vat aiheen asian lähempään tarkasteluun.

Julkilausumassa kiellettiin määrämittahak- 
kuut ja niiden lisäksi kaikki harsinnanluonteiset 
hakkuut metsänhoidollinen harsinta mukaan luki
en. Kiellon tieteellisenä perusteena oli Sarvaksen 
väitöskirja, joka koski tukkipuiden määrämitta- 
hakkuilla käsiteltyjen Etelä-Suomen metsien kehi
tystä ja tilaa. Aineisto oli valittu pahoin tai peräti 
pahiten hakatuista metsistä.

Määrämittahakkuun jälki voi olla metsän
hoidollisesti hyvin vaihteleva. Jos hakkuu kohdis
tuu vain yhteen puulajiin tulos voi olla erinomainen 
eikä korkea määrämittakaan pilaa metsää pahoin. 
Pinotavarakokoon tehty määrämittahakkuu vastaa 
paljaaksihakkuuta ja on siten taloudellisesti edulli
sin kertahakkuu. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia 
uudistumisesta, jota määrämittahakkuun jälkeen ei 
tehty. Jos metsikössä puolestaan on riittävä nuoren- 
nos, silloin määrämittahakkuu vastaa suojuspuus- 
ton poistoa. Pahinta on, kun tiheän tukkipuuston 
alla on sen kanssa yhtä vanhaa hidaskasvuista puus
toa, ja metsää hakataan toistuvasti yhä pienemmäl
lä määrämitalla. Lähes puolet Sarvaksen tutkimus- 
koealoista olikin hakattu määrämittaan vähintään

kolmesti ja niiden puustopääoma ja kasvu olivat vä
häiset. Tarkastushetkellä nuorennosta oli kuiten
kin useimmilla koealoilla runsaasti. Yksistään 
männyn ja kuusen taimia oli yhteensä keskimäärin 
5 0 0 0  kpl/ha ja niiden alle 10 cm pituista taimiai- 
nesta lähes saman verran.

Metsänhoidollinen harsinta oli ennen vuotta 
1948 virallinen uudistusmenetelmä. Huomatta
koon, että määrämittahakkuu ei kuulunut viralli
sesti hyväksyttyihin hakkuutapoihin. Muina uudis- 
tusmenetelminä arvovaltainen Maa ja Metsä teos 
esitteli lohko-, kaistale- ja vyöhykehakkaukset, jois
sa kussakin käsittelytapana hakkuu paljaaksi, sie- 
menpuusentoon tai ryhmittäin harsien. Kasvatuk
seen oli vaihtoehtoina ala- ja yläharvennus ja niille 
kolme voimakkuutta. Puut kuvattiin niiden muo
toon ja kuntoon perustuvin latvuskerroksittaisin 
puuluokin vaihtoehtojen määrän ollessa 36. Hak
kuussa poistettavat puut määriteltiin tätä luokitus
ta käyttäen. Hakkuun voimakkuudelle ei ollut ny
kyisissä harvennusmalleissa käytettävää pohjapin- 
ta-alaa vastaavaa mittaria.

Oikeaoppinen leimaus oli ymmärrettävästi 
sekä vaikeaa että aikaa vievää eikä voinut tällaisena 
tulla laajaan käyttöön. Maanmuokkaus hevosvetoi
sella laikkurilla oli puolestaan hyvin raskasta sekä 
miehelle että hevoselle ja laikutusmäärä jäi vähäi
seksi. Muokkaamattomat moreenimaan siemen- 
puualat uudistuivat hitaasti ja männyn sijasta useim
miten kuuselle. Monesta syystä siten metsänhoidon 
yleistyminen edellytti menetelmien selkiyttämistä.
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Tämän työn suoritti tohtori Kalela suurella taidol
la. Alaharvennuksesta tuli ainoa kasvatushakkuu ja 
siinä tuli aina jättää paras puusto kasvamaan tasara- 
kenteisena metsikkönä. Näin hakkuun laillisuu
den arviointi yksinkertaistui ja voitiin perustaa kan
toihin. Luontaiseen uudistamiseen kehitettiin kuu
selle selväpiirteinen suojuspuuhakkuu ja männylle 
siemenpuuhakkuu. Johtoajatuksena tuli aina olla 
metsien luontaisen kehityksen myötäileminen ja 
hyväksikäyttö. Kalela koulutti tähän kehittämäänsä 
uuteen metsänhoitoon sodanjälkeiset suuret met- 
sänhoitajakurssit ja Kmh Tapion johtajana toimies
saan koko kenttäväkensä. Näillä menetelmillä, ko
neellisen maanmuokkauksen mahdollistamalla 
laajamittaisella metsänviljelyllä sekä tehokkaalla 
suonkuivatuksella on päästy niihin erinomaisiin 
tuloksiin, joita esitellään myöhemmin tässä teok
sessa.

Viime aikoina kansainvälinen harsintahak
kuita koskeva tutkimus on selvästi lisääntynyt. 
Näyttää siltä, että tilanne ei olekaan metsänhoidon 
vaihtoehtojen osalta niin mustavalkea kuin on an
nettu ymmärtää. Lievää epäilyä tästä oli kyllä heti 
alkuvaiheessakin, sillä yksi harsintajulkilausuman 
allekirjoittajista käänsi suomeksi saksalaisen har
sinnan oppikirjan. Sitä ei kuitenkaan koskaan pai
nettu.

Metsänhoidollista harsintaa vastaa nykyisin 
jatkuva kasvatus. Tällaisella poimintahakkuulla 
käsitellyssä metsässä on vieri vieressä kaikenkokoi
sia puita eli metsä on erirakenteinen. Selvästi eniten 
on pieniä puita ja puiden lukumäärä vähenee suh
teellisen tasaisesti läpimitan suuretessa. Metsikön 
runkolukujakauma muistuttaa siten kyljelleen 
käännettyä J-kirjainta. Hakkuussa poistetaan lähin
nä suuria ja keskikokoisia puita, pieniä vain yliti
heyden, kunnon ja vikojen takia. Jäljelle jätetään 
kaikkien kokoluokkien parhaita yksilöitä ja siksi 
puuston perimä ei joudu heikentymisuhan alaisek
si. Erirakenteinen sekametsä on jo määritelmänsä 
perusteella puustoltaan monimuotoinen. Vertaile
vissa kokeissa se on myös kasvanut samalla nopeu
della kuin tasarakenteinen alaharvennuksella käsi
telty puusto.

Jatkuvan kasvatuksen onnistuminen edel
lyttää myös jatkuvaa uudistumista. Ensimmäisen 
valtakunnallisen inventoinnin aikaan 1920-luvun 
alussa maamme luonnontilaa lähellä olevissa met
sissä oli runsaasti nuorennosta j a yli puolet varttu
neista metsistä oli edellä kuvatulla tavalla säännöl
lisen erirakenteista ja tasarakenteinen metsä oli vä
hemmistönä. Tilanne oli lähes samanlainen 1950- 
luvun alussa kaikissa varttuneissa metsissä. Puus
ton tilavuuskasvu oli tuolloin kummallakin raken
teella samansuuruinen, mutta erirakenteisten met
siköiden pienemmän kuutiomäärän vuoksi niiden 
suhteellinen kasvu oli suurempi. Erirakenteisten 
metsiköiden valtapuuston ikävaihtelu oli huomat
tavan suurta ja nuorennos mukaan lukien useimmat 
niistä olivat myös eri-ikäisiä. Varttuneissa nyky- 
metsissä nuorennosta näyttää olevan edellistäkin 
enemmän, nimenomaan lehtipuustoa, mutta se on 
aikaisempaa selkeämmin erillisenä alikasvosjakso- 
na. Metsissämme on siten ollut ja on edelleen pal
jon mahdollisuuksia puuston erirakenteisena kas
vattamiseen.

Metsiä rauhoitettiin eri syistä jo 193 0-luvul- 
la. Sotien aikana ja niiden jälkeisinä ensi vuosina 
leimikkoj a tarkastettiin hyvin vähän ja rauhoitukset 
olivat peräti harvinaisia. Niinpä Kauhajoella oli 
vuonna 1951 kaksi rauhoitusmetsää. Seuraavan 
vuoden kesäkuussa Kauhajoen metsätalousneuvo- 
jaksi tuli Voitto Viitala. Hänen yli 20-vuotinen työ- 
kautensa muodostui Kauhajoella hyvin merkityk
selliseksi. Sille oli ominaista poikkeuksellisen ak
tiivinen metsätaloudellinen valistustoiminta ja uu
sien hakkuutapojen määrätietoinen sisäänajo. M et
sänkäyttöä valvottiin tarkasti kautta laajan pitäjän 
ja laittomat hakkuut pyrittiin estämään ennen nii
den aloittamista. Rauhoituksilta ei tietenkään väl
tytty ja heti ensimmäisenä vuotena rauhoitus kohta- 
sikin 24 tilan metsää. Sen jälkeen uusien rauhoitus
ten lukumäärä asteittain aleni. Enimmillään rau
hoituksia oli voimassa 1960-luvun puolivälissä, jol
loin niiden kokonaismäärä oli 150. Tämä oli sel
västi suurin Etelä-Pohjanmaan metsänhoitolauta- 
kuntaan kuuluvista 30 kunnasta ja mahdollisesti 
korkein koko Suomessakin. Korkea määrä johtuu 
kuitenkin ensi sijassa Kauhajoen suuresta koosta.
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Osuutena tilojen lukumäärästä ja pitäjän metsä
alasta Kauhajoki sijoittui metsien rauhoitustilas- 
tossa Etelä-Pohjanmaan kunnista vasta viidenneksi.

Rauhoitetun metsän hakkuu edellytti silloin 
kuten nytkin metsänhoitolautakunnan toimesta 
tehtävää leimausta. Toisaalta muutkin leimikot piti 
ja pitää ilmoittaa samalle organisaatiolle tarkastus
ta varten. Rauhoitus koetuinkin ensi sijassa hä
peälliseksi. Kun toisaalta paljaaksihakkuuta perin
teisesti pidettiin kansan keskuudessa köyhyyden 
merkkinä johti yhden häpeän välttäminen helposti 
toiseen.

Pystypuustoa suuremmat kannot eivät aina 
ole osoitus metsälain rikkomisesta. M illoin kasvu
paikka on esimerkiksi kuusettumassa ja päällys- 
puustona on varttunutta mäntyä tai koivua ne tulee
kin poistaa. Sekin on tällöin lopputuloksen kannal
ta samantekevää, missä suuruusjärjestyksessä ne 
poistetaan ja tehdäänkö poisto poimintana vai ylis- 
puuhakkuuna. Kuusialikasvoksen asteittainen va
pauttaminen vallitsevaksi puustoksi on ollut niin 
yleistä, että se on muuttanut suuresti sekä metsiem
me ikäluokka- että puulajisuhteita. On myös käynyt 
ilmi, että kuusialikasvoksen elpymiskyky on luul
tua parempi ja että nuorennoksen ei tarvitse olla ti
heää eikä tasakokoista kuten aikaisemmin vaadit
tiin. Lannoituskokeissa kuusi on antanut puoluk- 
katyypilläkin suuria kasvunlisäyksiä ja useampi- 
metrinen olemassa oleva taimikko merkitsee suur
ta aikavoittoa verrattuna paljaasta maasta liiikkeel- 
lelähtöön. Hyvän metsänhoidon nimissä on hävi
tetty kehityskelpoistakin taimikkoa hakkaamalla se 
maahan.

Metsälain rikkomuksia sattui verraten paljon 
pienillä tiloilla, jotka myivät puunsa hankintana. 
Jos hakkuu oli tehty edes jossain määrin metsän
hoidollisesti harsien ja hyvään korjuujälkeen pyr
kien ei ”rikos” nykytietämyksen mukaan ollut suu
ri ja monen metsänomistajan taloudellisen ahdin
gon huomioonottaen peräti kyseenalainen.

Nykymetsänhoito arvostaa aikaisempaa sel
västi enemmän sekametsiä, joissa samanaikaisesti 
on myös nuorennosta joko erillisenä alikasvoksena 
tai epäsäännöllisemmin. Syynä on niiden m oni
muotoisuus, luonnonmukaisuus ja tutkimuksin to
dettu korkea tuotto. Tällaista metsää meillä inven
tointien mukaan onkin paljon. Puunkorjuun suh
teen ne ovat haavoittuvia ja vaativat hienovaraista 
käsittelyä, johon menneinä vuosikymmeninä oli 
hyvät mahdollisuudet. Nykyisin edes etukäteislei- 
mausta ei voida tehdä, koska se ei kuitenkaan nä
kyisi monitoimikoneen ohjaamoon. Kuljettaja jou
tuu kiireessä, pimeässä ja lähipuiden estäessä näky
vyyttä suorittamaan poistettavien puiden valinnan. 
Nuorennosta joudutaan raivaamaan konekorjuun 
mahdollistamiseksi ja sitä tuhoutuu suurin määrin 
kaatuvien puiden, hakkuutähteiden ja koneen telo
jen alle. Jäävä puusto puolestaan saa rasitteekseen 
runko- ja juuristovaurioita. Kyseessä on erittäin laa
jamittainen metsänhävitys ja sen pysäyttämiseksi 
olisi saatava jälleen aikaan nopea muutos, nyt puun- 
korjuuseen. On kiireesti kehitettävä koneita, me
netelmiä ja kuljettajien ammattitaitoa. Lisäksi tulee 
muistaa, että hyvästä työjäljestä kannattaa ja pitää 
myös maksaa. Hevosten käyttöön ei ole enää pa
luuta, mutta konetyön tavoitteena tulisi olla hevos
vetoisen korjuun työjälki.

LÄHTEET:

Metsikön kasvatus, Lauri Ilvessalo 1930. Maa ja 
Metsä.
Metsikön uudistus, Lauri Ilvessalo ja Erkki Laitakari 
I 930. Maa ja Metsä.
Luonnonmukainen metsien käsittely, Erkki K.
Kalela 1949.
Ekometsänhoidon perusteet ja mallit, Erkki Lähde, 
Olavi Laiho ja Yrjö Norokorpi 1999. Metla.
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Puuntuotannon vuosikymmenet
ERKKI YLIH ÄRSILÄ

Uuden metsänhoidon laajamittainen sisäänajo aloi
tettiin ensimmäisellä metsämarssilla. Tämä vuon
na 195 0 -5 1  toteutetun tapahtuman tunnuksena oli 
”Metsä kuntoon omin voimin”. Idean isä oli metsä- 
neuvos Ilmari Kalkkinen, joka haaveili miljoonasta 
työpäivästä vuodessa metsien hyväksi. Idean kehit
tely jatkui Keskusmetsäseura Tapiossa, jonka johta
ja, professori N.A. Osara, palkkasi Kauhajoelta 
syntyisin olevan metsänhoitajan, sittemmin profes
sori Paavo Yli-Vakkurin v. 1949 Metsämarssin jär
jestelytoimiston päälliköksi. Koulutustilaisuuk
sien sarja metsänhoitolautakunnissa alkoi muodos
tuen mittavaksi valistusoperaatioksi antaen oppia 
myös suuren mittakaavan metsäretkeilyjen organi
soimiseksi myöhemminkin. ”Metsämarssi on eräs 
uusi osa metsätaloudellista valistustyötämme, jon
ka tarkoituksena on yksityismetsien puuntuotannon 
kohottaminen metsänhoidollisin toimenpitein” -  
todetaan Keskusmetsäseura Tapion hyväksymässä 
selostuksessa. 9 .11 .1949  oli Tapiossa puun tuotta
jien ja käyttäjien edusmiesten välinen historiallinen 
neuvottelukokous, jossa haettiin tiettävästi ensim
mäistä kertaa konsensusta uuden metsänhoitoajat- 
telun ja metsien hakkuuvaihtoehtojen välillä. Pro
fessori Paavo Yli-Vakkurilla oli keskeinen roolinsa 
myös tuon kokouksen aikaansaamisessa.

Vuosina 1 9 5 0 -5 1  Metsämarssin ansiosta 
osallistui vapaaehtoiseen työhön vajaatuottoisten 
metsien kunnostamiseksi noin 5 0 0 .0 0 0  metsä- 
marssijaa ja tuloksena oli yli 7 0 .000  ha kunnostet
tua metsää. Siinäpä haastetta nykypolvelle!

Työ metsissä jatkui. Vuodesta 1950 vuoteen 
1965 metsänviljelyn vuotuinen pinta-ala nelinker
taistui. M etsämarsseja seurasi lisää. Vuosina 
1 9 6 1 -1 9 6 5  oli metsänviljelykampanja nimellä 
"Tuottam aton tuottavaksi”. Vuoden 1970  pää- 
kampanja oli ”Metsä 71 ”, jossa pääpaino oli taimi
konhoidossa sekä metsäluonnon hoidossa.

Metsänparannuslain mukaiset työlajit ovat 
vuosien mittaan lisääntyneet, joku on jäänyt välillä 
poiskin. Rahoitusjärjestelyihin on tullut alue-, työl
lisyys- ja sosiaalipoliittisia painotuksia, josta johtu
en sekä erilaisten kompromissien takia säännökset 
ovat jo varsin monimutkaiset. Ojituksen lisäksi tär
keimmät työmuodot ovat olleet metsäteiden raken
taminen, metsänviljely, taimikonhoito ja lannoitus.

Metsätienrakennus tuli v. 1948 uudeksi työ
muodoksi. Tällä hetkellä on m etsätieverkosto 
maassa lähes 100 .000  km: n pituinen eli enemmän 
kuin yleisiä teitä. M etsäteistä on melkein kaksi 
kolmannesta yksityismaille metsänparannuspii
rien ja sittemmin metsälautakuntien johdolla ra
kennettuja runko-, alue- tai varsiteitä. Kauhajoella 
metsäautoteitä on rakennettu runsaasti eli 44 0  km 
vuoden 1998 loppuun mennessä. Metsäteiden ra
kentaminen mahdollisti hakkuiden sekä metsän
hoito- ja metsänparannustöiden kokonaissuun
nittelun ja toteutuksen ajoituksen. Ensin tehtiin tie 
metsään, sitten suunnittelijat laativat ojitus-ja muut 
suunnitelmat. Sitten oli hakkuiden vuoro sekä soil
la että kankailla. Tämän jälkeen hakattu puutavara 
voidaankin ajaa käyttöpaikkoihinsa ja metsämaan
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KONEELLISTETTU KORJAUS ON TEHOKASTA. RASKAITTEN KONEITTEN KÄYTTÖ SOPII PARHAITEN
PÄÄTEHAKKUUSEEN JA TALVIAIKAAN, JOLLOIN ROUTA SUOJAA MAAPERÄÄ JA JUURISTOA.

KARULLA NUMMIKANKAALLA SIEMENPUUASENTO ANTAA HYVÄN LOPPUTULOKSEN
LUONTAISELLE UUDISTUMISELLE.

muokkaajat, metsänviljelijät, taim ikonhoitajat, 
marjastajat, sienestäjät, metsästäjät jne. voivat saa
pua tietä pitkin työmailleen. Voidaan sanoa, että 
ilman tiheää tieverkkoa ei nykyaikaisen metsäta
louden harjoittaminen olisi mahdollista. Harvaan
asutuilla seuduilla metsätie on lisäksi usein ainoa 
kulkureitti, joka palvelee muitakin ihmisiä kuin 
metsän käyttäjiä.

Unohtaa ei sovi metsänhoitoyhdistyksen nou
sua ja merkitystä sotien jälkeisessä työssä metsien 
hyväksi. Metsänhoitoyhdistystoiminnan ensim
mäinen läpimurto tapahtui jo 1930-luvulla. Sotien 
aiheuttaman laman jälkeen alkoi uusi nousu 1951, 
jolloin saatiin laki metsänhoitoyhdistyksistä. Työ 
vakiintui, kun yhdistysten toiminnan, lähinnä met- 
sänhoidonneuvojien palkkaamiseen menevä ns. 
metsänhoitomaksu tuli lakisääteiseksi. Metsänhoi
don taso alkoi 195 0-luvulla kohota juuri yhdistys
ten toiminnan ansiosta.

Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen hallituk
sen jäsenenä ensin ja sitten puheenjohtajana vuosina

1 9 6 9 -8 8  toimi ansiokkaasti talousneuvos Lauri 
Varpela. Hän oli myös metsänomistajien edustaja
na E-P:n metsänhoitolautakunnassa, ensin varajä
senenä 1 9 6 3 -6 7 , sitten varsinaisena jäsenenä vuo
desta 1968 ja puheenjohtajana 1 9 7 6 -8 7 . Keskus- 
metsäseura Tapion johtokunnan jäsenenä talous
neuvos Lauri Varpela oli 1970- ja 1980-luvuilla 
tuoden siellä jämäkästi esiin eteläpohjalaisen met
sänomistajan mielipiteen metsäasioissa.

1950-luvulla Suomessa ryhdyttiin rakenta
maan lisää metsäteollisuutta. Siihen antoivat lisä- 
potkua ns. Korean konjunktuurin (1950-52) hinta- 
ja vientimenestys, v. 1952 päättyneet sotakorvauk
set ja FAO:n vuonna 1953 julkaisema Euroopan 
puutalouden kehitysarvio, joka näytti vihreää valoa 
metsätalouden tuotteiden menekille. Maailman
pankki myönsi Suomelle edullisia luottoja teolli
suuden j älleenrakentamiseen.

Samaan aikaan syntyi erilaisia mietintöjä ja 
ohjelmia. Niistä merkittävimpiä oli ns. HKLN-oh- 
jelma, jonka oli laatinut tutkijaryhmä Leo Heiku
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rainen, Kullervo Kuusela, Olavi Linnamies ja Aar
ne Nyyssönen. Ohjelma painotti metsänhoitotoi- 
mia, erikoisesti metsänviljelyä, taimikonhoitoa ja 
metsäojitusta sekä metsälökohtaisten suunnitel
mien laatimista yksityismetsille.

Tuotannon painottamista aiempaa enemmän 
metsätalouteen esitti professori Nils Wester- 
marckin maatalouskomitea, jonka asettama kuusi
miehinen työryhmä laati ns. Teho-ohjelman. Sen 
mukaan maatilametsien perusparannuksiin tulisi 
lisätä voimavaroja.

M etsätalouden asialle lähti myös Suomen 
Pankki. Sen pääjohtaja Klaus Waris ehdotti erityi
sen metsänparannusrahaston perustamista. Metsä
talouden etujärjestöt, etunenässä M TK  eli M aata
loustuottajain Keskusliitto ja Suomen Puunjalos
tusteollisuuden Keskusliitto, tarttuivat ajatukseen 
ja muodostivat syksyllä 1963 toimikunnan, johon 
tulivat myös Metsähallituksen ja Keskusmetsäseu- 
ra Tapion edustajat. Puheenjohtajaksi toimikunta 
kutsui pääjohtaja Klaus Wariksen. MERA -toimi
kunta (Metsätalouden rahoitustoimikunta) oli syn
tynyt. Se laati nopeasti ohjelman vuotuistavoitteek- 
si. Pohjana olivat aikaisemmin laaditut ohjelmaeh
dotukset pienin poikkeuksin. Työn liikkeelle saa
miseksi MERA -toimikunta ehdotti otettavaksi val
tion vuoden 1965 tulo-ja menoarvioon 20 miljoo
nan markan obligaatiolainan. Maassa oli tuolloin 
Reino Lehdon virkamieshallitus, joka sai asian 
budjettiin, jota metsäasialle yleensä penseät polii
tikot eivät kehdanneet olla hyväksymättä. M etsä
talouden parannukset saatiin näin lopulta käyntiin.

M ERA I -ohjelm aa seurasi vuonna 1966  
MERA II. Siihen sisältyi lisäyksiä ojituksen ja tien
rakennuksen tavoitteisiin ja mukaan tuli uutena 
työlajina metsänlannoitus. Jatkoa seurasi vuonna 
1969 , jolloin laadittiin MERA III 1970-luvun al
kupuoliskoa silmällä pitäen. Sen rahoittamiseksi 
myönsi Maailmanpankki lainan. M ERA-ohjelm at 
eivät siis olleet vain metsämiesten askartelua, vaan 
niihin myötävaikuttivat kaikki metsätalouden 
sidosryhmät sekä Suomen Pankki. Metsätalouden 
ja metsäteollisuuden kehittäminen oli tullut ”koko 
kansan asiaksi”. Se antoi potkua puuntuotannon ja 
sen avulla koko kansantalouden kasvulle aikana,

jota sanotuinkin kasvun vuosikymmeniksi. M et
sänviljely lisääntyi, metsäojituksen ja lannoituksen 
määrät kohosivat ennen näkemättömiksi. Toiminta 
oli voimaperäistä ja metsävarat alkoivat jälleen kas
vaa. Niitä hedelmiä saamme vielä pitkään nauttia.

Muitakin keinoja toki oli puun käytön lisää
miseksi. Sahoilla säästettiin puuta käyttämällä sa
hojen jätepuu aiempaa tarkemmin sellun raaka-ai
neeksi. Metsästä puu korjattiin entistä tarkemmin, 
kuitupuun läpimittaa pienennettiin. Raakapuun 
vienti supistui nopeasti samalla kun 1960-luvun 
puolivälissä alkoi puun tuonti Neuvostoliitosta. 
Erilaisilla säästötoimilla teollisuus sai käyttöönsä 
1960-luvun lopulla n. 10 miljoonaa kuutiometriä 
puuta kestäväksi laskettua poistumaa suurentamatta.

Avohakkuun ja sitä seuraavan metsänviljelyn 
ja taimikonhoidon, voimaperäisen perusparannus
työn sekä koneellisen hankinnan leimaama MERA 
-kausi päättyi 1975. Sen aikana rinnan voimape- 
räistyvän metsänhoidon kanssa tapahtui myös toi
senlainen muutos, metsätalouden koneellistami
nen, joka jatkuu yhä. Siitä ei Suomi voi jäädä si
vuun, sillä se on yleismaailmallinen ilmiö.

1970-luvun puolivälissä syntyi öljykriisi, joka 
antoi taas ajattelemisen aihetta ja kosketti kaikkia. 
Öljyn maailmanmarkkinahinta nousi äkkiä monin
kertaiseksi. Kaikki kustannukset nousivat nopeas
ti, seurasi syvä vientilama. Luottamus jatkuvaan ja 
yhä lisääntyvään hyvinvointiin heikkeni. Alkoi tulla 
tilalle uusia huolia, kuten energialähteiden rajalli
suus ja luonnon saastuminen.

MERA -aikakautta (1 9 6 5 -1 9 7 5 ) sekä öljy- 
kriisiä seurasi hiljaisempi metsäpolitiikan periodi. 
Julkista panostusta yksityismetsien perusparan
nuksiin supistettiin. Maa- ja metsätalousministeriö 
jatkoi 1 9 7 5 -8 2  kuitenkin metsätalouden ohjel
mointia sidosryhmistä kootun metsätalouden 
neuvottelukunnan avulla. Ohjelmia laadittiin vuo
sittain viisivuotiskaudeksi, mutta ilman lisäre
sursseja. Jonkinlainen rutiinivaihe oli alkanut.

Uutta eloa metsäasioihin toi 1985 julkistettu 
M etsä 2 0 0 0  -ohjelma. Siinä pyrittiin metsän eri 
käyttömuotojen tasapainoiseen kehittymiseen ja 
puuvarojen hyödyntämiseen. Ohjelman mukaan 
toimien arvioitiin puuvarojen lisääntyvän vuoteen
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20 2 0  mennessä noin 10 prosenttia. Uudisojitus 
tulisi saada päätökseen vuoteen 20 0 0  mennessä, 
mutta kunnostusojitus jatkuisi varsin laajana. Vuon
na 19 92 valmistui Metsä 2000  -ohjelman tarkistus- 
komitean mietintö, joka korosti edeltäjäänsä pai
nokkaammin puuvarojen hyödyntämistä.

Metsä 2 0 0 0  -ohjelma sisälsi vuonna 1985 jo 
varsin vahvan luonnonsuojelullisen panoksen. Uu
sille metsätilanomistajille alkoi tulla muita paino
tuksia metsän hoidon lisäksi. Virkistyskäyttö, mar
jastus ja sienestys sekä uusi näkökulma eli moni
muotoisuus tulivat vähitellen mukaan. M etsä
keskus Tapio laati kokonaisvaltaiset metsänhoito
suositukset vuonna 1989. Tavallaan uuden metsä
politiikan puiteohjelmaa edusti maa- ja metsäta
lousm inisteriön yhdessä ympäristöministeriön 
kanssa vuonna 1994 laatima metsätalouden ympä
ristöohjelma. Samaan aikaan hyväksyttiin M etsä
keskus Tapion laatimat uudet luonnonläheisen 
metsänhoidon suositukset, joista metsien moni
käytön, maisemanhoidon y m. periaatteet oli jo täy
sin otettu huomioon.

Vuoden 1997 alusta voimaan tullut metsälaki 
on metsien hoitoa ja käyttöä sääntelevä yleislaki. 
Sen tavoitteet eivät ole yksinomaan puuntuotan
nolliset vaan lailla pyritään edistämään muun 
ohella metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua. 
Lain mukaan metsäluonnon kannalta erityisen tär
keiden elinympäristöjen ominaispiirteet on pää
sääntöisesti säilytettävä.

Vuonna 1997  annettiin myös laki kestävän 
metsätalouden rahoituksesta, joka korvaa entisen 
metsänparannuslain. Kun vielä mainitaan uusi 
luonnonsuojelulaki vuonna 1997 sekä laki metsän
hoitoyhdistyksistä vuonna 1998 voidaan todeta, että 
Suomi on myös lainsäädännön kannalta Euroopan 
eturivin maita metsän käsittelyssä ja hoidossa sekä 
ympäristökysymyksissä ja metsäorganisaatioissa.

1990-luvun lopulla sai metsäasia paljon huo
miota osakseen ja pääasiassa myönteistä. Pitkälli
sen neuvonpidon jälkeen ja eri intressiryhmien mu

kana ollessa saatiin aikaan "Kansallinen metsäoh
jelma”, jonka hallitus kevättalvella 1999 hyväksyi. 
Siinä on laadittu Suomen metsätalouden kehit
täm islinjat vuoteen 2 0 1 0 . Oleellisem paa kuin 
puuntuotannon lisääminen on siinä metsänhoidon 
ja metsätalouden töiden vireyttäminen. Ohjelma on 
positiivinen avaus valtiovallan taholta, joka toivot
tavasti huolehtii omasta osuudestaan metsien hy
väksi, samoin kuin muutkin osapuolet.

Tässä on kerrottu vain tärkeimmistä muutok
sista, laeista, asetuksista ja lukuisista metsäohjel
mista 1900-luvulla. Työtä metsien hyväksi on tehty 
ja tuloksiakin on tullut. Sitä osoittaa sekin, että met
sistämme on hakattu vuosina 1 9 5 3 -1 9 9 6  puoli
toista kertaa niin paljon kuin puuta oli kaiken kaik
kiaan pystyssä 1950-luvun alussa. Samaan aikaan 
on metsien vuotuinen kasvu lisääntynyt 3 7% . Kau
hajoella vastaavasti oli puuta metsämaalla 1950-lu- 
vun puolivälissä 43 ,5  m3 hehtaarilla eli koko pitä
jän alueella vähän yli 3 milj oonaa m3 kasvun ollessa 
1,8 m3/ha eli yhteensä 127 .000  m3 vuodessa. Kuu
tiomäärät olivat lisääntyneet vuoteen 1996 men
nessä niin, että metsämaahehtaarilla (metsä- ja kitu
maa) oli puuta 74,9  m3 eli kaikkiaan 6,9 miljoonaa 
kuutiometriä. Puuston lisäys oli siis yli kaksinker
tainen neljässäkymmenessä vuodessa. Vastaavasti 
samana aikana on metsä- ja kitumaan-hehtaari- 
kohtainen kasvu lisääntynyt 1,8 m3:stä3,8  m3:iin. 
Metsien miehet ja naiset tekivät sen, minkä kansa
kunta oli heille aikanaan tehtäväksi antanut.

Nykyajan monista aatevirtauksista huolimat
ta metsien talouskäyttö ja metsäluonnon biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen sekä metsiin 
kohdismvat muut ympäristöodotukset voidaan var
masti ajanmittaan yhteensovittaa. Myöskään met
sänhoidon tehostaminen ei ole tämän tavoitteen 
kanssa ristiriidassa. On syytä muistaa, että tehok
kaan vastakohta on tehoton. Tehottomuuteen ei ole 
varaa maassa, jonka vauraus perustuu suuressa 
määrin edelleenkin uudistuvaan luonnonvaraan -  
metsään.
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Uittopomon muistoja tukinuitosta
ARMAS A IN IKKAM ÄKI

Uittopomo Armas Ainikkamäki muistelee helmi
kuussa 1995 nauhoitetussa haastattelussa Hyypän- 
joen tukinuittoja seuraavasti.

Kauhajoen Sahan toimesta uitettiin tukkeja 
Hyypän-ja Päntäneenjoella vuoteen 1952 saakka. 
Tieolot olivat siihen aikaan vaikeat ja Hyypäntie oli 
Havuskylästä lähtien lähes koko talven auraamat
ta, joten uittaminen oli taloudellisinta.

Joulun jälkeen Ainikkamäki vietiin M äen 
kaupan tienoolle järjestämään metsätöitä ja ajoja. 
Vain kaksi kertaa talven aikana hän kävi kotona en
sin kävellen, sitten suksilla. Kun tukit oli saatu ke
väällä joen rannalle, niitä suurimmillaan oli noin 
30 000  odottamassa uittamista, kuten keväällä 
1947. Uiton alku ennustettiin sahalla puoli vuotta 
ensimmäisestä syysjäästä joessa. Toinen vihje saa-

HYYPÄNJOESSA JA PÄNTÄNEENJOESSA UITETTIIN TUKKEJA KAUHAJOEN SAHALLE
VUOTEEN 1952 SAAKKA.
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KEVÄTTULVIEN NOUSUA TARKASTI SEURAAMALLA ON PIENESSÄ HYYPÄNJOESSA PYSTYTTY
UITTAMAAN SUURIA MÄÄRIÄ TUKKEJA.

tiin Kiviluoman vanhalta isännältä. Hänen mu
kaansa uitot voitiin aloittaa kun koskessa oli oikea 
ääni.

Tukit pyöritettiin veteen ja se oli urakkatyötä, 
koska tuntityönä se olisi kestänyt liian kauan. 
Huippusesonkina uitossa oli mukana lähes 120 
miestä. Koko uittoporukka vaelsi tukkien mukana. 
Dynamiitilla räjäytettiin lampipaikkojen jäät en
nen uittoa. Hyypänjoki on pieni ja mutkainen, mut
ta silti hyvä uittoreitti tulva-aikana. Huipputulvan 
aikana luhtasillat saattoivat rikkoutua uittosumien 
takia. Sade saattoi vaikeuttaa uittoa veden nous
tessa pelloille jopa 200  m levyisenä. Koskipaikois
sa oli vonkamies kekseineen estämässä tukkisu- 
mansyntyä. Kerran Ainikkamäki yllätti vonka- 
miehen ladossa nukkumassa suman aikana ja 
markat maksettiin heti käteen. Ennen jokiuoman 
kaventumista osa tukeista vedettiin otvitukseksi 
ohjaamaan kuin kalansuomut tukkeja.

Nuori uittopomo soitti kerran johtaja Karta
nolle, kysyen lisäneuvoja uitosta. Hän sai kuitenkin 
vapaat kädet itse tehdä ratkaisunsa. Koko uittopo
rukka tuli tukkien mukana Kosken myllylle saakka. 
Sulkupuomin läpi päästettiin vain vähän tukkeja 
kerralla tammen yli. Uitto kesti noin kolme viik
koa. Vain sinä aikana uitto onnistui hyvin. Tukit la
jiteltiin sahan äärellä joessa oleviin karsinoihin, 
kuuset ja männyt erikseen ja molemmat vielä koon 
mukaan.

Armas Ainikkamäki muistelee vieläkin men
neitä uittoaikojaan katsellessaan kelloa, joka jäi ka
niin förskotin takia eräältä uittomieheltä 5 0 vuotta 
sitten.

(Jussi Kleemolan haastattelun pohjalta laatineet 
Simo Marttila jaTaunoAijö)
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OJITUKSEN TARKOITUS ON PUUNTUOTANNON TURVAAMINEN. 
PUOLET KAUHAJOEN PUUSADOSTA KORJATAAN OJITUSALUEILTA. 

25 VUOTTA VANHAA OJITUSTA SAHANKYLÄSSÄ.
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Metsäojitukset, metsäautoteiden 
rakentaminen ja metsälannoitukset

SULO YLIKO SKI

SOIDEN JA SOISTUNEIDEN KANGAS
MAIDEN OJITUKSET
Kauhajoki kuuluu Etelä-Suomen runsassoisimpiin 
kuntiin. Myös soistuneita kangasmaita on pitäjässä 
keskimääräistä enemmän. Vaikka erilaisten suoje- 
luohjelmien ja turvetuotannon piirissä soita on 
huomattavat määrät, puun kasvatuksen lisäämi
seen tähtäävä ojitustoim inta on 1930-luvulta 
lähtien ollut sekä laajamittaista että tuloksellista. 
Nykyisin korjattavasta puusadosta saadaan 
Kauhajoella ojitusalueilta noin puolet. Tulevai
suudessa hakkuumäärät nousevat vielä huo
mattavasti edellyttäen, että nuorten metsien 
ensiharvennukset ja muut hakkuut hoidetaan, 
sekä vanhoilla ojitusalueilla suoritetaan kunnos
tusojitukset.

O jitustoim innan painopiste on siirtynyt 
1990-luvulla kunnostusojitukseen, eikä uudisoji
tuksia enää tehdä. Karuilla ojitusalueilla, joilla kas
vu on heikko, ei kunnostusojituksia suoriteta. Kau
hajoella on vuoden 1998 loppuun mennessä toteu
tettu metsäojituksia yli 40  000  ha, josta uudisoji
tusten määrä on 36 000  ha ja kunnostusojituksia 
noin 6 000 ha.

METSÄOJITUKSEN KEHITYSVAIHEITA

Ensimmäiset metsäojitukset tehtiin 1900-luvun al
kupuolella. Ne olivat yksittäisten metsänomista
jien omatoimisesti kaivamia lapio-ojia, joiden tar
koituksena oli estää kangasmaiden soistuminen.

Ensimmäinen metsänparannuslaki tuli sitten voi
maan 2 7 .4 .1 9 2 8 . Laki oli sisällöltään hyvin lyhyt, 
vaikka nimi oli pitkä: ”Laki varojen varaamisesta 
soiden kuivatukseen metsätaloudellisia tarkoituk
sia varten sekä muiden tuottamattomien tai vähä
tuottoisten metsäalojen saattamiseen tuottavaan 
kuntoon. ” Valtion talousarvioon otettiin siirtomää
räraha, joka vuonna 1929 oli 25 miljoonaa mark
kaa ja kunakin sitä seuraavana vuotena samansuu
ruinen kuin edellisenä vuotena lisättynä viidellä 
miljoonalla markalla (laki n:o 140). Tämän lain 
seurauksena alkoi myös Kauhajoella suunnitelmal
linen metsäojitustoiminta 193 0-luvulla.

Ensimmäinen Keskusmetsäseura Tapion laa
tima ja toteuttama ojitussuunnitelma tehtiin Kau
hajoen Harjankylään vuonna 1931. Suunnitelma 
laadittiin Toivakan ja Toikan tilojen vesiperäisten 
metsämaiden kuivattamista varten. Hanke oli kah
den tilan yhteishanke. Ojitettavat suot olivat kol
mannen luokan sararämeitä. Kangasmaiden sois
tumista oli huomattavissa kotipalstan itä- ja länsi
päässä olevien kangasrämeiden laiteilla. Suurin- 
pana syynä soistumiseen oli pohjaveden korkeus. 
Ojitus suunniteltiin ojituskelpoisten soiden täydel
listä kuivatusta silmällä pitäen. Samalla tuli mel
koinen ala kangasmaita suojattua soistumiselta. 
Ojatiheys vaihteli suunnitelmassa huomattavasti 
riippuen laskusuhteista, turpeen vahvuudesta ja 
suokuvioiden muodoista. Uutta ojaa suunniteltiin 
10 715 metriä ja perattavaa ojaa 5 400  metriä. Kui
vatun alueen pinta-ala oli 75 ,7  hehtaaria, ja koko
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hankkeen kustannusarvio oli 47  700  markkaa.
Loppukatselmus suoritettiin 31 .10 .1932  Toi

vakan talossa. Läsnä katselmuksessa olivat Keskus- 
metsäseura Tapion maanviljelysinsinööri J. M ik
keli, Seinäjoen Metsänparannuspiirin metsänhoi
taja Lauri Peltonen, todistajiksi kutsuttuina työ
mies Urho Möykky Harjankylästä ja palvelijatar 
Sanni Knuuttila Isonkyrön pitäjästä, sekä asian
osaisena Toivakan omistaja Heikki Toivakka. Työ 
katsottiin asianmukaisesti ja hyvin suoritetuksi se
kä 2 §:ssä edellytetyin ehdoin lopullisesti hyväksy
tyksi. Toimitsijamieheksi valittiin Heikki Toivak
ka (Ojitussuunnitelma toimitus n: o 155/143). Täs
tä valveutuneiden metsänomistajien suunnitel
masta alkoi vuosikymmeniä kestänyt ja edelleen 
jatkuva metsäojitustoiminta Kauhajoella.

Vilkkaimmillaan metsiä ojitettiin Kauhajoel
la 1960-luvulta aina 1980-luvun alkupuolelle saak
ka. Toiminta jatkuu edelleen kunnostusojituksen 
muodossa valtion myöntämin metsänparannus
varoin ja maanomistajien varoin Etelä-Pohjanmaan 
metsäkeskuksen toimesta. Ojitustoiminnan jatku
misen mahdollisti vuoden 1987 metsänparannus
laki. Uudessa laissa tuli mukaan vanhojen ojitusalu
eiden kunnostaminen. Kauhajoella on paljon van
hoja ojitusalueita, joissa maaston tasaisuuden vuok
si ojien kunto heikkenee nopeasti aiheuttaen 
puuston kasvun hidastumista ja siten huomattavia 
taloudellisia menetyksiä, jos kunnostusojituksia ei 
tehdä. Lisäksi metsätilat ovat usein kapeita, nauha
maisia sarkoja, mikä edellyttää metsänomistajien 
yhteistoimintaa, joka on toteutettavissa yhteishank
keina metsänparannusrahoituksen avulla.

Kunnostusojituksen tarve Kauhaj oella on yli 
1000 hehtaaria vuodessa seuraavan 10 vuoden ai
kana. Metsänparannusvaroja on valtion talousarvi
ossa riittävästi hankkeiden toteuttamiseksi. Rajoit
tavaksi tekijäksi on noussut kuitupuun heikko me
nekki, joka jatkunee lähivuosina. Toinen vielä mer
kittävämpi tekijä on suojeluohjelmien ja rajoituk
sien jatkuva laajeneminen. Ympäristöasioista päät
tävien viranomaisten suhtautuminen kunnostusoji
tukseen on tullut entistä kriittisemmäksi, mikä on 
vaikeuttanut hankkeiden toteuttam ista. Puun
tuotannon kansantaloudellista merkitystä ei

kaikilla tahoilla ymmärretä. Luonnontilaisia soita, 
jotka eivät tule ojituksen piiriin, on Kauhajoella yli 
10 000 hehtaaria.

METSÄOJITUKSEN HAITTAVAIKUTUKSISTA 
LUONNON VESIOLOIHIN

Ojitus aiheuttaa sekä hyödyllisiä että haitallisia 
muutoksia luonnon vesioloihin. Haitalliset vaiku
tukset ovat usein paikallisia ja ohimeneviä, noin 2 -3  
vuotta kestäviä. Pohjavesialueilla ja niiden suoja
vyöhykkeillä ei ojituksia suoriteta. Mikäli oja ulot
tuu vettä helposti läpäiseviin kerroksiin, saattaa 
pohjaveden pinta aleta. Ojituksen aiheuttama hu
muspitoinen vesi saattaa pohjaveteen päästessään 
heikentää pohjaveden laatua. Kauhajoella pohja
vesialueita on runsaasti, joten tähän problematiik
kaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Ympäristö
keskus on kartoittanut pohjavesialueet, j oilla kun
nostusojituksia ei luonnollisestikaan suoriteta. Si
ten merkittävin ojituksen aiheuttama haitta on hu
muksen joutuminen vesistöihin. Ojituksen aikana 
vesien mukana huuhtoutuva orgaaninen aines li
sääntyy selvästi, mutta muutamassa kuukaudessa 
ojituksesta epäpuhtauksien määrä vähenee jyr
kästi.

Metsäojituksen haitallisia vesistövaikutuksia 
pyritään vähentämään hyvällä suunnittelulla, töi
den oikealla ajoituksella ja jaksotuksella, ojakat- 
koilla, lietekuopilla ja laskeuma-altailla. Eroosio- 
herkillä alueilla ojien asettelulla ja suuntaamisella 
voidaan veden virtaamisnopeutta hidastaa ja välttyä 
maaperän syöpymiseltä. Myös pohjapadot kuulu
vat keinovalikoimaan pyrittäessä hidastamaan vir
taamisnopeutta ja estämään syöpymistä.
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OJITUS LISÄÄ PUITTEN KASVUA JA SILLÄ ON MONIA VAIKUTUKSIA
LUONNON VESIOLOIHIN. TYÖ MENEILLÄÄN IKKELÄJÄRVELLÄ

VIRSUNMÄESSÄ

TULEVAISUUDEN HAASTEET METSÄ-
OJITUKSESSA

Metsäojituksilla on voitu merkittävästi lisätä puun
tuotantoa ja hakkuumahdollisuuksia. O jitustoi
minnan ansiosta on metsien kasvu lisääntynyt yli 
50  0 0 0  kuutiom etriä vuodessa. Tulevaisuuden 
suurin haaste on ojituksella aikaansaatujen tulos
ten turvaaminen. Tämä edellyttää ojitusalueille 
suunnattuja hoitotoim enpiteitä, hakkuita, lan
noituksia ja kunnostusojituksia. Nykypäivänä ei

riitä pelkästään puuntuotannon turvaaminen, 
vaan on päästävä eri intressipiirien väliseen 
yhteistyöhön, jotta voidaan huomioida riittävissä 
määrin luonnonsuojelun, maisemanhoidon ja 
vesiensuojelun näkökohdat. Ojitus ei olekaan 
itsetarkoitus, vaan välttämätön toimenpide puun
tuotannon turvaamiseksi.
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METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN

Puutavaran kaukokuljetus perustui 195 0-luvulle as
ti pitkälti uittoon, joten puunhankinta-alueet muo
toutuivat vesistöjen perusteella. Kauhajoella uit
toon kelpaavia vesireittejä oh erittäin vähän. Kas
vavan metsäteollisuuden puunsaanti oli vaikeaa ja 
huonojen liikenneyhteyksien vuoksi laajoilla alu
eilla ei pienpuuta kannattanut kuljettaa jalostetta
vaksi lainkaan. Puunkuljetukset vaativat lähes ko
konaan oman tarkoituksenmukaisen tieverkoston 
runko- ja alueteineen, sekä lastaus-, kuormaus-, va
rasto- ja kohtauspaikkoineen. Valtion metsänpa
rannusvaroja metsäteiden rakentamiseen alettiin 
myöntää vuodesta 1948 alkaen, mikä johti myös 
Kauhajoella metsäteiden rakentamisen aloittami
seen. Ensimmäinen Keskusmetsäseura Tapion toi
mesta rakennettu tie oli Kärhyksen metsätie lähellä 
Jalasjärven rajaa. Tie valmistui vuonna 1958, jahank- 
keen toimitsijamies oli O tto Toivakka. Tämän jäl
keen teiden rakentaminen lisääntyi merkittävästi 
vasta 1960-luvun loppupuolella, ja varsinainen 
huippukausi oli 1970- ja 1980-luvulla. Tienraken
nus on vähentynyt 1990-luvulla, ja painopiste on 
siirtynyt uusien teiden rakentamisesta vanhoj en tei
den kunnostukseen ja perusparannukseen. Sen li
säksi ympäristöasiat ovat saaneet entistä suurem
man painon metsätalouden toiminnassa, myös 
tienrakennuksessa.

UURO -  KAUHAJÄRVI METSÄTIE - 
M O N IKÄ YTTÖ Ä  E

Vuosina 1 96 6 -1 9 6 8  rakennettu Uuro-Kauhajärvi 
metsätie on pituudeltaan 16,8 km. Tie lähtee Uu- 
ronkylästä Isojoki -  Kauhajoki maantiestä ja päät
tyy Kauhajoki -  Honkajoki maantiehen Kauhajär- 
ven pohjoispuolella. Tie on yksi merkittävimmistä 
metsäautotienä rakennetuista läpikulkuteistä Kau
hajoen kunnan alueella. Hankkeen toimitsijamie- 
henä toimi Nikolai Kujanpää. Tien pohjatyöt teki 
yli kaksikymmentä vuotta ojitus- ja tietöitä urakoi
nut A. J. Kangasniemi yhdessä Olavi Kangasnie
men kanssa. Sorakankaiden tiepohjat tehtiin pus
kutraktorilla Perusyhtymä Oy:n toimesta, kuljet

tajana Heimo Alanko. Tien päällysrakennustyöt 
urakoi Kauhajoen Kuljetus.

Tienhankkeen lausunnossa todettiin seuraa
vasti: "Hankkeessa on 96 osakastilaa. Puutavaran 
menekkisuhteet ovat hyvät lähiseudun sahoille, 
Pohjanlahden satamiin, ulkomaanvientiin ja teolli
suuslaitoksille. Tärkeim m ät puutavaran ostajat 
ovat lähiseudun sahalaitokset, M etsäliitto, W. 
Schauman, Raum a-Repola, Rosenlew ja Vapo. 
Puutavaran kuljetus on aikaisemmin tapahtunut 
hevos-ja traktorikuljetuksena maanteitten varteen. 
Tiehankkeen hyötyalue on 3 000 ha kasvullista met
sämaata. Hyötyalueen keskimääräinen puuvaras
to on 90 m Yhä ja vuotuinen kasvu 2 ,4  m3/ha. En
simmäisen 10-vuotiskauden hakkuumäärä on 
9000  pinokuutiometriä/vuosi. Keskimääräiset työ
kustannukset ovat 9 4 6 4  mk/km ja 53 mk/ha.” 
(Uuro -  Kauhajärvi metsätien lausunto).

Uuro -  Kauhajärvi metsätiellä on ollut huo
mattavaa muutakin kuin metsätaloudellista merki
tystä. Tie on parantanut ratkaisevasti laajan alueen 
ja kahden kyläkunnan välisiä kulkuyhteyksiä. Lau- 
hanvuoren kansallispuiston pohjoispuolella kul
keva metsätie on luonut uusia mahdollisuuksia 
luontom atkailulle. Metsien m onikäyttö kuten 
marjastus, sienestys ja metsästys on tien ansiosta 
lisääntynyt. Uuro -  Kauhajärvi metsätie onkin hyvä 
esimerkki tien myönteisestä vaikutuksesta laajan 
alueen kehitykseen.

METSÄTEIDEN RAKENTAM IS-JA 
PERUSPARANTAMISTARVE

Vuonna 1996 laadittiin koko kuntaa kattava metsä
teiden kehittämissuunnitelma. Uusien teiden ra
kentamistarpeen selvittäminen perustuu maa- ja 
metsätalousministeriön ohjeisiin, joiden mukaan 
tietiheyden ohjearvo on 8 -1 5  m/ha riippuen kestä
västä vuotuisesta hakkuumäärästä. Käytännössä se 
tarkoittaa, että keskimääräinen metsäkuljetusmat- 
ka on 2 0 0 -3  00 metriä ja vastaavasti suurin kuljetus
matka on 4 0 0 -6 0 0  metriä.
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PÄÄOSA KAUHAJOEN METSÄAUTOTEISTÄ (YLI 460 KM) ON 
RAKENNETTU JA OSA VANHOISTA TEISTÄ TULEE JO 

KUNNOSTUKSEN PIIRIIN.

Perusparannettavaksi tie on katsottu silloin, 
kun normaalit kunnossapitotyöt eivät enää riitä tien 
saattamiseksi asianmukaiseen kuntoon. Peruspa- 
rannusluontoisia töitä ovat mm. tierungon korjaus 
massoja lisäämällä ja muotoilemalla, kuivatuksen 
olennainen parantaminen, liitännäisrakenteiden li
sääminen ja mitoituksen parantaminen sekä pääl
lysrakenteen olennainen lisääminen, jota ei voi kat
soa tavanomaiseksi kunnossapitosorastukseksi. 
Metsäteillä tarkoitetaan niitä teitä, joiden käytöstä 
yli puolet on metsätalouden käy ttöä ja joiden raken

taminen tai perusparannus voidaan tehdä metsän
parannusvaroin. Rakentamis- ja perusparantamis- 
tarve on tehdyn selvityksen mukaan seuraava:

METSÄTIETARVE
Rakentaminen Perusparannus Yhteensä

Runkotie 43,9 49,8 93,7
Aluetie 68,7 39,0 107,7
Varsitie 27,3 - 27,3

Yhteensä 139,9 km 88,8 km 228,7 km
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Jos metsäteiden kehittämissuunnitelma to
teutuu vuoteen 20 1 0  mennessä laaditun ohjelman 
mukaan, niin metsänparannusvaroin rakennettu
jen teiden määrä Kauhajoella on 570  km. Rakenta
mistarpeen selvitys perustuu kartta-aineistoon ja 
suunnittelutyön tehneiden paikallistuntemukseen. 
Suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon kaikki 
tiedossa olevat suojeluohjelmat ja niissä osoitetut 
suojelukohteet siten, että esitetyt tiet eivät toteu
tuessaan vaarantaisi suojelutarkoitusta. M yös 
muut arvokkaat luontokohteet ja mm. kulttuuri
historialliset muistomerkit on pyritty ottamaan 
huomioon jo yleissuunnitteluvaiheessa.

METSÄTEIDEN TULEVAISUUS

Vuoden 1998 lopussa Kauhajoella oli rakennettuja 
metsäautoteitä 4 6 0  km. M etsäautotiet näkyvät 
kirjan esilehdillä olevasta kartasta vuosien 1996 -97  
tilanteen mukaisina. Pääosa Kauhajoen metsäteistä 
on rakennettu ja osa vanhemmista teistä on tulossa 
kunnostuksen piiriin. Metsäautotiet ovat yksityis
teitä, jotka on rakennettu valtion metsänparannus
varoin ja metsänomistajien varoin. Metsäteiden 
hoito- ja kunnossapitovelvoitteet kuuluvat tiekun
nille, joten tiehankkeiden osakkaat maksavat kun
nossapidosta yksiköiden suhteessa. Metsäteiden 
liikenteestä on tehtyjen selvitysten mukaan noin 
puolet muuta kuin metsänomistajien liikennettä. 
Jos metsäteiden kunto halutaan pitää nykyisellä ta
solla, edellyttää se yhteiskunnan tukea tiekunnille. 
Muussa tapauksessa joudutaan teiden käyttöä ra
joittamaan ja se ei ole kenenkään etu.

M ETSÄLANNOITUKSET KAUHAJOELLA

Kauhajoella on metsälannoituksilla kasvatettu 
puuntuotantoa pääosin 70- ja 8 0-luvun aikana. Sei
näjoen metsänparannuspiirin toimesta lannoitet
tiin ojitusalueiden taimikoita ja nuoria kasvatus- 
metsiä vuosina 1969 -1990  yhteensä 11500  hehtaa
ria. Lannoitus tapahtui valtion myöntämin metsän
parannusvaroin yhteishankkeina. Osakastiloja 
näissä hankkeissa oli yli tuhat ja lannoituksia suori
tettiin koko kunnan alueella. Valtion lopetettua

metsänparannusvarojen myöntämisen on 90-luvun 
metsälannoitukset tehty lähinnä yhteisöjen ja yksi
tyisten metsänomistajien toimesta.

Seinäjoen metsänparannuspiirin (nykyään 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus) lisäksi vuosina 
1 9 80 -1990  suoritettiin Kauhaj oen metsänhoitoyh
distyksen toimesta yksityismetsissä kasvatuslan
noituksia noin 150 hehtaaria vuosittain. Lisäksi 
Kauhajoen kunta ja seurakunta ovat lannoittaneet 
metsiään. Kaikkiaan Kauhajoella on lannoitettuja 
metsiä noin 15 000  hehtaaria, joista suuri osa on 
tehty turvemailla, joilla lannoituksen vaikutus 
puustonkasvuun kestää Metlan tutkimusten mu
kaan noin 15 vuotta.

Lannoituskohteiden valinta perustuu työn 
tavoitteisiin. Seinäjoen metsänparannuspiirin 
1970- ja 1980-luvulla suorittamissa ojitusalueiden 
lannoituksissa oli lähtökohtana ojituksella saatujen 
tulosten turvaaminen. Lannoitustarvetta tiedettiin 
tutkimustulosten perusteella olevan niin ravinne- 
suhteiden oikaisua vaativilla viljavilla soilla kuin 
myös ravinnelisäystä tarvitsevilla karummilla suo
tyypeillä, joita Kauhajoella on muun muassa Num
mijärven, Hyypän, Lauhan, Lumikankaan ja Kar- 
hunkankaan alueilla runsaasti. Yhtenä tavoitteena 
oli metsämaan happamuutta vähentämällä ja ravin
netilannetta parantamalla palauttaa metsien ter
veys ja kasvukunto kohteissa, joita sijaitsi lähinnä 
ilman epäpuhtauksista kärsivillä ohuthumuksisilla 
ja karuilla kangasmailla. Hyönteis- ja sienitautien 
vaivaamia metsiköitä on Kauhanevan kansallis
puiston läheisyydessä sekä Perä-Hyypän alueella. 
Näillä alueilla Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen 
suorittamilla yksityismetsien kasvatuslannoituk
silla on kangasmaiden metsien kasvukuntoa ja ter
veyttä voitu parantaa.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkinut 
vuosikymmenten ajan lannoituksen vaikutuksia 
puuston kasvuun. Tutkimustulokset ovat osoitta
neet, että lannoitus on nopea ja kannattava tapa li
sätä metsänkasvua. Tästä seuraava metsätulojen 
kasvu on tärkeä peruste metsänomistajan lannoitus- 
päätökselle. Parhaat kasvunlisäykseton Kauhajo
ella saatu lannoittamalla jo ennestään hyväkasvui
sia harvennus- tai päätehakkuuvaiheessa olevia

98



metsiä. Ojitusalueilla tuottoisimpia lannoituskoh
teita ovat parhaat suotyypit. Karuilla suotyypeillä 
lannoituksen vaikutus puuston kasvuun on vähäi
sempi, mutta selvästi kannattava toimenpide met
sän tuottokyvyn parantajana. Lannoitus kannattaa 
suorittaa teknisistä syistä kunnostusojituksen yh
teydessä. Hakkuut suoritetaan lannoituksen vai
kutuksen loputtua kangasmailla noin 7 -8  vuoden 
ja ojitusalueilla noin 1 0 -1 5  vuoden kuluttua lan
noituksesta. Puuntuotannossa lannoitustarpeen 
määritys perustuu kasvupaikkaan, puulajiin, puus
ton ikään ja määrään, sekä toisaalta taloudellisiin 
tuottovaatimuksiin. Suositukset perustuvat M et- 
lan laajojen tutkimusten tuloksiin. M etla on suo
rittanut tutkimuksiaan myös Kauhajoen Ruskea- 
harjun koealalla vuosina 1 9 8 0 -1 9 9 3 . Tutkimus 
osoitti puolukkatyypin 40-vuotiaassa mäntymetsi
kössä lannoituksen lisänneen vuosittaista metsän- 
kasvua jopa viisi kuutiometriä hehtaarilla.

Metsälannoituksen ollessa vilkkaimmillaan 
Kauhajoella 1970- ja 1980-luvulla oh pääasialli
nen levitystapa moottorikelkkalevitys hangelle, 
joskin lentolevitys yleistyi 1980-luvulla. Lentolevi
tys on tehokas ja tarkka levitystapa, ja se sopii par
haiten yksityismetsien laajempiin yhteishankkei
siin. Myös helikopteria käytettiin jonkin verran 
muun muassa Kauhajoen seurakunnan metsien lan
noituksessa. Käsi- ja traktorilevitys puolestaan so
veltuu pienehköillä aloilla.

Happamat sateet lisäävät metsämaan happa
muutta ja huuhtovat ravinteita. Näitä haittoja on 
pystytty torjumaan runsailla lannoituksilla. Hyvän- 
kuntoinen lannoitettu puusto kestää myös sairauk
sia paremmin. Lannoituksen myötä puut saavat 
ravinteita oikeassa suhteessa, jonka seurauksena 
kasvu lisääntyy ja kyky tuottaa vasta-aineita tuho
laisia ja kasvitauteja vastaan paranee. Suotuisissa 
olosuhteissa lannoitus on lisännyt puolukkasatoa 
1 5 0 -350  kg/ha. Myös mustikka-ja hillasadot ovat 
tehdyn selvityksen mukaan kasvaneet, mutta puo
lukkaa vähemmän.

Selkeinä lannoituksen haittoina on todettu lu- 
menmurtojen ja myrskytuhojen riskin lisäänty
neen lannoitetuissa metsissä. Kauhajoella vuonna 
1978 riehunut Aarno-myrsky runteli metsiä koval
la otteella, kun se kerralla kaatoi kolmen vuoden 
hakkuita vastaavan määrän. Lannoitetuissa pääte- 
hakkuumetsissä todettiin tuhon olleen suurempi 
kuin lannoittamattomissa metsissä, mikä aiheutui 
lannoitettujen metsien suuremmasta neulasmas
sasta. Lannoituksen aiheuttamaa vesistöjen rehe
vöitymistä ei Kauhajoella juurikaan ole ollut. Hi- 
dasliukoisilla lannoitteilla riski on vähäinen. Lu
melle levitetyistä lannoitteista on jonkin verran 
aiheutunut huuhtoutumista, siksi vesistöjen lähei
syydessä on lumelle levitystä vältetty.

LÄHTEET:

Lähteinä on käytetty Seinäjoen metsänparannuspii
rin ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ojitus-, 
tienrakennus- ja lannoitustilastoja vuosilta 1930— 
1998
Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen toimintakerto
muksia vuosilta 1980-1990
Metsäntutkimus-laitoksen tutkimuksia; ja Kemiran 
lannoitus-tutkimuksia.
Lisäksi tietoja on kerätty haastattelemalla Kaisu 
Rantalaa (os. Toivakka), Esko Alankoa, Olavi 
Kangasniemeä ja Pentti Hietarintaa.
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Puukauppatavat ja koreansuhdanne
AHTI M ÄNTYLÄ

Metsiä on kautta aikojen pyritty hyödyntämään 
kulloistenkin aikakausien suomien mahdollisuuk
sien mukaan. Alkuaikoina vain luontaistaloutena, 
kuten rakennus- ja polttopuina, laiduntamisena, 
marjastamisena ja niin edelleen. Myyntituloa saa
tiin merkittävästi Kauhajoellakin tervanpoltosta. 
Tervan kysyntä oli parhaimmillaan 1 7 0 0 -ja 1800- 
luvuilla eli parisataa vuotta. Varsinainen metsien 
hyödyntäminen puuta myymällä pääsi alkuun vasta 
sahateollisuuden ja myöhemmän kuitupuuta käyt
tävän suurteollisuuden myötä. Etelä-Pohjanmaan 
sahat syntyivät pääasiassa 1900-luvun puolella, 
mutta Kauhajoelta mainitaan Särkikosken saha jo 
1800-luvun puolivälissä.

PUUKAUPPATAVAT

Puukauppa oli alkuun hyvin kehittymätöntä. Kau
passa saatettiin luovuttaa metsä määräajaksi ostajan 
vapaasti hakattavaksi kaiken mikä hänelle kelpasi 
kaupassa sovitulla könttähinnalla. Sitä seurasi toi
nen könttähintatapa, jossa ostajalle kuului kaikki 
sovitun mitan täyttävät puut. Tästä kehittyi runko- 
kauppa, jolloin ei enää aivan summassa myyty, vaan 
sovitun alarajan täyttävät puut luettiin, kun oli so
vittu hinta runkoa kohti. Neuvonnan myötä näistä 
määrämittahakkuista päästiin vasta 1900-luvun 
puolivälissä, ensin "m etsänhoidolliseen harsin
taan” ja edelleen kokonaan metsänhoidollisten 
tarpeitten mukaiseen poistoon ja puukauppaan.

Tälle viimeksi mainitulle puukauppatavalle 
loi edellytykset pinotavaran kysynnän lisääntymi
nen. Pinotavaran myyntiä monet aluksi vierastivat. 
Kauhajoellakin saatettiin sanoa pinotavaraa myy
västä isännästä, että "joko sen mettä on niin pa
lloon hakattu, jotta pitää piänekki puut myirä”. 
Mutta vähitellen siihenkin totuttiin metsänhoidon 
kehittymisen, lisääntyvän kysynnän ja siitä joh
tuvan hinnannousun myötä.

KOREANSUHDANNE

Vuodet eivät ole veljeksiä puukaupassakaan. Kaik
kien aikojen suurin hintaheilahtelu koettiin Kau
hajoellakin v. 1951. Edellissyksynä kauppa kävi 
nihkeästi. Esim. kuusipaperipuusta tarjottiin sil
loista rahaa alun toistatuhatta markkaa /pm3 (=pi- 
nokuutiometri), mutta jo keväällä hinta oli 2000  
mk/pm3. Syksyllä -51 puumarkkinat sitten huipen
tuivat. Yhtiöiden edustajat kävivät kiivasta ostokil- 
pailua ja hinnat nousivat jo 4 0 0 0  markkaan pm3. 
Hinnat menivät kuorellisen, puolipuhtaan ja täys
puhtaan kesken vähän sekaisinkin. Sitten se yhtäk
kiä loppui kuin seinään. Jokseenkin samanaikai
sesti tuli kaikille ostomiehille ostokielto. M oni 
myyjä toim itti hyvän hinnan toivossa puuta yli 
kauppamäärän, mutta keväällä niistä maksettiin 
enää 2000 mk/pm3 täysipuhtaana. Kysymys on tien- 
varsihinnoista, sillä tuohon aikaan metsänomista
jat myivät yleisesti hankintana eli tienvarteen toi
mitettuna kaiken pinotavaran ja usein sahapuunkin.
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KOREAN SODAN AIHEUTTAMA OSTO- JA HINTAVILLITYS EDISTI VARSINKIN KUITUPUUKAUPPAA 
JATKOSSAKIN. SUURIA SAVOTTOJA ON TEHTY TOKI MYÖHEMMINKIN, KUTEN PÄNTÄNEEN

KARHU KANKAALLA 1994.

Tuon suorastaan historiallisen osto- ja hinta- 
villityksen sai aikaan Korean sota. Pelättiin sen 
leviämistä kolmanneksi maailmansodaksi ja Eu
roopankin massa- ja paperiteollisuus halusi turvata 
raaka-ainevarastonsa hinnalla millä hyvänsä ennen 
rajojen sulkeutumista. Omat puutavarayhtiömme 
toimivat silloin suurelta osin raakapuun ulosvieji- 
nä. Kauhajoelle tämä buumi lyhyeksikin jääneenä 
merkitsi huomattavan suurta metsätuloa ja pinota- 
varakaupan varsinaista laukeamista, vaikka kor- 
keansuhdanteen hintoihin ei myöhemmin ole 
lähellekään päästy. Kuitupuukauppa nykyisenä 
pystymyyntikautena on kuitenkin Kauhajoellakin 
enemmänkin metsänhoidollinen välttämättömyys 
kuin merkittävä metsätulo. Pääasiallinen myyn
titulo saadaan tukkipuusta, ja siksi sen tuotta
miseen metsänhoidossakin pyritään.

Koreansuhdanteen aikana sen lyhyydestä joh
tuen ei sahapuukauppa ehtinyt vielä kunnolla mu
kaan hintahullutteluun, välttyen näin mahdolli
silta suuriltakin tappioilta.

M ITTAM UUTOKSETJA KONEISTUMINEN

Puukauppa on Kauhajoellakin sitten koreansuh
danteen aikojen kokenut varsin mullistavat kehitys
vaiheet. Pinokuutiometritjateknillisetkuutiojalat 
ovat muuttuneet kiintokuutiometreiksi, myytäviä 
puita ei enää leimaamalla yksilöidä, tehokkaat mo
nitoim ikoneet tietokoneineen tekevät ohjeiden 
mukaiset harvennukset ja uudistusaukot valmiine 
mittaustuloksilleen. Metsurit ja metsänomistajien 
omat hankintahakkuut ovat joutuneet väistymään 
koneiden tieltä. Mutta vuosikymmenten kuluessa 
metsien tuotto on noussut, samoin puutavaran ky
syntä ja puukauppamäärät. Myös metsien omistuk
sen rakenne on muuttunut. M utta muutoksista 
huolimatta Suomi seisoo vieläkin vahvasti puuja
loillaan ja muutoksiin sopeutuen puukauppa tulee 
Kauhajoellakin jatkumaan merkittävänä talouste- 
kijänä koko kunnan hyväksi.
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OLETPA SITTEN AARNIMETSÄN SUOJELIJA, TALOUSMETSÄN HAKKAAJA TAI METSÄNVILJELIJÄ, 
METSÄN OMISTAMINEN ON VAIKUTTANUT SINUUN HENKISESTI JA TALOUDELLISESTI. 

KAATAESSANI KUUSEN, JOKA TYÖNSI ENSIMMÄISEN VERSONSA ISÄNI SYNTYMÄVUONNA 1900, 
TUNNEN KYLLÄ KIPRISTELYÄ SISIMMÄSSÄNI.
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Metsänomistajan pohdintoja
SIMO M ARTTILA  -  TA U N O  ÄIJÖ

”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto”. 
Näin ilmensivät metsäsuomalaiset tuntojaan sa
nanparren vauhdittamana. Kuinka leimautuneita 
me suomalaiset olemme metsään, sitä voisi jokai
nen hieman pohtia.

Emme yleensä pelkää metsää, se antaa suojaa 
pistävältä viimalta, sateelta, viholliselta, se rauhoit
taa. Kaikki tunnistamme tumman kuusen syvän hu
minan ja haavikon hätäisen kahahduksen. Sodan ai
kana suomalaiset sotilaat kokivat metsän siimek
sen hiljaiseksi turvapaikaksi. Kauhajoen talonpojat 
pakenivat metsään ryöstettyään venäläisten kuor- 
maston Suomen sodan aikana. Saksalaissotilaat 
säikkyivät metsän pimeyttä ja vaelsivat mieluum
min ryhminä aukeiden kautta korpea vältellen.

Metsä lahjoittaa omistajalleen virkistyksen li
säksi taloudellista hyötyä. Aikaa vain kuluu tuoton 
saamiseksi lähes sukupolvi ja saaliinjaolle ryntää 
myös verokarhu. Aikaisemminhan verotus määräy
tyi metsän tuoton mukaan pinta-alan suhteessa. 
Kahdeksankymmenen vuoden aikana veroa on eh
tinyt maksaa niin isä kuin poikakin ja progressiivi
nen veroasteikko kohottaa verotusta muiden tulo
jen lisäksi. Jokainen talousmetsä, jota on vuosi
kymmeniä ojitettu, harvennettu ja karsittu tulee ai
kanaan hakkuukypsäksi eli on vihdoin tärkein tu- 
lonsaannin aika. Miten silloin saattaakaan käydä. 
Luonnonsuojelijat ilmoittavat, ettet saa hakata met
sääsi. Yhteiskunta on verottanut sinua vuosikym
menet ja olet ehkä tehnyt työsi turhaan. Luonnon
suojelija väittää lajien tuhoutuvan vanhan metsän

päätehakkuussa, jossa metsä hakataan putipuhtaak
si. Mutta näinhän menettelee luontokin. Aika ajoin 
raivoaa ukkosmyrskyjä, jotka kaatavat puuston ko
konaan. Kuivina kesinä metsäpalot ovat yleisiä. 
Menneinä vuosisatoina kulot pyyhkäisivät metsät 
vähintään kerran kahdessa sadassa vuodessa.

Suomi eli aikaisemmin metsistään. Lapin 
hiihtorinteillä vilahtelee vieläkin kannikoita sota
korvausten jälkimaininkeina. Isäni muisteli nuo
ruudessaan, n. 1910 tienoilla, näkyvyyden olleen 
Marttilankylästä Järvikylään (Ohmerojärvi), koska 
metsä oli niin hakattua. Viime sodan aikana tuli 
isälleni määräys ripeästi hakata tuhat kuutiometriä 
polttopuuta vaikean polttoainepulan torjumiseksi, 
kulkivathan höyryveturit silloin haloilla.

Luonnonsuojelija pyrkii säilyttämään lajeja 
aarnimetsää suojellessaan ja vanhan metsän lajien 
osalta se päteekin. Kuitenkin päätehakkuuvaihees- 
sa metsässä lajeja on vähiten ja nuorehkossa eniten. 
Kaataessani kuusen, joka työnsi ensimmäisen ver
sonsa isäni syntymävuonna, 1900, tunnen kyllä kip
ristelyä sisimmässäni, sitä en kiellä.

Metsänomistus koetaan eri tavoin. Amerikas
sa työskentelevä nuori mies saattaa lähettää isälleen 
metsänosto-ohjeita, vaikka elääkin kansainvälisen 
kaupan kiihkeässä ilmapiirissä. Lentokoneessa 
torkkuessaan hän kokee myönteisen ailahduksen 
oman männikön petäjiä muistellessaan. Tai asenne 
voi olla päinvastainen: Saksassa elämäntyönsä teh
nyt kokee perintönä saamansa suometsän turhana 
rasitteena ja antaa siitä myyntimääräyksen, helsin-
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TÄLLAISELTA p a ik a lt a  m etsä n o m ista ja  sai n u o r e n a  jo u lu k u u s e n , n y t
VUOSIKYMMENTEN PÄÄSTÄ KUUSIALIKASVOS ON TUKKIPUUN MITTAISTA.

kiläisrouville "tuulenkaadot” heidän metsissään 
aiheuttavat harmaita hiuksia.

Olitpa sitten aarnimetsän suojelija, talous
metsän hakkaaja tai metsänviljelijä, metsän omista
minen on vaikuttanut sinuun henkisesti ja taloudel
lisesti. Jos ihmiseltä meni paljon aikaa kiivetessään 
puusta maahan, suomalaiselta vaatii vielä ehkä 
vuosisatoja sopeuttaa mielensä levollisen metsän 
rauhasta kaupunkimaiseman ihmisvilinän myller
rykseen.
S.M .

METSÄNOMISTAJAN MIETTEITÄ

Kotikuusikkoa katsellessa muistuu mieleen ajat, 
jotka puumme ovat nähneet. Olemme kasvaneet 
yhtä aikaa sen kanssa. Ollessamme nuoria oli met
säkin taimikkoa ja sieltä sai hakea joulukuusen, 
mutta nyt se on j o kasvanut tukkimetsäksi.

Metsässä on aikanani tapahtunut suuria muu
toksia. Nuorena poikana isäni vei mukanaan ret
kille metsään. Joskus syksyisin pakkasaamuina tee- 
riparvia istui koivunlatvassa ja sieltä saatiin lintu- 
paisti. Talvella oltiin oravametsällä ja joskus joutui 
hakemaan "silppuamalla” puusta oravan pois.

Metsä on aina ollut taloudellisesti hyvin tär
keä. Aikaisemmin talot rakennettiin hirrestä, kyllä 
isoon pohjalaistaloon piti olla paljon isoja puita. Sa
moin lämmitys oli kokonaan puilla, myös koulut 
ja muut kiinteistöt. Öljyn tulo vähensi polttopui
den tarvetta.

Hevonen oli tärkeä apu pokasahan ja kirveen 
rinnalle. Justeerilla puut kaadettiin ja kirveellä 
oksittiin. Suuri edistysaskel oli kun teräksinen pur- 
mokaari tuli pokasahan tilalle joskus 50-luvulla. 
Pokasaha olalla ja kirves repussa istuttiin reen pali
kalla metsätöihin mennessä. Silloin ei ilmoja valit
tu, aina mentiin satoi tai paistoi. Tukit ajettiin suo
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raan sahalle tai jokivarsiin uittamista varten. Hyy
pästä ja Päntäneeltä on uitettu puut Kauhajoen sa
halle vielä 5 0-luvun alussa. Jonakin vuonna oli tuk
keja sahalta aina kirkolle Hyypän sillalle asti joki 
täynnä.

Sotien edellä ja jälkeen puut ostettiin runko- 
kaupalla, kaikki isot puut, jotka hangotessa määrä- 
korkeudelta täyttivät esim. 8 tuumaa. Jotkut isän
nät joutuivat myymään pienempään tuumaan esim. 
nykyiset sotaveteraanien metsät myytiin 6 tuu
maan 1930-luvulla. Sen tähden niillä on hyvät 
metsät, kun silloin metsä hakattiin harvaksi, se 
uudistui hyvin ja tänä päivänä on tiheät metsät. 
1950-luvulla alettiin leimata metsiä kasvatukseen 
perustuen, eli huonot pois kun siihen saakka 
otettiin isot pois. Metsänhoitoviranomainen löi 
leimakirveellä kaatoleim an sekä kantoon tar- 
kastusleiman. Hakkuun jälkeen voitiin tarkistaa 
kannosta leima, jos näytti hakkuujälki liian 
harvalta. Traktori tuli 5 0-luvulla metsäajoon mu
kaan. Sillä oli aukkopaikoista hyvä ottaa tukit 
suoraan kuormaan. Vaijerivinssillä vedettiin kau
kaakin kannolta tukit kyytiin. Kuormat ajettiin 
sahalle sahattavaksi. Siihen aikaan lähti Kau
hajoeltakin monta traktoria apumiehen kanssa 
Lappiin metsäajoihin. Kylmällä traktorilla ajamalla 
satoja kilom etrejä ajajaa vain vaihtaen mentiin 
tienesteihin. Kun hakkuutyöt keväällä loppuivat, 
alkoivat parkkuulansseilla kuorinnat. M etrinen 
kuusen paperipuu kuorittiin täyspuhtaaksi eli 
viimeinen vuosikasvu pois. Kaivospuuteli koipelit 
oli jalkamitoilla 5 -1 0  jalkaa. Ne kuorittiin puo- 
lipuhtaiksi ja käytettiin ulkomailla kaivosten 
tukemiseen. M oottorisahat tulivat ensin raskaina 
kaatosahoina. Paljon ne ovat muuttuneet, nykyiset 
keveät moottorisahat soveltuvat hyvin kaatoon, 
karsintaan ja raivaukseen.

Vanhan polven ihmiset muistavat vielä 195 0- 
luvun alun Korean suhdanteen aikaiset hakkuut. 
Samanlaista jälkeä jättivät ”traktoriaukot” 1960-lu- 
vulla. Nykyisin hakataan veromuutos aukkoja yhä 
suurempina. 60-luvulla melko pieni hakkuuala 
riitti traktorin hintaan, nykyisin se vaatii jo monin
kertaisen alan, tosin traktorit ovat kehittyneet, vai 
onko puun hinta alentunut. Aina on sanottu, että 
metsät loppuvat, kun hakataan niin paljon. Kui
tenkin hakkuuvarat vain kasvavat.

1970-luvun alussa siirryttiin mittauksessa 
tuumamitasta metrijärjestelmään. Tukin osalta ei 
mittaus muuttunut. Pinotavarassa muutettiin pino- 
mitasta kiintokuutiomittaan. Onko oikein, että os
taja suorittaa kiintoprosentin arvioinnin. Myyjänä 
minusta tuntuu, että se on aina liian pieni.

Nykyisin monitoimikoneet ovat korvanneet 
metsurin ja isännän linja on väistymässä. M onitoi
mikone mittaa toimiessaan kaiken puutavaran. 
Mittaus tuntuu oikeudenmukaiselta. Metsänomis
taja saa saman hinnan avohakkuusta teki hän sen 
itse tai teetti ostoyhtiöllä. Isäntä on ajettu pois tu
kinteosta omasta metsästään. Hakkuutöitä ei kan
nata tehdä, vain hoitotöitä.

Onneksi saa vielä ihailla puiden kasvua ja 
hoitaa omaa kuntoaan sekä mielenvireyttä kävel
lessään omassa metsässä tai työtä tehdessään, ja pa
lata pirteänä muihin arkiaskareihin.
T.Ä.
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KUNNAN METSIEN HOIDOSSA ON KÄYTETTY HYVÄLLÄ MENESTYKSELLÄ LUONTAISTA 
UUDISTAMISTA. SIEMENPUUASENTOA TULUSKANKAALTA.

KUNNAN METSÄMAAN PINTA-ALAT

Kauhajoen kunnan omistama metsätalousmaa on 
ollut eri vuosikymmenillä seuraava:

1955 1560
1965 2 400
1975 3 170
1985 2 595
1995 2 270

hehtaaria

Metsätilojen lukumäärä on vaihdellut 30-45 tilan välillä.

Vuonna 1985 kunnan omistama metsämaa jakautui 
kasvullisuusluokkiin seuraavasti:

Metsämaa 1 955,5 ha 75
Kitumaa 313,0 ha 12
Joutomaa 325,9 ha 13
Yhteensä 2 594,4 ha 100
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Kunta ja seurakunta metsänomistajana
TO IV O  M ÄENALUSTA -  H EIKKI TAIMI

KUNNAN METSIEN OMISTUKSEN SYN TYJÄ  
KEHITYS
Vanhimmat kunnan metsänostot ovat aivan 1900 
luvun alusta. Esimerkiksi kunnan omistukseen tuli 
vuonna 1925 Päntäneeltälsojoellejohtavan maan
tien varresta Tarkan tila, joka on edelleen suurin 
kunnan metsätiloista. Sen pinta-ala on 5 6 0 ha.

Suuria muutoksia tuli mm. 1930 luvun pula
vuosina. Silloin kunnan omistukseen siirtyi huo
mattavasti metsäomaisuutta. Seuraava suurempi 
muutos oli 1 9 5 0 -6 0  luvuilla, jolloin kunta osti 
metsämaita hoitaakseen osaltaan silloista työttö
myyttä. Tarvittiin kaikkia metsänhoitotöitä varten 
kohteita, jotta olisi ollut tarjolla työpaikkoja niitä 
tarvitseville.

Pinta-alan vähennyksiä taas oli 1 9 4 0 -5 0  lu
vuilla, jolloin maanhankintalain mukaiset pakko
lunastukset koskivat kuntaankin.

Seuraava vähennys alkoi 1980 luvulla, jo l
loin metsätalousmaata siirtyi rakennuskaavoi
tuksen kautta teollisuus-ja asuntotarkoituksiin.

Viimeisin isompi kunnan metsien järjes
tely on ollut 1990-luvun puolivälissä. Silloin kun
ta vaihtoi metsäalueita valtion kanssa. Valtio sai 
useita eri palstoja luonnonsuojelualueilta ja 
vastikkeena luovutti kunnalle yhtenäisen metsä
alueen Lamminmaasta, lentokentän ja siihen 
liittyvän metsätalousalueen, entistä Kauran 
sotilasvirkataloa. Myös valtiolta saatiin ostaa 
Nummijärven leirintäalue ja siihen liittyvä noin 
40  ha metsäpalsta.

Kunnan metsäomistus on perustunut useisiin 
eri tekijöihin. Metsätalous, metsän tuottoarvo on 
ollut eräs syy metsän hoitoon ja hankintaan. Työlli
syyden hoito metsämaan avulla on toinen tekijä. 
Rakennusmaan tarve ainakin Kirkonkylän ja Aron- 
kylän alueella on merkittävä seikka. Myös yhtenä 
metsän oston perusteena on mainittu metsämaan 
käyttö myöhemmin vaihtomaana, kun kunta hank
kii maata rakennustarkoituksiin.

KUNNAN METSIEN HOITO

Ensimmäinen kunnan metsiä kokonaisuudessaan 
koskenut metsätaloussuunnitelma laadittiin v.1955. 
Suunnitelma käsitti kymmenen vuoden jakson, siis 
vuodet 1 9 55 -64 . Sen jälkeen on laadittu vielä neljä 
kymmenvuotissuunnitelmaa. Näin meneillään ole
va kausi on viidennen metsätaloussuunnitelman 
toteuttamisaikaa. Merkittävää on, että neljä ensim
mäistä suunnitelmaa on tehnyt sama mies, metsän
hoitaja Tauno Hautamäki Seinäjoelta.

Kunnan metsänhoitotöissä oli 1 9 5 0 -7 0  lu
vuilla painopiste voimakkaasti metsämaiden kuiva
tuksessa, taimikkojen ja nuorien metsien kunnos
tuksessa. Samalla työt palvelivat hyvin työllisyys- 
tarkoituksia. Myös vajaatuottoisia metsiä uudistet
tiin samalla ajanjaksolla runsaasti.

Metsätaloussuunnittelun yhteydessä joudut
tiin miettimään toimintatapoja ja päämääriä, mihin 
järkevällä metsänhoidolla pyritään. Päämääräksi 
kiteytettiin muutamalla sanalla sanottuna seuraa-
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KAUHAJOEN KUNNAN HAKKUUT 1955-1984 
SEKÄ SUUNNITELMA TALOUSKAUDELLE 1985-1994

40 000 m

30 000 m3

20 000 m

10 000 m3

30 600 m3

Tukki 17%

Kuitupuu 37 %

Halko 46 %

1955-1964

30 400 m3

Tukki 44 %

Kuitupuu 48 %

Halko 8 %

41 300 m3

Tukki 43 %

Kuitupuu 55 %

Hutkii 2 %

1965-1974 1975-1984

40 000 m3

Tukki 32,5 %

Havu
Kuitupuu 55 %

.Halko 
Lehtipuu 12,5 /o

1985-1994

KAUHAJOEN KUNNAN METSIEN HAKKUUKEHITYSTÄ OSOITTAA YLLÄOLEVA TAULUKKO, JOHON ON 
KOOTTU NELJÄNKYMMENEN VUODEN AJALTA HAKATTU PUUTAVARA LAJEITTAIN.

vaa: Pyritään tuottamaan määrällisesti runsaasti, 
laadullisesti hyvää ja arvokasta puuta kaikilla käy
tettävissä olevilla metsänhoidollisilla keinoilla.

M etsänhoitotöiden menetelmät muuttuivat 
huomattavasti suunnitelmien toteuttamisaikana. 
Ojitukset tehtiin alkuaikoina miestyövoimalla la- 
piotyönä, kuten oli tehty vuosikymmenet sitä en
nenkin. Vähitellen siirryttiin traktorikäyttöisiin 
kaivureihin ja myöhemmin pyöriväalustaisiin kai
vinkoneisiin.

Raivaus- ja risusavottatöissä vesurista ja kir
veestä luovuttiin moottorikäyttöisten sahojen ja 
raivaussahojen tullessa tilalle. Metsän uudistuksis
sa jäi kuokkatyö pois koneellisen muokkauksen ja 
jopa koneellisen kylvön ansiosta. Parannusta ta
pahtui myös materiaalin suhteen, koulimaton tai
mi vaihtui koulittuun, myöhemmin ns. pottitai- 
meen. Kylvömateriaalin suhteen ei sanottavia muu
toksia tapahtunut. Ojitusalueilla suoritettu hanki- 
kylvö jäi hyvin vähäiseksi, siihen oli osasyynä sie
menen kalleus.

METSÄTUHOJA

Aika ajoin metsänhoitoa häiritsevät erilaiset luon
nonvoimat. Eräs sellainen on myrskytuuli, joka 
kaataa puustoa ennenaikaisesti, suunnittelematto- 
masti ja aiheuttaa samalla hankalia korjuuolosuh- 
teita. Myös puutavaran laatu kärsii ja puusta saata
va hinta ei ole välttämättä paras mahdollinen.

Koko eteläistä Suomea koetelleet myrskytu
hot vuosina 1975 ja 1978 koettiin myös kunnan 
metsissä. Yhteensä kaatui puuta noin 15 000  m3. 
Tuho muodostui erittäin pahaksi sen takia, että se 
kohdistui kasvaviin tukkivaltaisiin puustoihin. 
Määrällisesti tuho vastasi lähes kaksinkertaisesti 
metsätaloussuunnitelman mukaista hakkuumää- 
rää. Tuhon aiheuttama lisäpoistuma otettiin huo
mioon seuraavien vuosien hakkuumääriä vähen
tämällä.

Puun korjuu tuhoalueilta onnistuttiin suorit
tamaan kummankin tuhon jälkeisenä hakkuukau- 
tena. Pahimpia tuhoalueita jouduttiin lisäksi seu- 
raavina vuosina käsittelemään uudistushakkuin. 
Tuhoalueiden istutustyöt saatiin suoritettua lop
puun vuonna 1983.
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TYÖVOIMA

Kunnan metsätilojen ollessa eri puolilla pitäjää pie
ninä metsälöinä ei ollut tarpeen rakentaa metsä- 
kämppiä. Poikkeuksen muodostivat Hukanluo- 
man kämppä Uuronkylässä ja Lammilan tilan tupa- 
rakennus Aunesluomalla. Näissä rakennuksissa 
asuivat lähialueilla tapahtuvien kunnan metsien 
hakkuu- ja hoitotöiden työntekijät muutaman vuo
den aikana. Muualla työssä ollut tilapäinen työvoi
ma hankittiin kunkin palstan lähialueelta, joten he 
voivat majoittua kotonaan.

Väliaikaisia työntekijöitä oli 5 -1 5  miestä. 
Vakituisia työntekijöitä oli 1970-luvulla kahdeksan 
miestä. Näistä siirtyi eläkkeelle neljä miestä 1980- 
luvulla ja kaksi 1990-luvulla. 1990-luvun lopulla 
oli jäljellä kolme työntekijää vakituisena. Kaikki 
koneurakoitsijat olivat paikallisia yrittäjiä.

Kunnan palveluksessa oli vakituinen päätoi
minen metsätyönjohtaja vuosina 1 9 5 2 -1 9 9 1 . Sen 
jälkeen työnjohtopalvelukset on ostettu metsänhoi
toyhdistykseltä.

KAUHAJOEN SEURAKUNTA METSÄN
OMISTAJANA

Kauhajoen seurakunta on myös huomattava met
sänomistaja. Sen omistama metsäpinta-ala on ollut 
ennen torpparilakia, pika-asutus- ja maanhankinta
lakia noin 4 750  hehtaaria. Edellä mainittujen laki
en perusteella tapahtuneet vähennykset johtivat sii
hen, että seurakunnan metsäpinta-ala oli vuonna 
1960 vain 1 887  hehtaaria. Tästä määrästä soiden 
osuus oli noin 40 % . Soista on kyllä todettu, että 
ne ovat yleensä hyvin ohutturpeisia ja ne kasvavat 
ojituksen jälkeen yllättävän hyvin.

Seurakunnan metsiä varten vuosille 1991— 
2000 laaditun metsätaloussuunnitelman mukaan 
suunnitelmakauden alussa metsäpinta-ala oli 2 602 
hehtaaria. Varsinaista metsämaata oli 2 246  ha, ki
tumaata 192 ha ja joutomaata 164 ha. Pinta-ala oli 
siis lisääntynyt. Se oli ollut mahdollista mm. kunnan 
ja seurakunnan maavaihtojen johdosta. Kunta sai 
asunto- ja teollisuustarkoituksiin soveltuvia pals

toja Kalkunmäestä ja Aronkylästä. Osanakauppa
hintaa kunta luovutti metsätilojaan seurakunnalle.

Seurakunnan metsäpalstojen luonne poik
keaa kunnan omistuksesta mm. siinä, että seura
kunnan omistamalla yhdellä palstalla on pinta-alaa 
1730 ha. Kunnalla ei vastaavan kokoista yhtenäistä 
metsäaluetta ole. Seurakunnan metsätilojen luku 
on tällä hetkellä 21.

SEURAKUNNAN
METSÄTALOUSSUUNNITELMAT

Vuoteen 1954 saakka seurakunnan metsien hoito 
on tapahtunut metsähallituksen valvonnassa. Ko. 
vuonna metsien hoito siirtyi seurakunnan omille 
hallintoelimille. Ensimmäinen seurakunnan met
sänhoitosuunnitelma on käsittänyt kymmenvuotis
jakson 1 9 6 0 -6 9 . Siihen liittyen seurakunnan met
siä on hoidettu voimaperäisemmin vakituista omaa 
työnjohtoa käyttäen vuodesta 1962. Metsänhoito
töihin on kuulunut muun muassa nykyaikaisesti 
moottorikelkalla ja helikopterilla suoritetut laajat 
useita satoja hehtaareja käsittäneet lannoitukset. Li
säksi on suoritettu vuosittain tarpeelliset ojitukset 
ja täydennysojitukset sekä metsäautoteiden raken
taminen. Uusien ajan tasalla olevien suunnitelmien 
mukainen metsien hoitaminen ja hakkuu on jatku
nut myös ensimmäisen suunnitelmakauden jä l
keen.

Kumpikin yhteisö: kunta ja seurakunta ovat 
hoitaneet ja käyttäneet metsäomistustaan metsä
maan kannalta katsottuna pääpiirteissään saman
laisesti. Ehkä seurakunta on kuntaa enemmän no
jannut metsämaansa taloudelliseen merkitykseen. 
Kunnan metsänomistuksen perusteet ovat olleet 
jonkin verran lukuisammat kuten alussa on selos
tettu.

LÄHTEET:

Esko Alangon ja Toivo Mäenalustan haastattelu,
Kunnan ja seurakunnan metsätaloussuunnitelmat,
Sulo Ylikosken kirjoitus Kauhajoen Kunnallisleh
dessä v. 1972,
Eero Saarikoski asiantuntijana.
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Kauhajoen metsänhoitoyhdistys
JARI SATO KUN N AS

TAUSTAA TARPEELLE PERUSTAA 
METSÄNHOITOYHDISTYKSIÄ
Huoli maamme metsävarojen riittävyydestä heräsi 
selvästi jo 1600-luvun lopulla, jolloin saha
teollisuuden voimakkaan kasvun johdosta valtio
valta edellytti sahalaitoksen perustamiselle eri
tyistä lupaa. Tämän privilegion saamiseksi oh teh
tävä varsin yksityiskohtainen selvitys sahapuuva- 
rojen riittävyydestä laitoksen tarpeisiin. Sahata
varan mitoista annettiin ohjeita ja vientikaupalle 
asetettiin rajoituksia. Sahateollisuus vapautui 
näistä kahleista vasta v. 1861 kun privilegiojärjes- 
telmä purettiin.

Pelko puun loppumisesta syveni, kun 1860- 
luvulla ensiaskeleitaan ottanut hioketeollisuus ja 
pari vuosikymmentä myöhemmin syntynyt sellu- 
loosateollisuus alkoivat kysyä paperipuutakin 
teollisuuden käyttöön ja samaan aikaan sahaus- 
toiminta vielä vilkastui voimakkaasti. Tapahtu
neen voimakkaan kehityksen johdosta valtiovalta 
asetti useita komiteoita miettimään metsävarojen 
riittävyyttä. "Vuoden 1900 komiteamietintö nro4 
keisarilliselle majesteetille yksityismetsän tutki
mista varten” kertoo Vaasan läänin Ilmajoen kih
lakunnasta muunmuassa seuraavaa: "Kauhajoel
la on tilanosaa kohti maata kokonaista 650  heh
taaria; viimeksimainittu kunta onkin tunnettu 
suurista maa-aloistaan manttaalia kohti. Keski
määrin on kihlakunnassa tilanosaa kohti 187  
hehtaaria. Metsänmyynti, jota on edistänyt me
ren läheisyys ja hyvät uittoväylät virtoja ja jokia

pitkin, on viime aikoihin saakka käsittänyt etu
päässä sahahirsiä ja polttopuita, vähemmäksi 
osaksi myös peikkoja ja parruja, mutta muutamia 
vuosia takaperin ruvettiin myymään myös prop- 
seja ja hiomapuita, joka kauppa sitten on nopeasti 
lisääntynyt. Kun sahapuita myydään paistottani, 
määrätään pienin mitta sangen yleisesti 17 crmksi 
5 metrin korkeudella ja hinta määrätään milloin 
summittain, milloin kannottain, mutta enimmi- 
ten niin alhaiseksi, että myyjät sen jälkeen kuin 
puut ovat hakatut liian myöhään huomaavat luo
vuttaneensa metsän polkuhinnasta.”

Ensimmäinen valtakunnan metsien inven
tointi suoritettiin vuosina 1921-24 . Siinä todettiin 
muun muassa, että "hakkuilla käsitellyistä metsistä 
27  %  oli saatettu pilattuun tai hävitettyyn tilaan ja 
5 4 %  poimintahakkuilla epämääräisesti harsittu”.

Edellä esitetyn johdosta maahan alkoi syn
tyä metsänhoitoyhdistyksiä 1920-luvulla, mutta 
ripeämmin vasta 1930-luvulla. Vuonna 1950 yh
distysten taloudellinen pohja turvattiin lailla met
sänhoitoyhdistyksistä. Sen ensimmäisessä pykä
lässä määritellään myös yhdistyksen rooli ja 
tehtävä: "M etsänhoitoyhdistys on metsänomis
tajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on ko
hottaa jäsentensä ja muidenkin toiminta-alueensa 
metsänomistajien metsätaloudellista ammattitie
toa ja -taitoa, ohjata ja kehittää metsien hoitoa ja 
käyttöä sekä järjestää sitä varten käytettäväksi 
ammattimiesten apua samoin kuin muutoinkin 
edistää metsätaloutta alueellaan.”



METSÄNISTUTUS SUORITETAAN NYKYÄÄN PAAKKUTAIMILLA. ENNEN ISTUTTAMISTA KUIVA 
KANGAS ÄESTETÄÄN KEVYESTI, KOSTEILLA MAILLA, KUTEN KUVASSA VEHRIÄKANKAALLA, TULOS

VARMISTETAAN MÄTÄSTÄMÄLLÄ.

KAUHAJOEN M ETSÄNHOITOYHDISTYS 
VUOSIKYMMENTEN PYÖRTEISSÄ
Tervanpolton ja voimistuvan sahaustoiminnan 
vuoksi Kauhajoenkin metsät köyhtyivät kasvus
saan. Kuusivaltainen puusto jäi kasvamaan karun 
puoleisia kankaita mäntyjen tultua hyödynne
tyiksi harsintahakkuilla. Näin syntyi runsaasti va- 
jaapuustoisia ja vajaatuottoisia metsiköitä. Naa
puripitäjään Isojoelle oli perustettu metsänhoito
yhdistys jo v. 1929. Huoli metsien ja metsänomis
tajien tulevaisuudesta painoi kauhajokisiakin. 
Useina vuosina oli silloinen maataloustuottajain 
E-P:n liiton sihteeri Niilo Harja esittänyt tuotta- 
janyhdistyksen ja maamiesseuran kokouksissa 
metsänhoitoyhdistyksen ja puunmyyntijärjestön 
perustamista. Niiden tarkoituksena hän näki le
vittää tietoa ja taitoa metsien käsittelystä sekä ke
hittää yhteenkuuluvuutta yhdeksi voimatekijäksi. 
Harjan esittämä ajatus kypsyi toimenpiteiksi 31.10. 
1934, jolloin Suojeluskuntatalossa pidettiin m et
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sänhoitoyhdistyksen perustava kokous A.K. Kau
ran toimiessa puheenjohtajana. Ensimmäiseen joh
tokuntaan valittiin E .H . Toivakka, A.A. Havu- 
nen, Iisakki Latomäki, M atti Ketoaro sekä A.K. 
Kaura. Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa 
päätettiin ottaa yhdistyksen palvelukseen ammat
titaitoinen neuvoja. Toimeen tuli valituksi S.S. Sa
lonen Kankaanpäästä.

Sodan aikana toim inta oli vuoden pysäh
dyksissä, mutta huutava pula polttopuusta siivitti 
toiminnan uudelleen käyntiin. Vuonna 1954 joh
tokunta totesi tarvetta olevan jo kahden uuden 
neuvojan palkkaamiseen. Oma toim isto yhdis
tykselle perustettiin 1960 -luvun loppupuolella 
ja pitkään toimittiin samoissa tiloissa Metsäliiton 
väen kanssa. Toim isto-osake Hyypäntielle val
mistui v. 1983 ja samoissa tiloissa yhdistys toimii 
edelleenkin.



Leimaustoiminta oli neuvojien työtehtävis-tä 
tärkeimpiä ja sen yhteydessä tehtiin henkilö
kohtaista valistustyötä ja annettiin käytännön 
työnopastusta. Metsänhoitoyhdistyksen neuvo
jat kiersivät isäntien kanssa ympäri pitäjää ja lei
makirves oli uskollisesti mukana pääasiallisena 
työkaluna. Siinä samalla, kun merkittiin uudistus
alan rajausta viilloin alikasvospuiden kylkiin, kat
sottiin tarpeellinen taimikonhoito työohjelmaan. 
Todettiin myös soistuneiden alueiden ojitustarve 
ja patisteltiin isäntää käymään silloisessa Tapion 
toimistossa saadakseen ojitushankkeen vireille. 
Tyypillisesti kauhajokiset metsätilat kun ovat pit
kiä nauhamaisia sarkoja, joten ojituskin onnistuu 
pääsääntöisesti vain yhteishankkeina. Leimaus- 
reissulta tultiin talolle emännän keittämälle kah
ville ja tehdyt suunnitelmat kirjattiin lomakkeille, 
joista neuvoja kotitoimistolle päästyään postitti 
kappaleet myös piirimetsälautakuntaan Seinä
joelle.

Metsänomistajille järjestettiin myös kursse
ja metsätyökalujen kunnostuksesta ja pidettiin 
leimauskilpailuja. Retkiä tehtiin pitäjässä ja jon
kun verran ulkopuolellakin Kauhajoen.

Valtakunnallisestikin pääasiallinen tavoite 
oli metsien tuottokyvyn kohottam inen, olihan 
vuosisadan alkupuolella komiteamietinnöissä 
laskettu eteläisessä Suomessa hakattavan vuosit
tain puuta pahimmillaan 7 miljoonaa kiintokuu
tiom etriä enemmän kuin oli vuotuinen kasvu. 
Nuorten hyväkasvuisten metsien pienestä osuu
desta huolestuneena kirjoitti myös jo edesmennyt 
metsätalousneuvoja Voitto Viitala 8 .1 1 .1 9 6 6  
ilmestyneessä Kauhajoen kunnallislehdessä mm. 
seuraavaa: "Kaikkien metsänomistajien mielistä 
olisi karkoitettava niissä yleisesti vallitseva käsi
tys, että taimiston perustaminen on yksinomaan 
tulevien sukupolvien hyväksi tehtyä työtä, sillä se 
on omiaan haittaamaan metsätöiden tunnollista 
suorittamista. Niinikään heidät olisi saatava va
kuuttuneeksi siitä, että hyvää metsitysmateriaalia 
käyttäen, kaikin puolin asiallisesti suoritettu met
sänviljely tuottaa melkein aina hyviä tuloksia. 
100-prosenttista varmuuttahan ei voida edes vil
jelykasveihin nähden taata. Kehityskelpoisten tai

mistojen perustamista nykyään vajaatuottoisina ja 
kokonaan tuottamattomina olevien metsien tilalle 
on pidettävä aikakautemme metsänomistajien 
eräänä tärkeimpiin kuuluvana m etsätalou
dellisena tehtävänä, sillä onhan kysymyksessä se
kä yksityisten metsien että maan metsätalouden 
kannalta suurimerkityksellisestä tehtävästä.”

Puuntuotannon tehostamiseksi käynnistet
tiin mittavat ojitustyöt, joilla saatiin runsaasti lisä- 
pinta-alaa tehokkaammalle metsänkasvulle. M et
sien lannoittaminen käynnistyi ja nuorissa metsis
sä töitä paiskittiin työllisyysvarojen antaman 
tukirahoituksen voimalla. Kauhajoellakin oli 
tuohon aikaan 1970 -luvun jälkipuoliskolla usei
ta etumiehiä, jotka johtivat omia "risusavottapo- 
rukoitaan” sellaisella teholla, että parhaina vuo
sina taimikkoja hoidettiin kasvukuntoon yli 2500 
ha/vuosi.

Opastuksen ja neuvontatyön avulla metsän
käsittely saatiin käännetyksi määrämittaharsin- 
nasta alaharvennukseen - eli sen sijaan, että "ran
kaistiin” parhaiten kasvaneita puita pois kaata
malla, alettiinkin jäljitellä luonnon omaa valintaa 
poistamalla ne puut, jotka jo muutenkin olivat 
jäämässä alakynteen ja olivat näin menettämässä 
kasvukykyään. Tämän hakkuutoiminnan luon
teen muutoksen ja tehostuneen metsänviljelyn tu
loksena saattoi v. 1974 silloinen piirimetsänhoi- 
taja Erkki Ylihärsilä hyvillään todeta (kuudennen 
valtakunnan metsäinventoinnin tuloksista), että 
vajaatuottoisten metsämaiden osuus oli pienenty
nyt Etelä-Pohjanmaalla jo 12 % :iin.

Neuvonnan tuloksena metsiä on vähitellen 
opittu myös uudistamaan selväpiirteisesti joko 
luontaisesti uudistamalla tai sitten viljellen kylvä
mällä tai istuttamalla. Vajaatuottoiset harsitut 
metsät on näin saatu kasvamaan maapohjansa 
tuottokyvyn mukaan. Erityisen tärkeä oli metsän- 
vilj elyn merkitys 1970-luvun lopulla riehuneiden 
myrskyjen aikaansaamien tuhojen korjaamisessa. 
Tuolloin viljelymäärät jopa kolminkertaistuivat 
edellisiin vuosiin nähden. Onneksi Kauhajoella 
oli Aronkylässä taimitarha, joka pystyi toim itta
maan taimet noille suurille savotoille. Taimet oli
vat etupäässä avojuurisia männyntaimia, paakku



taimia ei tuohon aikaan vielä käytetty. Aronkylästä 
taimitarha siirtyi 1980-luvulla Lamminmaahan 
lentokentän viereen ja siellä jatkettiin avojuuristen 
taimien kasvattamista. Omalta osaltaan vil- 
jelymateriaalin tuotannosta vastasi myös Aronky- 
lässä sijaitseva männyn siemenviljelmä, jota on 
joskus epäonnistuneeksi pellonmetsitysalaksikin 
luultu.

M etsänhoitotietouden levittämisen ohella 
puukaupallinen toiminta oli jo alusta pitäen vah
vasti mukana toiminnassa. Yhdistyksen edustus 
oli mukana maakunnallisissa asiamiesten metsän- 
myyntineuvotteluissa ja kauppatapahtumaan 
haettiin lisävoimaa yhteismyyntejä järjestämällä. 
Askel yhteistyöhön Osuuskunta M etsäliiton 
kanssa otettiin vuonna 1941 , kun johtokunta 
päätti tehdä asiamiessitoumuksen. Reipas pari 
vuosikymmentä myöhemmin yhteistyötä lujitet
tiin allekirjoittamalla M etsäliiton kanssa hankin- 
tapalvelusopimus. Pitkään metsänhoitoyhdistys 
hoiti myös kaikkien M etsäliiton pystyyn päin os
tettujen leimikoiden puunkorjuun. Näin jatkui ai
na vuoteen 1999 saakka. Selkeä näyttö tämän yh
teistyön voimasta oli Metsä-Pohjanmaa Oy: n osa- 
kemerkinnän organisointi 1970-luvun alussa, 
minkä ansiosta Kaskisiin saatiin M etsä-Botnian 
tehtaat.

Yhteistyön lisäämiseksi metsätalousalueita 
oli perustettu eri puolille maakuntaa ja niistä oli 
saatu myönteisiä kokemuksia suunnitelmallisen 
metsätalouden lisääntyessä. Ensimmäisenä Kau
hajoelle perustettiin vuonna 1979 Hyyppä-Num- 
milahden metsätalousalue, sen jälkeen Kiviluo- 
man ja Päntälä I:n  alueet. M etsätalousalueen 
muodostavat metsätilat on järjestelmällisesti in
ventoitu tehden hoitotyö- ja hakkuuehdotukset 
seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi. M etsänom ista
jien on ollut mahdollista lunastaa omaa tilaansa 
koskevat selvitykset ja toimenpideehdotukset oh
jenuoraksi metsällisten töiden suunnittelua ja to 
teutusta varten.

Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen to i
minta on ollut kaiken aikaa eteenpäin suuntaavaa 
ja kehittyvää. Vankkana tukena toiminnalle on 
aina ollut yhdistyksen hallitus, jonka puheenjoh

tajuudesta ovat vuorollaan olleet vastuussa A.K. 
Kaura 1934 -1949 , Rudolf Peltonen 1950 -1962 , 
Eero A. Äijö 1 9 6 3 -1 9 6 8 , Lauri Varpela 1969- 
1988, Heikki Kiviluoma 1 9 89-1997  ja vuodesta 
1997 lähtien Toivo Eeva.

Kehityksen kulku on viime vuosina ollut 
huima johtuen niin kokonaisvaltaisen suunnitel
mallisuuden lisääntymisestä kuin atk:n mukaan
tulosta päivittäisten töiden apuvälineeksi. Kaiken 
pohjana on menneinä vuosikymmeninä metsän
omistajien valistuneisuuden lisäämiseksi tehty 
työ.

KAUHAJOEN METSÄNHOITOYHDISTYS 1999

Metsien riittävyys ei enää tänä päivänä ole huo
lenaiheena, kuten oli asian laita 65 vuotta sitten 
kun yhdistys perustettiin. M etsätase osoittaa jo 
pitkältä aikaa metsien kasvaneen enemmän kuin 
niitä hakataan. Nyt haasteena on päätehakkuun 
ja hoidollisten harvennushakkuiden tasapainon 
saavuttaminen. Niihin vaikuttavat isolla kädellä 
niin maailman puun ja puujalosteiden markkina
tilanteet kuin valtionhallinnon verotukselliset 
päätöksetkin, minkä vuoksi harvennuksia haka
taan liian harvakseltaan.

Vanhanajan leimaus on jo terminäkin me
nettänyt merkitystään, tänä päivänä puhutaan 
kokonaisvaltaisemmasta puunmyynnin suunnit
telusta. Leimakirves on vaihtunut metsäsuunni
telmaan ja maastomerkkauksessa käytettyihin vä
rillisiin kuitunauhoihin. Vielä kuitenkin puhu
taan leimikosta, vaikka puunmyyntisuunnitelmia 
tehdään jo hyvin pitkälti pirtin pöydän ääressä ja 
maastossa käydään vain merkitsemässä alue ja 
tarkistamassa metsäsuunnitelman metsäkuvion 
rajaukset ja hakkuuehdotukset. Kynän ja lomak
keiden sijasta kaivetaan esille kannettava tieto
kone, jonka rekisteristä löytyvät jo valmiina met
sänomistajan ja hänen tilojensa tiedot sekä metsi
en metsäsuunnitelmiin tallennetut puustotiedot. 
Koneen avulla metsänomistajalle tulostetaan ar
violaskelma hakkuussa kertyvistä puumääristä 
puutavaralajeittain sekä myyntiarvolaskelma. 
Uudistushakkuun kyseessä ollessa tehdään sopi



mus jälkihoitotoimenpiteistä (esimerkiksi maan
pinnan äestys ja sen yhteydessä tapahtuva koneel
linen männyn kylvö) sekä näiden töiden toteutta
misen kustannusarvio.

Metsänhoitoyhdistyksen rooli metsänomis
tajan edunvalvojana puukaupassa oli merkittävä 
jo yhdistyksen alkutaipaleella ja tämän toiminnan 
merkitys on vain korostunut näihin päiviin tulta
essa. Puuta ostavien yritysten kirj o on kaventunut 
fuusioiden myötä ja metsänomistajan vaihtoeh
dot kauppakumppaniksi ovat käyneet niukem
miksi. Yhä useampi puunmyyjä jättääkin puukau
pan hoitamisen valtakirjalla yhdistyksen toim i
henkilön huoleksi. Kun metsänomistajista vielä 
entistä useampi asuu jossain muualla kuin missä 
heidän metsänsä kasvavat, on aivan ymmärrettä
vää, että edunvalvonta-apua tarvitaan puukau
passa -  liikkuuhan siinä vuosikymmenien mittaan 
hoidetut ja kasvatetut pääomat.

Puunkorjuu on lähes täysin koneellistunut 
ja yhtiön metsuri moottorisahoineen metsässä on 
käynyt harvinaiseksi. Kokonaisvastuuta korjuu-

jäljen laadusta on siirretty koneurakoitsijoiden 
harteille, eikä yhtiön esimiesporras välttämättä 
enää ehdi edes käydä jokaisella työmaalla kone- 
korjuun ollessa hyvin nopeatempoista. Puutava
ran mittaus on siirtynyt pois teiden varsilta ja ta
pahtuu joko metsässä m onitoim ikonem ittauk- 
sena tai puun käyttökohteella tehdasmittauksena.

Näinä EU:n aikoina erilaiset tuet ovat val
lanneet merkittävän roolin maataloudessa, eikä 
metsätalouskaan ole välttynyt tapahtuneelta ke
hitykseltä -  onneksi. Onneksi siksi, että valtion
hallinnon taholtakin on edelleen nähty metsä 
Suomen kansallisomaisuutena, jonka hoitaminen 
on erittäin tärkeää. Eräs tällainen merkittävä työ- 
sektori on nuorten metsien kunnostus. Aikanaan 
risusavotoihin sai valtion tukea työllistämisperus
tein. Tuki tuli aputyövoiman muodossa; metsän
omistaja kun teki oman osuutensa savotasta, niin 
yhdistyksen miehet tekivät valtion avustusvaro
jen turvin loput. Näiden ns. leppässavotoiden jäl
keen rahoitusta muutettiin ja luotiin metsänpa- 
rannusrahoitus, joka jakoi avustus- tai lainamark-

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ OLI ALUSTA LÄHTIEN METSIEN 
UUDISTAMISESTA HUOLEHTIMINEN. MÄNNYN SIRKKATAIMIA.



METSÄ ON SUOMEN KANSALLISOMAISUUTTA, JONKA HOITO ON TÄRKEÄÄ. RAIVAUSSAHA ON 
VESURIA MONIN VERROIN TEHOKKAAMPI NUOREN METSÄN KUNNOSTUKSESSA.

koja työn tekemiseksi tai teettämiseksi. Turhan 
byrokratian purkamiseksi tämä ns. MP-laki kor
vattiin Kemeralla, eli kestävän metsätalouden ra
hoituslailla. Harva metsänomistaja kuitenkaan 
loppujen lopuksi tietää, miten päästä käsiksi näi
hin tukimarkkoihin, ja sen vuoksi näitten kemera- 
hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta on 
muodostunut yksi merkittävimmistä yhdistyksen 
työmuodoista. Nuorenmetsän hoidon ohella val
tio tukee tärkeinä työlajeina mm. uudistusalojen 
kulottamista, peltojen ja peltoheittojen metsittä
mistä, kunnostusojitusta ja vajaatuottoisten met
siköiden uudistamista.

Uudistushakkuiden seurauksena syntyviä 
m etsänviljelytöitä on Kauhajoella tehty viime 
vuosina keskimäärin 5 0 0 -7 0 0  hehtaarin alalla. 
Suurin osa viljelytöistä on toteutettu männyn kyl
vönä. Istutustöitä on tehty n. 150 hehtaarin edes
tä vuosittain, mutta lähes pelkästä männyn istu
tuksesta on muutosta tapahtunut etenkin kuusen

istutuksen suuntaan. Viiden kasvukauden ajalta on 
kertynyt kokemuksia myös rauduskoivun kyl
vämisestä. Viljelymateriaalin suhteen on vuosi
kymmenten kuluessa tapahtunut huimaa kehitys
tä. Taimet ovat nykyään lähes yksinomaan paak
kutaimia ja jalostettua alkuperää, avojuurisia tai
mia ei enää juuri käytetä. Näinpä taimituotanto
kin on Kauhajoelta loppunut, kun Lamminmaas- 
sa 1990 -luvun alussa kasvatettiin viimeiset avo
juuriset männyntaimet. Nykyään taimet tuodaan 
lähinnä Mellanän taimitarhalta Dagsmarkista.

Kylvössä käytetyn männynsiemenen osalta 
on myös otettu askeleita jalostuksen suuntaan. 
Aikanaan käpyjä ostettiin siemenen karistam i
seksi valvomatta kerätyn kävyn alkuperää. Nyky
ään kävyn keräys tapahtuu metsänhoitoyhdistyk
sen organisoimana ohjattuna hakkuukeräyksenä 
ja se kohdennetaan hyvälaatuisiin männiköihin. 
Näyttää siltä, että tulevaisuudessa varsinaisen ja
lostetun siemenen käyttö myös metsäkylvöissä
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vahvistaa asemaansa. Aronkylässä on jo tuottava 
siemenviljelmä ja Kainastolle ollaan M etsäkes
kuksen toimesta suunnittelemassa uutta perustet
tavaa männyn siemenviljelmää.

Metsänomistuspohja on metsänhoitoyhdis
tyksen toiminta-aikana kovasti muuttunut; pai
nopiste m aatilam etsänom istajista on selkeästi 
siirtynyt ja edelleen siirtymässä metsätilanomista- 
jien suuntaan.Yhä useampi metsänomistaja asuu 
keskustaajamassa tai pitäjän ulkopuolella. Tämä 
omistusrakenteen muutos on luonnollisesti aset
tanut vaateita metsänomistajille suunnatulle tie
dotukselle ja ennenkaikkea sen saavutettavuu
delle. Henkilökohtainen neuvonta, jota annetaan 
metsänomistajan kanssa yhdessä hänen metsäl
lään liikuttaessa, on säilyttänyt ja tulee varmasti 
tulevaisuudessakin säilyttämään ensiarvoisen tär
keän asemansa tiedon välittämisessä.

Metsänomistajille järjestettävät kurssit pai
nottuivat taannoin työkalujen huoltoon ja työ- 
tekniikkaan. Nykyäänkin kursseja järjestetään, 
vaikkakin harvemmin kuin aikaisemmin. Niiden 
sisältöön on lisätty ajan hengen mukaisesti kus- 
tannusperspektiivi; mitkä ovat toteutettavan 
työn välittömät rahalliset vaikutukset niin kuk
karolle kuin tulevaisuudessa verotuksellekin.

M etsätaitokilpailut metsänomistajille ovat 
aina olleet merkittävä tiedonvälityksen keino ja 
tulevat varmasti olemaan sitä myös tulevaisuu
dessa. Kilpailujen kautta on saatu aikaan myös 
tervetullutta pitäjien välistä yhteistyötä, sillä Suu- 
pohjan mestaruuksista kisataan vuosittain kunkin 
metsänhoitoyhdistyksen vuoronperään järjestä
missä kisoissa.

Tiedonvälityksessä Kauhajoen kunnallis- 
lehdellä on aina ollut oma merkittävä roolinsa. 
Sen rinnalle yhteistyössä muiden Suupohjan met
sänhoitoyhdistysten kanssa on saatu aikaan M et- 
säsuupohja -lehti, jonka ensimmäinen numero il
mestyi v. 1994 . Lehti jaetaan mahdollisimman 
kattavasti alueen metsänomistajille ja se on va
kiintumassa säännöllisesti ilmestyväksi paikalli
sen metsätiedon kanavaksi.

Paljon ovat vuosikymmenet tuoneet muu
toksia Kauhajoenkin metsänhoitoyhdistyksen 
toimintaan. Kuitenkin sama perusasia, joka var
masti oli jo 65 vuotta sitten Niilo Harjan ja monen 
muun yhdistyksemme syntymiseen vaikuttaneen 
henkilön mielessä, on jatkuvasti ajankohtainen -  
metsänomistaja tarvitsee jonkun, joka ajattelee ja 
ajaa hänen etuaan kaikissa metsällisissä asioissa. 
Siitä löytyy metsänhoitoyhdistyksen elämisen oi
keutus.
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Kauhajoen metsät vuonna 1999
MAURI H YYTIÄ

JOHDANTO

Suomi on metsäarvioinnin ja suunnitelmallisen, 
pitkäjänteisen metsätalouden ohjauksen malli
maa. Tässä kirjassa on toisaalla kuvattu, millaisin 
keinoin yksityisten ihmisten metsän käyttöä on 
ohjattu. On kannettu huolta metsien puuntuotan
non kestävyydestä. Vanha taloudellista kestävyyt
tä korostava käsite on ajan vaatimusten myötä la
ventunut koskemaan myös metsien ekologisia ja 
sosiaalisia ulottuvuuksia. Uusi metsälaki vuodelta 
1997  edellyttää metsiä hoidettavaksi ja käytettä
väksi siten, että metsät antavat kestävästi hyvän 
tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuo
toisuus turvataan.

Kun tästä uudesta näkökulmasta katsoo ko- 
tipitäjän metsien koko kuvaa, on tilanne ratkaise
vasti toinen, kuin niillä metsänomistajilla ja met
säammattilaisilla, joiden elämäntyön jäljet anta
vat äidinkasvot Kauhajoen laajoille metsäalueille. 
Heidän käsiään ohjasi silloinen tietoisuus metsän 
parhaasta. Heidän motiivinsa olivat usein talou
dellisia, metsän pankissa käytiin tosi tarpeessa. 
Kun tuohon työhön liittyi halu tehdä työ hyvin, 
sadan vuoden sihdillä, merkitsi jokainen hikipisa- 
ra kohenevaa kasvua muutoin soistuneisuuden ja 
karuuden kiusaamilla kankailla.

Tekemisen tavat ja arvostukset ovat muuttu
neet. Keskittyvä kehitys tyhjentää kyliä, metsät 
jäävät horisonttiin. M utta metsätalous ei nuku. 
Metsän arjessa syntyy näkyvää jälkeä, maisema

muuttuu niin sadonkorjuussa kuin risusavotassa- 
kin. Syntyy valoisia siemenpuuasentoja, hakkuu
tähteitä marjamaille, sammaloituneet ojat ava
taan, ehkä rakennetaan uusi tie koneiden kulkea. 
Kaikki tämä tehdään ohjelmoidusti, ja nopeasti. 
M etsänomistajan tahdon suuntaisesti. Valtaosin 
konevoimalla. Mutta itse metsää ei tehdä ohjel
moidusti ja nopeasti. M etsät lukevat omaa luon
nonkirjaansa vuodesta toiseen oman sisäisen jär
jestyksensä rautaisessa jatkumossa. M etsät muut
tuvat.

M utta onko tapahtunut muutos ollut tavoi
teltu? Ja  mistä näkökulmasta? Jotta  analyysi olisi 
mahdollinen, on meillä oltava tieto sekä men
neestä, mutta myös nykyhetkestä. Tuleva kehitys, 
uusi vuosituhat kasvaa nykyisyyden perustuksille. 
Siksi on syytä selvittää, miltä Kauhajoen metsät 
näyttävät numeroiden valossa. Näkökulma seu- 
raavassa tarkastelussa on metsätaloudellinen, ja 
keskittyy maaperä- ja puustotietoihin. Tärkeim 
mät tietolähteet ovat Etelä-Pohjanmaan metsä
keskuksen laatima Kauhajoen alueellinen metsä
suunnitelma ja valtakunnan metsien inventointi
tiedot (VMI). Kuvaan metsää puilta. Silti M etsä
miehet metsiä hoitaessaan ottavat metsän eri 
käyttömuodot huomioon. Jokamiehenoikeuksien 
nautinta, metsästys ja muu metsän käyttö kät
keytyy metsänhoidon arjen syliin. Kauhajoen 
metsien syliin, olivatpa nämä sitten synkeitä kuu
sikoita, virkeitä taimikoita, vetisiä soita tai ankeita 
uudistusaloja risuineen. Metsällä on monet kasvot.



METSÄSUUNNITTELIJA MAASTOSSA. HÄN KIRJAA EHDOTUKSENSA METSIKÖN HOIDOSTA 
MAASTOTALLENTIMENSA MUISTIIN, JOSTA TIEDOT AIKANAAN JALOSTUVAT ASIAKIRJAKSI.

ALUEELLINEN METSÄSUUNNITELMA

Alueellinen metsäsuunnittelu on metsäkeskuksen 
lakisääteinen tehtävä. Työ tehdään yleensä 2 0 0 0 -  
5 0 0 0  hehtaarin kokoisille tilaryhmille, joita kut
sutaan metsätalousalueiksi. Tällöin ilmakuvat, 
kartat ja muu suunnitelman koostamisessa tarvit
tava tekninen materiaali on ajantasaisena käytös
sä. Systemaattisuus sirpalesuunnittelun sijaan an
taa paremman pohjan tietojen vertailulle, tietojen 
luotettavuus kasvaa ja varsinainen maastotyö voi
daan tehdä tehokkaasti.

Metsäsuunnittelu on tärkeää, koska metsis
sä on kyseessä sekä suuret taloudelliset että ai
neettom at arvot. Tiedoista koostetaan metsän
omistajalle tilakohtainen metsäsuunnitelma. T i
lakohtaiset tiedot on lakisääteisesti määrätty luo- 
vutuskiellon piiriin. Mm. verottaja ei yrityksistä 
huolimatta ole siksi voinut hyödyntää metsäsuun
nittelun tietokantoja. On kyse yksityismetsäta
louden keskeisimmästä neuvonnan välineestä. 
Välineestä jossa metsänomistaja saa sekä inven
taarin että hoitoesityksen metsänsä tulevaa käyt
töä varten.
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M itä tietoja metsistä sitten kerätään? Pelkis
täen todettuna suunnitelma rakentuu maaperä- ja 
puustotiedoille. M aaperä on kasvun lähde, ja 
puusto on sekä metsän pääomaa että satoa. Tie
dot esitetään m etsikkökuvioittain. M etsiköllä 
tarkoitetaan puustoltaan ja maaperältään saman
kaltaista metsän osaa, joka puiden iän, koon ja tu
levan käsittelyn osalta muodostaa yhtenäisen kä
sittely-yksikön. Puistometsissä hoito voi tapahtua 
puu puulta, mutta laajoilla metsäalueilla metsik- 
kötalous on vallalla.

M aaperätiedoista suunnittelija merkitsee 
ylös kuvion viljavuutta kuvaavan kasvupaikka- 
tyypin. Puhumme kuivista kankaista, kuivahkois
ta-, tuoreista-, lehtomaisista kankaista ja lehdois
ta. Tyypittely perustuu A.K. Cajanderin luomaan 
metsätyyppiteoriaan. Siinä maan viljavuus hah
motetaan epäsuorasti kasvillisuuden perusteella: 
lehdoissa kasvavat lehtokasvit, karuja kankaita 
peittää ohut humus, jossa sammalten, jäkälien ja 
varvuston mosaiikkimaiset kasvustot luovat yk
sinkertaista vaihtelua. Maaperän maalaji ja kas-

vuhaittatekijät (kivisyys, soistuneisuus) m erki
tään muistiin. Turvemaat jaetaan rämeisiin ja kor
piin viljavuustaso huomioiden. Myös soistumat 
kirjataan ylös. Ojitusalueilla tulee suunnittelijan 
määrittää metsikön kuivatusaste. Tällä tarkoite
taan sitä, miten puusto ja metsänpohjan kasvilajis
to on reagoinut tehtyyn ojitukseen.

Puuston kuvauksen olennaiset tiedot ovat 
puulajin lisäksi metsikön ikä, puiden koko (järe- 
ys), puuston tilavuus hehtaaria kohti, sekä puuta- 
varalajirakenne. Tukkipuun ja kuitupuun määrät 
arvioidaan puulajeittain.

Metsäsuunnittelija on maastossa yksin osaa
misensa ja metsän kanssa. Ensin hän rajaa ilmaku
valle metsikön. Seuraavaksi hän kirjaa ylös kasvu- 
paikkatiedot, mittaa puuston ja ajattelee... N äi
den tietojen pohjalta hän arvioi kohdetta, metsän 
varttumista ja sen myötä tulevia hoitotarpeita 
kymmenen vuoden tähtäimellä. Millaisia ovat tä
män tilan muut metsiköt? Onko taimikonhoito 
tehtävä heti, vai riittääkö, että suosittelen sitä teh
täväksi vasta seitsemän vuoden kuluttua? M ikä

OJITETTU SURVONNEVA PUSKEE KOIVIKKOA KAINASTOLLA. LEHTIPUUVALTAISET METSÄT OVAT 
KAUHAJOELLA HARVINAISIA, KUTEN SATELIITTIKARTTAKIN KIRJAN LOPUSSA KERTOO.
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on uudistettavassa metsiköissä seuraava pääpuu
laji? Pohdinnan kautta syntyy tärkeä metsänhoi
dollinen ehdotus: harvennushakkuu viiden vuo
den kuluessa, kenties viljelyhakkuu tai vaikka le- 
pokuvio. Juuri kyseiselle kuviolle hänen mieles
tään metsän tässä kehitysvaiheessa järkevin ehdo
tus. Hän kirjaa sen maastotallentimensa, pienen 
atk-apulaisen muistiin. Sieltä tiedot aikanaan ja
lostuvat asiakirjaksi nimeltä Metsäsuunnitelma. 
Digitoitu kartta, hakkuuvaihtoehtolaskelmat ja 
kirjatut metsikkötiedot sekä metsäammattimie- 
hen näkemys tilan metsien tasosta ja hoidon tar
peista yksissä kansissa.

Suunnittelun kokoama tieto on osoittautu
nut luotettavaksi. Niiden linjausten pohjalta met
sätalous on tulevaisuuttaan rakentanut. Kehitys
kulut ovat aluetasolla olleet loogisia. Oikeastaan 
on yllättävää, että valtakunnanmetsien inven
tointien koealoilta kuntatasolle lasketut metsäva- 
ratiedot ovat lähes analogiset metsäsuunnittelun 
summatietojen kanssa. Käytetyillä tietolähteillä 
on kaksi merkittävää eroa: otantasuhde ja tapa 
määrittää puiden tilavuus. Kun V M I:n otantasuh
de on kuntatasoa ajatellen alhainen, se toisaalta 
mittaa puut erittäin tarkasti. Metsäsuunnittelussa 
taas metsikkötunnukset on käytössä lähes jokai
sesta metsiköstä ja otantasuhde on todella kor
kea, mutta puumäärä on arvioitu (relaskooppi- 
koealat). Käytännössä tämä arvio tehdään varo
vaisuusperiaatteella , joten kokonaispuuvarastoa 
kuvaavaa lukua on pidettävä miniminä. Ensim
mäiset VM I 8 kuntatiedot ovat vuodelta 1991, ja 
uusimmat VM I 9 tiedot ovat uunituoreita 1999 
lukuja.

METSÄSUUNNITTELU KAUHAJOELLA

Kauhajoen kaikki metsät on vuodesta 1979 lähti
en käyty kertaalleen lävitse. Suunnittelua on tehty 
kysynnän ohjaamana. Näin aktiivisimmat ovat 
saaneet metsäsuunnitelmansa ensin. Hyyppä- 
Nummilahden seudun m etsänom istajat olivat 
pioneereja, ja Kiviluoman metsätalousalue sai en
simmäisenä toiskertaisen suunnitelman syys
kuussa 1994 . M etsänom istajien tahto on siten

ohjannut työn etenemistä. Näin senkin takia, että 
he maksavat työstä toisen puolen lunastaessaan 
aluetiedoista koottavan oman metsäsuunnitel
mansa.

Metsätalousalueittainen suunnittelutilanne 
on kuvattu taulukossa 1. Voimassaolevan suun
nittelun kokonaispeitto ylsi 1998 lopussa jo 63 
% :iin . Luku on maakunnan kolmanneksi kor
kein. Metsäsuunnitelmia on vuosina 1 9 8 9 -9 8  
laadittu yhteensä 1330 tilalle. Näiden tilojen kes
kikoko on noin 40  hehtaaria. Myös moni alle 10 
hehtaarin metsätila on oivaltanut suunnitelman 
tietojen arvon ja lunastanut sen käyttöönsä. Jos 
kohta on niitäkin, jotka ilmoittavat ”hyvin tunte
vansa omat metsänsä”, eivätkä siten sanottua tie
topankkia tarvitse.

Mistä myötätuuli metsätiedon vastaanotta
miseen Kauhajoella sitten juontuu? Taustalla on 
monta myönteistä, yksitumaisuutta osoittavaa ta
pahtumaa. Ratkaisevinta on ollut metsänomis
tajien oman järjestön, metsänhoitoyhdistyksen 
määrätietoinen työ metsätiedon saamiseksi am
mattilaisten päästä isäntien käyttöön. Talousneu
vos Lauri Varpelan ja Heikki Kiviluoman puheen
johtajakausina metsänhoitoyhdistys etsi keinoja 
metsien hyödyntämisasteen nostamiseksi. Kiitos 
(vaiko kirous?) vuosien 1975 ja 1978 poikkeuk
sellisten myrskytuhojen puukauppoja tehtiin 
198 0-luvulla kovin vähän. Oli saatava aikaan ryt
min muutos. Parhaaksi lääkkeeksi epäluuloihin 
puun riittämisestä nähtiin tiedon lisääminen. Toi
minnanjohtaja Pekka Jurva ja piirimetsänhoitaja, 
sittemmin metsäneuvos Erkki Ylihärsilä käärivät 
hihat. Syntyi esitys, jossa metsänhoitoyhdistys si
toutui osaan lähivuosien työtavoitteesta. Kunnal
ta haettiin huomattavaa elinkeinotukea. Tukea 
perusteltiin periaatteella lisääntyvä toimeliaisuus 
metsässä maksaa suunnitteluun sijoitetut markat 
takaisin. Syntyi viiden vuoden sopimus metsä- 
suunnittelijan palkkaamisesta kenttätyöhön. Sa
massa yhteydessä kunta teetti kattavan metsäta- 
loustutkimuksen, jonka tuloksien pohjalta metsä- 
talouselinkeinon asemaa ja kehitystä linjattaisiin. 
Osapuolet perustivat keskeisistä metsätalouden 
toimijoista koostuvan Kauhajoen metsätalouden
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kehittämisryhmän. Ryhmän tehtävä oli koordi
noida toimijoiden yhteispeliä tavalla, johon 1990- 
luvulla, joskin hieman eri kokoonpanoilla, on 
muillakin sektoreilla kasvettu.

Tuolloin muovautunut toimijoiden yhteis
peli on sittemmin jatkunut metsän tuotteiden ja
lostuksessa, puuyrittämisessä ja myös arkisessa 
metsänhoidossa. Kuntarajat ovat vielä kuitenkin 
osoittautuneet metsällisten toimintojen ja yhteis
pelin osalta vaikeiksi ylittää. Suupohjafoorumi ja 
muu kanssakäyminen tosin viestii naapureiden 
edesottamuksista ja palvelee kehitysnäkymissä. 
Kauhajoen metsäväki ei ole eksynyt omiin met
siinsä. Ei, vaan se katsoo aktiivisesti kohti kohene
vien resurssien tuloksekasta käyttöä.

METSIEN OMISTUS

M etsät ovat käytännössä yksityisessä omistukses
sa. Vain vajaa viisi prosenttia kasvullisesta metsä
maasta on valtion tai muun ei yksityisen tahon 
hallussa. M etsänhoitom aksuvelvollisia tiloja, 
joilla verokuutiometrituotto ylitti 20 m3, oli vuon
na 1956 yhteensä 1598 tilaa. Tilamäärän kasvu 
vuoteen 1996  on ollut tasaisen hidasta päätyen 
lukuun 2 8 7 4  tilaa. Vanhastaan tilat olivat ns. 
m aatilam etsälöitä. Nykyisin selvä enemmistö 
metsäalasta on jo muiden kuin aktiiviviljelijöiden 
hallussa. Puhutaan metsätiloista, joiden määrä on 
jatkuvassa kasvussa. Yhä useammin palstan omis
taja ei asu metsän sijaintikunnassa. Kauhajoella 
tämä kehitys on ollut muuta maakuntaa hitaam
paa. Perikunnat, naiset ja muuttoliikkeen kautta 
kaupunkilaiset hallitsevat jo huomattavaa osuut
ta metsistämme.

Muutoksella on väistämättä vaikutuksensa 
m etsätalouteen. M etsätyö teetetään usein ura
koitsijoilla. On myös niitä, joille oma metsä on 
merkinnyt tilaisuutta järkevään hyötyliikuntaan. 
Etääntyminen voi näkyä passiivisuutena metsä- 
asioita kohtaan. Tästä syystä metsäneuvonta on 
muuttuneessa metsälakien ja korostuneen ym
päristönhoidon tilanteessa uusien haasteiden 
edessä. M iten sovittaa yhteen metsänomistajan 
tahto ja metsätalouden käytäntöjen reunaehdot?

Kas siinä haastetta tuleville vuosille. Ei vähiten 
metsäammattilaisille itselleen. Näiden ihmisten, 
metsänomistajien ja alan osaajien ratkaisut anta
vat suunnan metsänkuvan tuleville muutoksille. 
Metsistä ollaan mitä ilmeisimmin tulevaisuudes
sakin montaa eri mieltä.

Suuret metsätilat ovat Länsi-Suomessa har
vinaisia. Oheinen tilakokojakaum a vuodelta 
1996 on lähes kopio vuoden 1956 jakaumasta. 
Tiloilla on kasvullista metsämaata hieman vajaa 
26 hehtaaria, ja yli 100 hehtaarin tiloja oli tuol
loin vain 54  kappaletta. Puuntuotannollisesti tuo 
26 hehtaaria vastaa Etelä-Lapissa sadan hehtaarin 
tilaa.

METSÄTILOJEN MÄÄRÄ KOKOLUOKITTAIN 1996 

<5 ha S-20 ha 20-50 ha 50-100 ha >100 ha 

1008 kpl 1013 kpl 614 kpl 185 kpl 54 kpl

MAAPERÄ- JA KASVU PA IKKATIED O T

Kunnan maa-alasta tasan kaksi kolmannesta (66 %) on 
metsätalousmaata. Puuntuotannollisesti metsäta
louden maa jaetaan kasvulliseen metsämaahan, 
kitumaahan ja joutomaahan. Metsämaa on puun 
kasvattamiseen käytettyä tai käytettävissä olevaa 
maata, jolla puuston keskimääräinen kasvu suo
tuisissa puusto-oloissa ja 100 vuoden kieroajalla 
on vähintään 1 m3/ha/v kuorineen.

Kitumaa on edellä esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti sellaista kiviperäistä tai kallioista maa
ta, suota tai hietikkoa, jolla puuston kasvu on 
0 ,1 0 -0 ,9 9  m3/ha/v kuorineen. Osa kitumaasta 
voidaan metsätaloustoimenpitein muuttaa met
sämaaksi. (Epäsuorasti todeten kohde, joka ei sa
dassa vuodessa kykene kasvamaan 100 m 5 puus
toksi, on kitumaata.)

Joutom aalla metsäväki tarkoittaa sellaista 
metsätalouden piiriin kuuluvaa maata, jolla edel
lä mainittujen periaatteiden mukaisesti puuston 
kasvu on alle 0 .10  m3/ha/v kuorineen.
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turvekankaan välimaastoon, kun verrataan puus
ton kasvureaktion ja kasvillisuuden muutosta 
tilanteeseen ennen ojitusta.

METSÄTALOUSMAA PÄÄLUOKITTAIN 1998

80 000 7 4 0 00_________________________________________

60 000 .

40 000 .

20 000 .
6 100 6 500

n . _________ r  - i _________ e______ l____
Metsämaa Kitumaa Joutomaa

M etsä ta lou sm aa  yh teensä  86 6 0 0  ha 
Kunnan m aa-ala 130 0 0 0  ha

M etsämaasta 4 6 0 0  ha (6 %) on korpia ja 
2 5 0 0 0  ha (34% ) on rämeitä. Siten kangasmaiden 
osuudeksi jää 6 0 % , josta siitäkin 13 %  on kirjattu 
soistuneeksi. Enemmän kuin joka toinen metsä- 
hehtaari on suota tai soistunutta kangasta! Tässä 
myös VM Im tulos on täsmälleen sama. Kauhajoki 
on Etelä-Pohjanm aan kolmanneksi soistunein 
metsäpitäjä, Isojoen ja Lehtimäen jälkeen. Vuon
na 1956 kirjoitetussa Kauhajoen metsänhoitoyh
distyksen toimintasuunnitelmassa vedenvaivaa- 
miksi maiksi mainitaan 5 5 0 0 0  hehtaaria, joista 
3 5 0 0 0  katsottiin ojituskelpoiseksi. Tilanne on 
nyt radikaalisti muuttunut. Ajan saatossa on 
ojituskelpoisuus käsite korvattu metsänkasvatus- 
kelpoisuudella. Karuimmat suot on osin otettu 
suojelun piiriin ja osin turvetuotantoon.

Metsämaan soista ojittamatta on vajaa tu
hannen hehtaaria. Tuoreita ojikkovaiheessa ole
via metsiä on näistä noin 15 % . Ojikoilla kuiva
tuksen vaikutus puuston kasvuun ja pintakasvilli
suuteen ei ole vielä ollut merkittävää. Pääosa sois
ta on reagoinut hyvin ojitukseen. Muuttumavai- 
heen soiksi on kirjattu runsas 2 0 0 0 0  ha, ja turve- 
kankaita on lähes 40 0 0  ha. Turvekankaalla tässä 
tarkoitetaan kohdetta, jossa suon pintakasvilli
suus muistuttaa jonkin kankaan metsätyyppiä ja 
jossa kasvupaikan vesitalous ei ole esteenä puus
ton sulkeutumiselle. Muuttuma asettuu ojikon ja

KANKAIDEN METSÄTYYPIT 1998

Lehdot, lehtom. kankaat LH, O M T 585 ha
Tuoreet kankaat M T  9176 ha
Kuivahkot kankaat VT 1976 ha
Kuivat kankaat CT 14734 ha
Karukkokankaat CLT 446 ha

Yhteensä 44401 ha
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Karut metsätyypit keskittyvät pitäjän etelä
osaan. Vakkuri-Muurahaisen alueella kuivia tai 
sitä karummaksi luokiteltuja maita on 41 % . 
Aronkylän ja Harjankylän metsistä vain 1-3 %  on 
yhtä karua. Vilkaisu pitäjäkarttaan osoittaa met
säojien runsautta yli koko pitäjän. Suhteellisesti 
soisimpia ovat Ikkeläjärven ja Itä-Aron metsät.

Havuskylä-Päntäne linja murtaa karuuden 
maapohjassa ja kasvillisuudessa näkyväksi tuo
reudeksi. Näin pitäjän länsi- ja pohjoisosat ovat 
viljavampaa metsänpohjaa. Pohjaa, joista viljavin 
osa on edellisten polvien toimesta raivattu pel
loiksi.

M etsätyyppiluokittelussa metsäväki käyt
tää Etelä-Suomen nimikkeistöä, vaikka puhdas
oppisuus edellyttäisi puhumista Pohjanmaa-Kai- 
nuu termein. Tämä älköön tietojen tutkijaa kui
tenkaan häiritkö. M utta millaisia metsiä näillä 
soistumisen kiron ja karuuden leimaamilla mailla 
luontaisesti kasvaa? Siitä seuraavaksi.

123



PUUSTO TIEDO T IKÄLUO KITTA IN  
METSÄMAALLA
Puuyksilön kehityskaari taimesta tukkipuuksi, sii
tä joko laudaksi ja lankuksi tai lahoksi luonnonke- 
loksi on aikaan sidottu vääjäämättömän hidas luon
non prosessi. Kun siirrymme puuyksilön tasolta 
metsikkötasolle, tilanne on tietenkin sama. M et
sätalous katsoo kokonaisuutta. Metsän ikäpyra- 
midissa ikäluokkien pinta-alaosuuksien tulisi olla 
tasasuuria, jotta ikiliikkujan logiikka toteutuisi. 
Näin ei tietenkään ole, koska luonto itsessään ka
tastrofien kautta muuttaa tätä rytmiikkaa. Niin 
myös ihminen toimillaan.

Oheinen metsien ikäluokkarakenne kätkee 
sisäänsä metsätalouden historian ja metsien ta
loudellisen käytön kauhajokelaisen sovituksen. 
Vesisahojen perustamisen jälkeen 1860-luvulta 
tervatalous väistyi. Alkoi järeän puun kysyntä. 
Selluteollisuuden nousu 1930-luvulta, poltto
puun käytön loppuminen jne. merkitsi hakkuu- 
ja hoitotapojen muuttumista. Puupula toi ojituk
set. Nämä asiat mielessä oheinen metsien ikäpyra- 
midi muuttuu uskottavaksi. On syötyjä eletty täy- 
siikäisistä metsistä. Toisaalla on luotu uutta kas
vua metsämaata valtaamalla, ja vajaapuustoisia 
kohteita metsittämällä. Kypsien metsien hakkuis
ta saatu pääoma on yleensä investoitu tilojen ke
hittämiseen (ei hävitetty!). Ja  taustalle jäävä uu
distusala on saanut tilaa kasvaa uutta puusatoa.

Taimikoissa voi nähdä tulevaisuuden.
Jakauma on lähes kopio koko maakunnan 

metsien jakaumasta. Toisaalta, koska maapohjat 
ovat selvästi muuta maakuntaa karumpia, tulisi 
meillä olla selvästi enemmän yli 120 vuotta van
hoja metsiä. Näin puuntuotannollisesti, koska ka
nervatyypin mailla uudistushakkuuta ei suositella 
ennen 110 vuoden ikää. Ikäluokka 2 0 -3 0  vuotta 
on selvästi suurin, koska tähän pylvääseen sijoit
tuvat juuri 1970-luvun myrskyjen aiheuttamat 
"ylisuuret” uudistamistyöt.

Nähdä metsä puilta. Seuraava asetelma ku
vaa kokonaispuuston hehtaaria kohden ikäluo
kittain. Siinä huomionarvoista on tietoisen met
sänhoidon piirissä olleiden nuorten metsien puu
varaston nopea karttuminen. Nuoren metsän 
kuutiokasvu huipentuu 4 0 -5 0  ikävuosien välissä, 
jonka jälkeen kasvuprosentti jyrkästi laskee. Vart
tuminen vaihtuu vanhuudeksi.

Varttuneet ja vanhemmat metsät kantavat 
jälkiä menneestä metsän käytöstä. Kun lähtö- 
puusto on ollut vähäinen, ei kasvu ole voinut 
kompensoida lähtökohdan vajetta. Metsän kasvu 
on kasvua korkoa korolle. Siksi nuorten, kasva
tusvaiheessa olevien metsien hakkuissa on kasvu
paikoittani normein määritelty jätettävän puus
ton minimimäärä. Tulevina vuosikymmeninä 
vanhojen ikäluokkien puumäärien pitäisi siten 
nousta.

Aukeat -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140
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Puuston tilavuudesta kaksi kolmasosaa on 
mäntyä (n.65 % ). Kuusen osuus on 23 % ja lehti
puun noin 12 %. Laskelma yliarvioi lievästi män
nyn osuuden, koska pitäjän ”mäntyalue”on pa
remmin edustettuna taustamateriaalissa. Puhtaita 
koivikoita on vähän: mitä vanhempi metsä -  sitä 
vähemmän siellä on lehtipuuta.

Kuusikot ovat tukkivaltaisimpia. Niissä tuk
kipuun osuudeksi puuston tilavuudesta on arvioi
tu 50  %. Männiköissä tukin osuus on noin kol
mannes puuston tilavuudesta, mutta koivikoissa 
vain kymmenen prosenttia.

Kuusen suhteellinen osuus on trendinä ollut 
laskussa. Pitäjän kuusivarat löytyvät varttuneista 
metsistä. Nämä metsiköt ovat syntyneet alikas- 
voksista tervanpolton ja harsinnan runtelemille

kankaille (alikasvos = kaksijaksoisen metsän 
alempi jakso). Iskulause ”kuusi pois kuivilta kan
kailta” ohjenuorana metsänhoito on suosinut 
mäntyä. Kuusi biologisesti vahvana puuna on 
myös jalostusarvoltaan vahva puu. On tultu tilan
teeseen, jossa on syytä olla huolestunut kuusitai- 
mikoiden vähyydestä. Tuoreilla kankailla mänty 
ja kuusi ovat puuntuotannollisesti tasavertaiset. 
Siten kuusta tulisi suosia olennaisesti nykyistä 
enemmän sille sopivilla kasvupaikoilla.

Valtakunnan metsien 9. inventoinnin tie
doista koostettu, eri puulajien sekä tilavuutta että 
vallitsevuutta koko kunnan alueella havainnollis
tava kuva on tämän artikkelin liitteenä. M etsä
suunnittelussa Päntäne ja Etu-Hyyppä (Piiparin 
seutu) ovat kuusivaltaisimmat, Nummi-Koivu ja

PUULAJIEN O SUUDET PUUMÄÄRISTÄ IKÄ LU O KITTA IN

□ Lehtipuu

Kuusi

Mänty
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Muurahainen taas puhtaimmin petäjäisiä. Eniten 
koivua löytyy Länsi-Aron ja Hyyppä-Nummilah- 
den suunnalta.

Metsämaan kokonaispuusto on runsas 6,8 
m iljoonaa kuutiometriä. Puuston keskitilavuus 
on 84 m3/ha. Luku on alhaisin koko maakunnas
sa, jossa keskipuusto on juuri ylittänyt pyöreän 
100 m3: n tason. On hyvä todeta, että ainakin Etu- 
Hyypän, Länsi-Aron ja Harjankylän keskipuustot 
ylittävät maakunnan keskitason.

Kauhajoen yksityismetsien keskimääräinen 
vuotuinen kasvu on lähes 260  000  m3. Kun rin
nalle laitetaan 1956 kasvuarvio -  127 000  m3 -  
on muutos puhutteleva: yksi on muuttunut kah
deksi, kasvu on kaksinkertaistunut. Jaksolla, jolla 
koko tuolloinen 3 ,0  miljoonan kuutiometrin läh- 
töpuusto on hakattu yli puolitoistakertaisesti.

Vaikka hakkuita on tehty paljon, on puu- 
varanto kasvun tapaan enemmän kuin tuplaantu- 
nut. M etsäluonto on toiminut lakiensa mukaises
ti, metsätalous on saavuttanut sen, mitä se omissa 
laskelmissaan 1950-luvun alussa esitti.

Elinkeinon näkökulmasta puupula on 
muuttunut ylitarjonnaksi. Mäntykuidun osalta 
jopa osin krooniseksi ylitarjonnaksi. Metsätalou
della ja teollisuudella pitäisi olla ratkaistavanaan 
myönteinen ongelma.

PUUSTON TIILAVUUS m3/ha 

100 ------------------------------------------ 84

Keskipuusto Keskipuusto
m3/ha 1956 m3/ha 1998

POISTUMA JA METSÄTASE

Metsätase vertaa poistuman ja hakkuukertymän 
suhdetta suunnitteeseen. Suunnite puolestaan 
kertoo, paljonko metsistä tulisi hakata, jotta nii
den hoidollinen tila kohenisi. Suunnitteeseen liit
tyy aina metsänhoito-ohjelma.

Suupohjassa metsätase on vain paria poik
keusta lukuun ottamatta ollut viime vuosikym
meninä negatiivinen. On syntynyt hakkuusääs
töä. Koska hakkuut ovat olleet m etsänhoidol
lisesti järkeviä, puustopääomaa kartuttavia, on 
edellä esitetty kasvun ja puuston tilavuuden kasvu 
nähtävissä luonnollisena, mitattavana faktana. 
Kaudella 1 9 8 4 -9 3  Suupohjassa hakattiin vain 60 
%  suunnitteesta. Luku on 10 %  Etelä-Pohjan
maan keskiarvoa alempi. Teuva on tässä suhteessa 
ollut jatkuvasti Kauhajokea vielä pidättyvämpi.

1960-luvun alussa koko kansakunta hak- 
kasi yli suunnitteen, niin myös Kauhajoki. Sittem
min vain pahimpina myrskyvuosina on poistuma 
tilapäisesti noussut yli suunnitteen. Samoin vuo
det 1997  ja -98 ovat merkinneet suunnitteen mu
kaisten puumäärien poistumista metsistä.

Puuntuotannon näkökulmasta poistuma 
voisi joka vuosi yltää suunnitteen tasolle. Metsät 
sen kyllä kestäisivät. Koska metsäteollisuuden ky
syntä sanelee, mitä puuta tarvitaan, joutuu metsä
talous sopeutumaan tähän reunaehtoon. Ehtoon, 
joka on merkinnyt samaa kielteistä sävyä kaikkina 
”liikahakkuun” kausina: tukkipuuta hakataan 
roimasti, mutta metsänhoidollisesti niin tärkeät 
harvennukset jäävät rästiin. Tämä pulma on käsil
lä arvatenkin myös lähivuosina, koska metsäve- 
rotuksen siirtymäsäännös näyttää vahvasti ohjaa
van leimikkojen syntymistä.

METSIEN HOIDOLLINEN TILA

Mikä on hyvää metsänhoitoa? Tähän itse asetta
maansa kysymykseen vastasi professori Paavo Yli- 
Vakkuri metsäylioppilaille todeten, että hyvää 
metsänhoitoa on se, mikä pitkällä aikavälillä an
taa parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen. 
Viestiin sisältyy metsänkasvattajan tavoite: tuot-
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METSÄNKASV ATT AJAN TAVOITE ON TUOTTAA LAADUKASTA, JÄREÄÄ TUKKIPUUTA, SILLÄ HÄN 
SAA TULONSA VALTAOSIN TUKKILEI Ml KOISTA. TÄMÄ KARHUKANKAAN KASVATUSMETSÄ ON 

PÄÄTEHAKKUU IÄSSÄ MUUTAMAN VUOSIKYMMENEN KULUTTUA.

taa laadukasta, järeää tukkipuuta, koska metsäta
louden tulot ovat valtaosin tukkileimikoiden tu
loja. Iskulause "tukista tuplasti” pitää edelleen 
paikkansa. Metsätalous ei tuota, jos metsä ei tuo
ta. Hoitovaiheen töiden laiminlyönti, ja kulujen 
minimointi alentaa sekä metsän reaaliarvoa, että 
sen tuottoarvoa.

Kun näistä lähtökohdista katsoo aluesuun
nitelmassa esitettyä metsien hoitotarvetta, voi ar
vioida Yli-Vakkurin teesien olleen hyvin kotipitä- 
jänsä metsäväen tiedossa:

Vajaatuottoista maata on vain pari prosent
tia metsäalasta, syrjäisiä peltoja ennallistetaan 
takaisin metsäksi.

Uudistushakkuiden jälkeen metsänomista
jat ovat kiitettävästi huolehtineet uudesta kas
vusta, viljelyrästit pusikkoineen ovat pitäjän ko
koon nähden todella harvinaisia. Aivan viime 
vuosina myös välinpitämättömyys uudistamises
ta on nostanut päätään. Hyvä metsänhoito ei voi 
muuttua muotiasiaksi.

Tärkeimmät perusparannustyöt, metsäoji
en kunnostus ja tienrakennus etenevät yhteis
hankkeina. Erityisesti ojituksessa sekä tarve että 
vuotuiset työmäärät ovat kasvussa, koska 1970 -80  
luvun isot ojitushankkeet ovat kunnostusiässä.

Taimikonhoidossa on 1990-luvulla synty
nyt noin 20 0 0  hehtaarin hoitorästi, ja määrä on 
kasvussa. Huolimatta julkisen tuen kasvusta on 
taimikkometsien hoidosta muistuttaminen met
säammattilaisten jatkuvana "laiskanläksynä” met
sänomistajia tavatessaan.

Hakkuupuolella ensiharvennuksia tehdään 
vain kolmannes metsien tarpeesta. Toistaiseksi 
puustopääoma on karttunut myönteisesti, mutta 
koneellinen korjuu on joskus johtanut tarpeetto
man voimakkaaseen vähennykseen. Kesäkorjuun 
hallinta ja erityiskohteissa rajoittaminen on ja t
kossa entistä tärkeämpää. Metsällisesti Itämeren 
altaan tuontipuumarkkinat sotkevat hyvän met
sänhoidon ympyröitä.

127



Lähivuosien hoitotöiden haasteet kiteyty-vät 
kolm een teemaan. Ensimmäiseksi ym päristö
asioiden jatkuvaan huomioimiseen kaikissa met
sätalouden töissä, toiseksi kunnostusojitusten 
määrän lisäämiseen, ja kolmanneksi nuoren met
sän hoitotöiden (taimikonhoito, ensiharvennus) 
ajallaan tekemiseen. Taimikoissa on tulevaisuus, 
todettiin edellä. Se, millainen tuo tulevaisuus on, 
ratkeaa aina kulloisenkin metsänomistajan tah
don, säiden ja metsäteollisuuden suhdanteiden 
kautta.

Metsäsertifiointi on osa Kauhajoen metsä
talouden arkea jo syksyllä 1999. Norjalainen au- 
ditoija (Det Norske Veritas) tarkastaa metsien ja 
metsäluonnon hoidon tasoa. Kaikkien toim ijoi
den tekem iset vaikuttavat siihen kuvaan, mikä 
suomalaisesta yksityismetsätaloudesta välittyy 
jatkossa maailmalle. Metsäväki on ympäristöasi
oissa tosissaan. Siten on perusteltua odottaa, että 
nyt metsissä oleva tilanne ainakin ympäristömit- 
tarein punnittuna monipuolistuu ja paranee.

Yhteenvetona hoidollisesta tilanteesta on 
esitettävissä arvosana tyydyttävä. Työsarkaa riittää.

Tuhojen osalta kulunut kesä 1999 on hoita
nut aiemmin metsiin syntyneitä haavoja. Laajoja 
eri syistä syntyneitä joukkotuhoja ei ole esiinty
nyt. Pilkkumäntypistäiset ja ytim ennävertäjät 
ovat puhutteleva muisto Lauhan vuorelta j a Num- 
mikankaalta 1990-luvun alkuvuosista. Silloisen 
joukkoesiintymisen todellista uhkaa todistaa kan
sallispuiston puolelle syntynyt satahehtaarinen 
kuollut männikkö.

M ännynversosurman tuhot aiheuttavat 
yleisimmin tuhom erkinnän metsäsuunnitel
maan. Hirvet, lumi ja heinä tulevat seuraavina en
nen lahovikaisia tai pienialaisia myrskyn runtele
mia puustoja. Kuviotasoisesti vain runsaalla 500  
hailia on todettu hoitotoimenpiteisiin johtava tu
ho. Yleensä jokaisesta metsiköstä on tunnistetta
vissa eliöitä, jotka lajille sopivissa oloissa saattavat 
olla tuhon aiheuttajia. Tuholaiset ovat osa metsän 
moninaisuutta. M ikäli metsässä todetaan yli 0,5 
hehtaarin luonnontuho, saa metsänomistaja täl
laisen kohteen metsittämiseen tukea kestävän

metsätalouden rahoituslain ehdoin sisältäen mm. 
ilmaisen metsitysmateriaalin. Hirvimiehet taas 
maksavat lupamaksuissaan hirvien lounaslun- 
naat.

Ilmansaasteista, ilmastonmuutoksista tai 
muista piilevästi kasvuun vaikuttavista tekijöistä 
ja niiden vaikutuksista Kauhajoella ei ole luotetta
vaa selvitystä. Yleensä niiden vaikutukset huoma
taan jälkimittauksin. Metsä on maapallon keuh
ko. Se on hiilidioksidinielu, ja itsessään muulle 
elolliselle tarpeellinen. Kun ilman laadusta pide
tään hyvä huoli, pidetään samalla hyvä huoli 
myös metsien elinvoimasta. Epifyytit nauttivat 
sateen tuomista ravinteista. Jos jäkälät (paisukar- 
ve) harmaannuttavat kuusikon oksia ei kyse aina 
ole saasteesta ja sen seurauksista. Monesti metsän 
harmaus on osa sen luonnollista vanhuutta.

TOIM ENPIDETARPEET -  HAKKUU- 
SUUNNITE JA H O ITO TYÖ T JATKOSSA

Valtakunnan metsien 9. Inventoinnista johdettu 
suurin kestävä hakkuumäärä Kauhajoen yksityis
metsistä merkitsisi runsaan 260  000  m 5 jokavuo
tista poistumaa. Käytännössä luku on teoreetti
nen, ja edustaa 100 % metsätalouden toimivuutta 
kaikilla sektoreilla. Etelä-Pohjanmaan metsäkes
kuksen johdolla laaditussa metsätalouden alueel
lisessa tavoiteohjelmassa 1 9 9 8 -2 0 0 2  on yhteis
työssä teollisuuden ja muiden toimijoiden kanssa 
mitoitettu jokaiseen kuntaan sekä hakkuille että 
hoitotöille suoritetavoitteet. Näissä tavoitteissa 
on huomioitu sosiaalis-teknis-taloudelliset es
teet. Ne antavat suunnan ja tavoitettavissa olevan 
realistisen mitoituksen, johon elinkeinoa tulee 
kehittää.

Ylispuuhakkuu tarkoittaa kehityskelpoisen 
taimikon päällä olevan varttuneen puuston pois
tamista. Muu hakkuu koskee erityiskohteita.
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Ylispuu-
hakkuu

Kasvatus
hakkuut 410

Luontainen
uudistaminen

Ensi- Muu Ala
harvennus harvennus ha y ht,

949 1011 2 354

222

Viljelyhakkuu 

Muu hakkuu

618

47

Hakkuuala yhteensä 3 241

Ylispuuhakkuu tarkoittaa kehityskelpoisen taimikon 
päällä olevan varttuneen puuston poistamista. Muu 
hakkuu koskee erityiskohteita.
Lähde: Mato 1998-2002

Hakkuut toistuisivat samalla kuviolla noin 
jo k a 23. vuosi. Kunensiharvennusurakastaselvit
ään, voi hakkuukierto pidentyä. Uudistamisesta 
neljännes olisi luontaista uudistamista, ja viljely- 
hakkuun jälkeen uudistaminen tapahtuisi joko 
kylväen tai kotimaisia puulajeja istuttaen. Pääte- 
hakkuiden väliseksi ajaksi tulisi siten 90 vuotta.

Millaista puuta esitetyistä hakkuista kertyisi 
pinolle? Alueellisen tavoiteohjelm an hakkuu- 
suunnitteen käyttöpuu jakautuu puutavaralajei
hin seuraavasti. Jakaumassa ei ole huomioitu 
polttopuuta, joka nykyään valitettavan usein jää 
metsätähteenä hitaasti lahoamaan maastoon.

H AKKU U SU U N N ITE 2000 PUUTAVARALAJEITTA1N

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0
Mänty Koivu Kuusi Muu puu

1 H l  ....... _

Tukki 

H  Kuitu

Suunnite yhteensä on 201000  m3, josta 52  % 
on mäntyä. Vastaava käy ttöpuusuunnite vuodelta 
1969 päätyi tasolle 141000  m3. Kestävä hakkuu- 
mahdollisuus on 30  vuodessa kasvanut 6 00 0 0  m3 
(42% ), mikä nykyhinnoin merkitsee kymmenen 
miljoonan markan kantorahatulon nettolisäystä 
vuosittain.

Taimikonhoidon tavoitteessa on mukana 
nuoren metsän kunnostusta 475  ha, ja pystykar- 
sintaa 55 ha. Vastaava vuoden 1969 hoito-ohjel
ma sisälsi 55 0  ha viljelyä, 500  ha taimikonhoitoa, 
lannoitusta 600  h a ja  ojitusta yllättäen vain 1000 
ha. Tuolloin uudistusaloja ja nuoria metsiä oli

METSÄNHOIDOSSA TULISI SAAVUTTAA SEURAAVAT TYÖMÄÄRÄT

Metsän
viljely

Taimikon- 
hoito ja nmk

Lannoitus Uudisojitus Kunnostus-
ojitus

Metsätien
tekeminen

Metsätien
kunnostus

630 ha 1 850 ha 700 370 ha 1 900 ha 13 km 7 km
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HIRVILEHMÄ VASOINEEN LEPÄÄ RÄMEEN SUOJASSA LÄHELLÄ RUOKAMAITAAN 
UITONNEVAN REUNALLA.

olennaisesti nykyistä vähemmän. Jos hoitotöitä 
esitettiin niukanpuoleisesti, oli hakkuuehdotus 
vuoden 2 0 0 0  esitystä reippaampi. Tuolloin oh ta
voiteltu 900  hehtaarin uudistuspinta-alaa.

LOPUKSI

Olen edellä kuvannut Kauhajoen metsävaroja 
niistä itsestään luettujen tunnusten pohjalta. Pää
tyen tulevaisuuskuvaan, jossa kohtuullisin töin 
metsistä on kasvatettavissa vieläkin elinvoimai
sempi ja tuottoisampi luonnonvara. Hyödyt sä
teilevät koko yhteiskuntaan. Kunhan työnteko 
metsissä jatkuu.

M etsä on taipunut moneen tarpeeseen. 
Metsällä on ollut, ja tulee olemaan, ihmisten mie
lessä paljon muitakin arvoja, kuin mistä käyttä
mäni kuivat metsätermit hehtaareineen, prosent- 
teineen ja kuutioineen viestivät. Kaikesta huoli
matta pidän tärkeänä, että metsiä katsotaan ko
konaisuutena. M yös niiden taloudellinen arvo 
tunnustaen. Nousemalla asioiden ylle, vaikkapa

Lauhanvuoren näkötorniin, lentokoneeseen tai 
katsoo satelliittikuvaa, voi nähdä vihreäksi kul
laksi mainitun metsäluonnon runsauden. Eu
rooppalaisessa työnjaossa metsä on Suomen Sam
po. Siitä eläen, sen omia kasvatusmalleja noudat
taen ja sadon jalostukseen yhä enemmän resurs
seja suunnaten me voimme hyvillä mielin kiittää 
menneitä metsien hoitajia oikeista toimista.

Kauhajoen metsät 1999 ovat kestävä lähtö
kohta uuden vuosituhannen haasteisiin. Pihkan, 
havun ja nokipannukahvin tuoksut eivät metsistä 
ja savotoiden leiritulilta hälvene. Päinvastoin. 
Kun pienen ihmisen inhimillisiin sinisiin hetkiin 
yhdistyy tietoisuus metsästä puilta, voi se olla tah
don sytyttämisen ja syyn tiedostam isen päivä. 
Metsä ei meitä tarvitse, mutta meidän olemisem
me on tiukasti metsään sidottu. Siksi metsä ansait
see ajatuksemme.

Topeliuksen Maamme-kirjan alku on tosi
asioiden tunnustamisen alku: ”Sitä kuusta kuule
minen, jonka juurella asunto”. Myös Kauhajoen 
metsillä on paljon kerrottavaa.
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LÄ H TEET :

Etelä-Pohjanmaan metsävarat 1968-1997. 
Metsätieteen aikakauskirja 2B/I998.Tampere 1998.
Kauhajoen alueellinen metsäsuunnitelma 2.2.1999. 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Seinäjoki 1999.

Kauhajoen metsänhoitoyhdistyksen 
toimintasuunnitelma 1956. Moniste.
Metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma. Etelä- 
Pohjanmaan metsäkeskus. Seinäjoki 1998.

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen 
vuosikertomukset 1956-1998.

KAUHAJOEN METSÄTALOUSALUEET 1.9.1999

Metsätalousalue Metsätalous- Suunnitelman Suunnittelijat
maan ala ha voimassaolo

Hyyppä-Nummilahti 2883 80-89 Eero Saarikoski, 
Paavo Kyrön lahti

Kiviluoma 2082 81-90 Eero Saarikoski, 
Terttu Yli-Koski

Päntälä 1 2571 83-92 Eero Saarikoski
Päntälä II 5181 85-94 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Susikallio 4485 85-94 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Vakkuri-Muurahainen 4478 87-96 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Ikkeläjärvi 8394 88-97 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Harjankylä 7293 89-98 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Itä-Aro 2784 89-98 Timo Iso-Junno
Keeveli 6375 90-99 Martti Kangasniemi
Kauhajärvi 3713 90-99 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Länsi-Aro 2440 90-99 Vesa Hautala, Timo Iso-Junno
Kokko-Hirsikangas 4884 90-99 Sari Koskela
Etu-Hyyppä 3266 91-00 Eero Saarikoski, Vesa Hautala
Uuro-Karhukangas 1 1276 93-02 Eero Saarikoski, Vesa Hautala 

Martti Kangasniemi
Nummi-Koivu 8222 93-02 Eero Saarikoski, 

Martti Kangasniemi
1. kertainen Erkki Metsäranta, 

Jaakko Liinamaa
Aluesuunnittelu Sari Koskela

Yhteensä 80327

2. SUUNNITTELUKIERROS
Kiviluoma 2139 94-03 Eero Saarikoski, 

Erkki Metsäranta
Hyyppä-Nummilahti 3081 94-03 Martti Kangasniemi
Päntälä 1 2577 95-04 Eero Saarikoski, 

Martti Kangasniemi
Ikkeläjärvi 7344 96-05 Erkki Metsäranta, Vesa Hautala 

Matti Lahti, Pentti Mäkelä
Susikallio 4638 96-05 Erkki Metsäranta, Pauli Rintala 

Eero Saarikoski
Päntälä II 4618 97-06 Pentti Hietarinta, Erkki 

Metsäranta, Pentti Mäkelä
Vakku ri-Muurahainen 4259 99-08 Pentti Hietarinta, Erkki 

Metsäranta, Pentti Mäkelä
Kauhajärvi 00-10 Maastotyö 1999 

mth 1999
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SEPPO LAAKSO . TURVESUO N  OJAA KU N N O STETAAN  ISO LLA KO IHN AN N EVALLA .



Soiden ja ihmisen suhde



Neljän tuulen lakeus
PENTTI KALLIO

Väinö Linnan trilogia Täällä Pohjantähden alla 
alkaa kuvauksella, miten Jussi, hämäläinen torp
pari ryhtyi raivaamaan suota heinää ja viljaa tuot
tavaksi kydöksi, pelloksi. Juuri samalla tarpeella, 
työllä ja tunteella vuosisatainen raivaus lienee ta
pahtunut joka puolella maatamme, täällä Euroo
pan syrjällä, metsien, järvien, jokien, soiden ja ne
vojen maassa. Soiden hyödyntäminen ihmisten 
käyttöön lienee ollut pitkään niiden äärellä asuvi
en mielissä. Olihan suo pellonraivaajalle, ravin
nontuottajalle, houkuttelevan tasaista, kivetöntä 
ja vähäpuustoista raivattavaa, mutta märkää, 
pehmeää, hapanta ja karua kasvustoltaan. Paljon 
siinä ihmisen tarpeita suunnitellen vikaa oli, jou
tomaata. Kunnes kokeiltiin ja kokeiltiin, löydet
tiin keinoja, miten suo saadaan kuin saadaankin 
aisoihin, palvelemaan ihmisen tarpeita, kasva
maan karjalle ja ihmiselle ravintoa.

RAIVAUKSEN HISTORIAA

Etelä-Pohjanmaan jokivarsissa oh jo ennen 1600- 
lukua havaittu, että parasta maanlaatua viljelyk
seen oli jokirinnalla. Sitä raivattiin joen juoksua 
noudatteleviksi peltolohkonauhoiksi. O pittiin 
myös tietäm ään, että ”Suur-Ilm oilan” pitäjän 
Kauhajoen ja Päntäneen kylien pellot olivat kaik
kein hallanarimpia. Samoin tiedettiin, missä tul
vat ovat uhkana. 1600-luvulla oli Kauhajoen joki
varsilla taloja vielä harvassa. Isojakokartat kerto
vat, että yhtenäisistä laajoista peltoaukeista ei vielä

1700-luvullakaan ollut tietoa. Jokivarsien pelto
lohkot saivat vähitellen reunoilleen samansuun
taisen kytönauhan. Peltoaukeat laajenivat. Ky- 
dönpoltto lisäsi viljasatoa jo 1600-luvun jälki
puoliskolla huomattavasti. M utta varsinaisen val
takautensa kydönpoltto ja suoraivaus saavutti 
Kauhajoella parisataa vuotta myöhemmin 1800- 
luvun lopussa ja seuraavan vuosisadan ensimmäi
sillä kymmenluvuilla, kuten Liisa Ruismäen artik
kelista ja Kauhajoen historian kirjasta hyvin ilme
nee. Silloin jokivarret aukenivat yhtäjaksoisiksi 
lakeuksiksi.

Kyrönjokivarren laajat nevat: Rautaneva, 
Hirvineva, Takkulanneva yksi toisensa jälkeen 
raivattiin ja poltettiin viljelysmaaksi. Samoin Kai- 
nastonjokivarsi laajoine kaukoniittyineen avartui 
etelään ja itään aina Kainastonjoen ja Päntäneen- 
joen haaran seudulle ulottuvaksi lakeudeksi, mis
sä Pöllönnevalta, Sööperinnevalta, Oravanevalta 
sekä Koosenilta oli rahkainen turkki poltettu ja 
nevat "otettu  ylös” ihmisen käyttöön. Silloisen 
Kauhajoen kylän ja Kauhajoen itärannalla lellu- 
nut Lellava ja Ylänne sekä Potka raivattiin omaksi 
lakeudeksekseen. Päntäneenjokilaakson pohjois
pään suuret suot: Parjakanneva sekä Rojuneva jäi
vät torjumaan raivaamista paksun rahkapeitteen- 
sä turvin pituutta liikaa saaneen joen vahtina. Sitä 
vastoin Koivuneva savusi avartamaan Päntäneen 
viljelylakeutta. Kauhajokivarren Hyypänlaakson 
yli 15 km pitkä peltolakeus sai kytösavunsa Kuu- 
karin, Isoluhdan, Hirvinevan ja Koivulannevan
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PELTOPINTA-ALAN KASVU ON 1900-LUVULLA OLLUT LÄHES 
KOKONAAN VANHOJEN KYDÖNPOLTTOMAIDEN, 

LUONNONNIITTYJEN JA SOITTEN RAIVAAMISEN TULOSTA. 
LAKEUTTA PÄNTÄNEELLÄ.

raivauksista. Ikkeläjärven ja Uuron kylien suot 
raivattiin omiksi erillisiksi aukeiksi ja Sahankylän 
sekä Koihnan aukeat myöhemmin. Peltopinta-ala 
oli vuoden 1910 tilastotietojen mukaan kasvanut 
jo 14 178 hehtaariin ja lisäksi luonnonniittyä oli 
1 645 hehtaaria. Laidunmaita ei vielä silloin tilas
toitu erikseen. Vuoden 1920 tilaston mukaan pel
topinta-ala oli 16 456  hehtaaria ja luonnonniittyä 
775 ha. M ikä osuus näihin pinta-aloihin oli turve
maiden ottam isella viljelykseen ja laiduntami
seen, se ei tilastoista selviä. M utta valtava 1800- 
luvun lopun seuraavan vuosisadan alun kasvu se

littyy ainoastaan kytöjen ja soiden ottamisella vil
jelykäyttöön, pelloksi. (Tilastokeskus, Ruismäki 
1987, s. 467)

Näin oli muinaisesta Hämeenmetsän erä
maan pohjoisosasta syntynyt 300  vuoden aikana 
kaskenpolton ja tervanpolton sekä pellonraivaa- 
misen ja kydönpolton sekä suonraivaamisen m it
tavan työn tuloksena Kauhajoen vauras maata- 
louspitäjä. Etelä-Pohjanm aan valtasuonen Ky- 
rönjoen pisin latvajoki Kauhajoki latvahaaroi- 
neen sai lähes ristinmuotoisen peltomaisemansa, 
"Neljän tuulen lakeuden”.
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ASUTUSTILOJEN RAIVAUKSET

Viime sotien jälkeen asutettiin maata maanhan
kintalakiin ja sitä ennen välirauhan aikana nk. 
pika-asutuslakiin perustuvin toimenpitein. Asutus
tiloja, siis ns. rintamamiestiloja ja Karjalan siir- 
tolaistiloja, muodostettiin usein omille erityisille 
alueille. Osalle asutustilallisista osoitettiin val
mista viljelysmaata viljeltäväksi, mutta useat 
joutuivat raivaamaan peltonsa myös soille. Niiltä 
tosin harvemmin enää nousi varsinaisia kytösavuja. 
Näitä asutustiloja muodostettiin 1940- ja 1950- 
luvulla Kauhajoelle yhteensä noin 70  tilaa. N ii
den päätuotanto oli karjatalouden varassa.

M iten asutustilaa asutettiin, siitä kertoo 
Vimpelistä syntyisin oleva, maamme suurimman 
yhtenäisen asutusalueen Sahankylän asutustilal
linen maanviljelijä Aarne Lassila (s. 1922):

”M enimme vaimoni kanssa naimisiin sodan  
aikana 1943. Sahankylästä osoitetulle rintama- 
m iestilalle nro 1 tulin elokuussa 1951, kuten 41 
m uutakin tänne osoitettua pääasiassa Järviseu-
dulta kotoisin olevaa asutustilallista. Mukana oli 
vain kirves, lapio ja  isän polkupyörä. Tilalle oli k o -
neilla raivattu ja ojittu peltoa, josta oli jo  valm ii-
ksi kylvetty heinälle 3 hehtaaria. M aapohja täällä 
oli pääasiassa hiuesmaata. Ruista kylvin syksyllä 
40 aaria ja aloin  heti rakentam aan asuinraken-
nusta toisin kuin yleensä muut. H e rakensivat en-
sin navetan, jonka karjakeittiössä aloitettiin asu-
minen. Ennestään tää llä  o li p ien ehköjä  tiloja  
kym m enkunta. Asuinrakennus valmistui ja  e lo -
kuussa seuraavana vuonna perhekin muutti tän-
ne. Lapsia oli silloin viisi, kaikkiaan  kahdeksan. 
Tilalle kuului osuus yhteismetsästä sekä kotim et- 
sää. Tila lunastettiin om aksi myöhemmin.

Lassilan tilaan kuuluu m yös suopalsta, joka  
raivattiin suoviljelykseksi v. 1960. Ensin neva rai-
vattiin Pellonraivauksen katepillarilla, joka  puski 
kannot ja  pintaturpeen kasoihin, jo tka  sitten pol-
tettiin. Siitä tuli tuhkaa kuin kydönpoltosta. Ojat 
kaivoin itse lapiolla. Turvetta oli 3 ,6ha:n  kytöpals- 
talla 2,5  m. Kytöön ei ajettu savea. Ensimmäisenä 
syksynä kylvin kydölle rukiin, m utta halla vi-
kuutti sadon niin, että rukiinjyvät olivat kuin ora-

vankynsiä pieniä. H einää ja  kauraa siellä viljel-
tiin. Ja  karjanlannan sekä apulannan ja kalkituk-
sen voim alla kydöltä saatiin kohtuullisia satoja. 
H allanarka kytö oli. Kytöpalsta m etsitettiin  
1980-luvulla. Tila eli karjatalouden ja  metsän va-
rassa. Työ ja  leipä eivät täällä loppuneet koskaan  
ja rahaakin tuli riittävästi”.

Lassila on ollut luopumiseläkkeellä jo pit
kään. Pellot ovat vuokralla. Ja  yleinen tilanne kos
kee Lassilankin tilaa. Jatkajaa ei ole omasta per
heestä tiedossa.

M aanviljelijä, Karjalan siirtolainen Viljo 
Suokas (s. 1925 Metsäpirtissä) kertoi: ”Talviso-
dan jaloista muutimme ensin evakkoon Rantasal-
m elle. Sieltä m uutim m e keväällä  1941 tänne 
K auhajoelle. Pappilan m ailta K okonkylästä o li 
vanhemmilleni sekä 16 muulle siirtolaisperheelle 
osoitettu nk. pika-asutustila.

N iitä asutettiin siirtoväen pika-asutuslain  
perustein. Alueelle oli valtion toim esta rakenne-
tut, Ruotsin valtion lahjoittam at erinomaisen hy-
vät talot. Tänne oli siitä syystä helppo muuttaa 
asumaan. Tiloilla oli peltoa 5 -7 hehtaaria ja lisäk-
si 7 hehtaarin suopalsta sekä metsää. Pelto oli ollut 
vuokrattuna. Tukkeutuneet ojat kaivettiin ensi-
töiksi lapioilla auki, mutta valtio kaivatti lasku-
ojat. Peltosarat kasvoivat m elkoista pajukkoa, 
jonka kahden veljeni kanssa raivasimme kirvein 
ja  vesurein niin, että sitä pystyttiin talkoilla kylä-
läisten avustamana neljän hevosen voimin kyntä-
mään. Se tapahtui helatorstaina ja maa oli m elkoi-
sessa roudassa. Sattui kylm ä kesä, joka  vei kaura- 
sadon niin, ettei kannattanut puida ollenkaan. 
Mutta ohrasta saatiin sen verran, että äiti leipoi 
ohrakakkaroita. M eillä oli kaksi lehm ää ja  hevo-
nen ostettiin pian muuton jälkeen. Valtio korvasi 
Karjalaan jääneestä  om aisuudesta puolet. Niin 
asuminen Pohjanm aalla aloitettiin. V 1943 m i-
nut kutsuttiin sotapalvelukseen ja  siirrettiin rinta-
malle. H aavoittuneena palasin kotiin 1944.

Tilaan kuulunutta Rojunevan suopalstaa  
ryhdyttiin pian paluuni jälkeen  raivaamaan. Siel-
lä oli raakaa rahkaa metrin verran ja kaksi metriä 
mutaa tai kuten täällä sanottiin rapam aata. Sen 
alla o li sininen savi. Minun suoraivaam iseni oli
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kovin vähäinen työ verrattuna todellisiin raivaa-
jiin, jotka joutuivat tekem ään peltonsa kokonaan  
kylm ään korpeen. Mutta 30 aaria suosta raivasin 
ja  kuokin. Paikkakuntalaisten neuvon mukaisesti 
levitin o lk ia  raivatulle a la lle  ja  niiden m ukana  
rahkakerros paloi. N evalla o li joku  polttanut 
1800-luvulla heinäm aata, josta vaim oni kanssa 
raivasimme lisää 40 aaria ja kuokin sen sekä poltin 
konnon kahdesti. Suopelto tuotti kauraa ja heinää  
hyvin. Sitä ei savettu. M aata lannoitettiin kotkan- 
fosvaatilla  ja  kalilla. M aahan levitettiin useasti 
kalkkia. M yöhemmin näin miten Romunevaa rai-
vattiin ny ky konstein pelloksi. Kaivinkoneella ka i-
vettiin mudan alta metrien syvyydestä savea peit-
teeksi kantojen ja risujen päälle. Näin tehtiin ko -
neella koko raivattu suoalue. Ja  kyllä se kasvoi hy-
vin.” Sillä tavalla asutettiin pika-asutusalue Kau
hajoella.

M aanviljelijä, eläkeläinen Väinö Kallio- 
Kokko (s. 1924) kertoo, miten hän on raivannut 
pienen palan Rojunevaa suoviljelykseen. Kallio- 
Kokko lienee viimeisiä kauhajokelaisia, joka on

käsityönä raivannut runsaammin suota pelloksi.
”Sotien jälkeen  menin Outokumpuun kai- 

vosm ieheksi, josta  palasin K auhajoelle vuonna 
1970 kotitilaa asumaan. Siellä oli nevaa raivaa-
matta. Suota raivasin ensin 2 ha palan. Puut rai-
vattiin ensin ja sitten väännettiin kannot ja  lieko- 
puut kasoihin kuivumaan, josta ne poltettiin k o -
tona. Kytö ojittiin lapiotyönä ja konto kuokittiin. 
Kontoa ja rapam aata oli paksultija ravan alla sini-
nen savi. Kydölle ajettiin savea, joka  levitettiin ja 
äestettiin tasaiseksi. Ennen ei käytetty kytöm aas-
sa kalkkia, savi oli parem paa kasvamaan. Mutta 
m yöhem m in sitä kalkitettiin ja karjanlannan sekä  
apulannan voimin kytö kasvoi. Ensin sadot o li 
huonom pia, mutta m yöhem m in kytö kasvoi tyy-
dyttävästi kauraa ja heinää. M yöhemmin kydön- 
raivaaminen tapahtui konevoim in. Yhteensä rai-
vasin sitä 6 ha. Muistan hyvin lapsuudesta, kun 
kytösavuja nousi taivaalle alkukesästä suuria hän-
tiä joka  taholla. Monasti kydönpolttajalta karkasi 
tuli, joka poltti latoja ja metsää. ”

1800-LUVUN LOPUSSA JA SEURAAVAN VUOSISADAN ALUSSA JOKIVARRET AUKENIVAT 
YHTÄJAKSOISIKSI LAKEUKSIKSI. SILLOIN TÄMÄ KAUHAJOEN ITÄRANNALLA LELLUNUT LELLAVA

RAIVATTIIN AVARIIN MITTOIHINSA.
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Käytettävissä ei ole tilastotietoja siitä, missä 
määrin asutustilojen asuttaminen Kauhajoella li
säsi erityisesti suoviljelyaloja. Mutta peltopinta- 
alatiedoista ja kartoista päätellen suoviljelyala 
kasvoi silloin lähes kokonaan asutustilojen rai
vauksista. Se on ollut "torpparilain” vaikutusten 
jälkeen toinen ja viimeinen merkittävä lisäys suo- 
peltopinta-alan kasvussa niin Kauhajoella kuin 
ehkä maassa yleensäkin

Tilastotietojen mukaan Kauhajoen pelto
pinta-ala vuonna 1941 oli 18 2 0 4  ha ja lisäksi 
luonnonniittyjä oli 233  ha. Vuonna 1950 se oli 
20 726  ha ja vuonna 1959 se oli 22  022  ha, jolloin 
peltopinta-ala alkoi olla huipussaan. Luonnon
niityt vähenivät noin 300  ha:iin. Joten  1940- ja 
1950-lukujenpeltopinta-alakasvun (noin 3 800 ha) 
merkittävä tekijä oh asutustilojen raivaaminen. 
Suoraivauksella siihen oli huomattava osuus, jota 
ei ole erikseen tilastoitu. Onkin varsin todennä
köistä, että koko 1900-luvun peltopinta-alan kas
vu on lähes kokonaan ollut vanhojen kydönpolt- 
tomaiden, luonnonniittyjen ja suoraivaamisen tu
losta.

PAI KÄNNI MISSÄKIN KYTÖ HISTORIAA

Karttoihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin sekä 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimiar
kistoon tallennetut paikannimet kertovat osal
taan alueen asutushistoriasta. Näin myös kytö- ja 
suopeltojen sekä luhtien ja niittyjen nimet. Yleen
sä niityt ja kydöt ovat saaneet nimensä nevalta, jo 
hon ne on raivattu. Ehkäpä siitä syystä kytönimet 
ovat heikosti edustettuna nykyajan maastokar- 
toissa. Sen sijaan isojakokarttoihin ja asiakirjoihin 
sekä myöhempiin jakokarttoihin luhta-, niitty- ja 
kytölohkot on tarkkaan nimetty ja kirjattu. Huo
mattava osa näistä nimistä on käytössä periytynyt 
taloissa sukupolvelta seuraavalle ja niitä on osaksi 
vieläkin paikallisessa käytössä. Risto Antinpoika 
Haikolan talon isojakoasiakirjassa luetellaan ta
lon peltolohkojen nimet, joista voi päätellä loh
kon maaperän. Ennen isoajakoa lohkojen nimiä 
olivat: W ähä Luchta, M usticka Newa, Alanen

Luchta, Koto Newa, Ylinen Luchta, Uiton Newa, 
Padjakka (=  Parjakka), Hukan Newa. Isonjaon 
jälkeen lohkojen nimenä oli: Alasen Luhdan Pel
to, W ähä Luhdan Pelto, W ähä Luchta, W ähä 
Luchta Nirvala, Alanen Luchta, Ylinen Luchta, 
Uiton Newa, Parjakan Newa, Iso Hukan Newa 
(Liisa Ruismäki s. 152). Tiedossa ei ole miksi maan
mittari muutti nimiä.

Kun tarkastelee m aastokartoilta (entisiltä 
peruskartoilta) Kauhajoen suoviljelysten nimis
töä, yllättyy niiden vähälukuisuudesta. Laajan ja 
runsas soisen pitäjän suoviljelykseen liittyviä 
paikannimiä löytyi kartoilta vain noin 50. Vajaa 
puolet niistä oli kytö-päätteisiä, hieman vähem
män neva-päätteisiä ja luhta-päätteisiä kymmen
kunta. Päätteet yleensä ilmaisevat maaperän, jos
ta suopelto on raivattu. Onpa nevakin saanut ni
mensä kydöstä, (Kytöneva) ja samoin kulmakunta 
(Kytöperä). Kartoissa esiintyvistä nimistä voi
daan myös saada tieto niiden iästä.

Jos nimistä etsii erikoisuuksia niin sellai
seksi voitanee kohdettansa kuvaavana mainita 
esimerkiksi: Rimpikytö, Ruostetneva, Heinine- 
va, Nevaluhta, Pöllönneva, Rautaneva, Lellava, 
Fälly. O utoja nimiä ovat: Tokkoluhta, O ntto, 
Kooseni, Yökorpi, Sokiankytö, Porokas, Ohme- 
ro, Knöökkö ja Parjakanneva esimerkiksi ja eri
koinen on myös Niileksen palo, joiden merkitys, 
etymologia ei ehkä jokaiselle "verenkuljettamalle” 
avaudu. Varsin kuvainnollinen nimi on On- 
tonpäässä viljeltyjen Rautanevan ja Hirvinevan 
välissä sijaitseva suosaareke Rahkapakka, joka on 
ollut kehityshistorialtaan kermikeidassuo. R ai
vaamatta on jätetty laajan suon jäänne, sen kor
kein osa - rahkainen pakka. Aikana ennen maas- 
tokarttojen yleistymistä toimi paikannimistö ih
misten mielikuvakarttana. Lähes kaikilla tien- ja 
joenmutkillakin oh nimensä. Samoin maastokoh- 
teilla kuitenkin harventuen, mitä ulommaksi asu
tuksesta edettiin. Asutut alueet olivat "tiheimmin 
ristittyjä”. Nimien avulla kohdennettiin paikat, 
joista kulloinkin oh kysymys. Samoin nimien 
avulla opastettiin reitit kulkijoille.
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SUOMEN SUOVILJELYSYHDISTYKSEN 
SUOMAATUTKIMUS KAUHAJOELLA 1913
Vuonna 1913 tutkituista 54:stä Kauhajoen suosta 
todettiin tutkimuksessa huomattavimpina vilje
lyskelpoisina soina: Ritakeidas, josta viljelyskel
poista suota n. 120 ha, Rahkanevan. 150 ha, Hei- 
nineva n. 75 ha, Rytineva n 300  ha, Vähäkoihna 
n. 300  haja Iiroonneva n. 3 0 0  ha. Arvionsa tutki
muksessa oli myös metsänkasvuun ja polttotur
peen tuottamiseen suositeltavista soista. Uuroon 
Ritakeidas on kokonaan ojittu ja raivaamatta. Ne
valla on nyt pieni turvetuotantoalue. Päntäneen 
Rahkaneva on osaksi ollut viljeltynä tutkimusta 
tehtäessä, mutta sitä on sen jälkeen raivattu lisää 
pelloksi ja loppuosa on ojitettu. Heinineva Hyy
pässä lienee kokonaan viljelty, koska maastokar- 
talta nevan nimi puuttuu ja alue on viljelysmaana. 
Rytineva on maastokartassa muuttunut Rytipe- 
rän kulmakunnaksi, joten neva on suurelta osin 
raivattu pelloksi. Vähäkoihnasta on ehkä puolet 
suosituksesta otettu viljelykseen, eteläosa nevasta 
on ojittu. Iiroonnevasta on raivattu viljelykseen 
parisataa hehtaaria, loppu on turvetuotantoalu
eena ja ojittuna. Tutkimuksessa viljelykseen suosi
telluista soista on raivattu kartoilta karkeasti ar
vioituna vähintään sata ellei useampikin sata heh
taaria. Siis huomattava määrä kuitenkin.

KALPENEVAT KYD Ö T

Mihin häviää kytömailta ja pelloilta humus siis se 
eloperäinen multakerros kivennäismaan päältä? 
Käytännön tietona on, että se tavallaan kuluu 
pois. Tuuli ja vesi hävittävät sitä osaltaan. Paljon 
poltettujen kytöjen ohentunut turvekerros se
koittuu kivennäismaahan ja häviää. Nykyajan ras
kaat koneet mankeloivat maata ja samalla kulut
tavat pintakerrosta. Ruokamultakerros ei ole voi
nut myöskään lisääntyä, kun karjanlannan käyttö 
on vähentynyt. Enää ei ajeta rapamaille myös
kään savea. Apulannat ja lietelanta eivät lisää ruo- 
kamultakerrosta. Kivennäismaapellot muuttuvat 
yhä kalpeammiksi.

PALUU

Vieras palaa Kauhajoelle. Pysähtyy Kokonkylässä 
Koosenin laidalle. Lakeus lepää syyskuun aurin
gossa, kellertävänä, syksyn hiljentämänä. Josta
kin kaukaa lakeuden laidalta kuuluu vielä puimu
rin ja kyntävän traktorin vaimea pörinä. Kytösa
vut ja raivaajien työn äänet ovat kauan sitten haih
tuneet ja vaimentuneet. Jokin nöyryyttä muistut
tava tuntemus nousee vieraankin mieleen. Välit- 
tyykö se lakeusmaiseman omalaatuisesta avarasta 
valosta vai historian, kertomusten mielikuvista? 
Matka jatkuu Kyrönkankaan kesätietä Kauhane
van rantaan. Pitkoispuilta aukeaa upea, syysau
ringon kultaama, allikoiden värittämä, avara, hil
jainen suomaisema. Siinä on jotain kesyttämätön- 
tä, kiehtovaa.

LÄHTEET:

Ruismäki Liisa: Kauhajoen historia Jyväskylä 1987,
Luukko Armas: Etelä-Pohjanmaan historia III osa 
Vaasa 1945,
Liakka Niilo: Ilmajoen pitäjä näköispainos,
Maanmittaushallitus: Maanmittaus Suomessa 1633- 
1983, tilastotiedot Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksesta.
Pentti Kallion aineisto käsittää arvokkaita karttoja 
vuodelta 1856 ja vuosisadan vaihteesta (1898-1904), 
joita ei tässä yhteydessä ole mahdollista esitellä 
lähemmin. Niihin palataan tuonnempana Kauhajoen 
viljelysten kirjassa. - Toimituksen huomautus

139



Soiden tekninen hyödyntäminen
ERKKI RAIKAM O

Suopohjien ja soistuneiden alueiden käyttö met- 
sänkasvuun on Pohjoisella havumetsävyöhyk
keellä ehdottomasti niiden tärkein käyttömuoto, 
niin kuin M etsä puun tuottajana-luvun useissa ar
tikkelissa asia on jo  varsin seikkaperäisesti esitet
ty. Soilla suokasvien muodostama eloperäinen ai
nes tarjoaa puuston kasvattamisen lisäksi varsin 
hyvän kasvualustan maatalouden käytössä erilai
sille viljelykasveille.

Arvioitaessa itse suopohjan ja turvemateri- 
aalin käyttöä voidaan todeta, että Suomessa on 
alun perin ollut suopinta-alaa 10 ,4  m iljoonaa 
hehtaaria. Tästä on vuosien saatossa otettu hyöty
käyttöön kaksi kolmannesta: maatalouteen 0 ,7  
milj. ha, metsätalouteen noin 6 milj. ha, voimata
louden vesiensäännöstelualtaisiin noin 0 ,06  milj. 
ha ja luonnonsuojelualueiksi noin 0,1 milj. ha. 
Turvetuotannolla varauksineen on noin 0,2 milj .ha.

Kauhajoella on suoritettu varsin perusteel
linen turveinventointi Kauhajoen kunnanhalli
tuksen toimeksiannosta 1959 suorittajanaan sil
loinen Geologinen tutkimuslaitos ja vastuuhenki
lönä professori M artti Salmi. Inventointia täy
dennettiin vuosina 1 9 8 0 -1 9 8 2  KTM :n erityisra
haston turvin. Tällöin selvitettiin kaikki perus
kartan (1 :20  000) suokuvioituksen mukaan vä
hintään 50  ha:n suuruiset suokuviot, jotka voivat 
soveltua turveteollisuuden käyttöön (ks. Raika- 
mo et. AI. 1982).

Näiden inventointien tuloksena voidaan to
deta, että Kauhajoella on suota yhteensä noin 
44  000  ha jakaantuen likimain 1700  suoaltaan 
osalle. Tutkittujen soiden turvekerrostumien keski
paksuus on 1,8 metriä, josta heikosti maatunutta 
turvetta on noin 0,6 metriä ja paremmin maatu
nutta 1,2 metriä.

Kauhajoen soiden ja turvealueiden hyöty
käytöllä on pitkät perinteet. Turvekankaat metsä
maan pohjana ja turvepohjaiset pellot ovat varsin 
yleinen näky Kauhajoella. M onia suopeltoja hyö
dynnetään myös nostamalla eri saroilta palapolt- 
toturvetta kotikäyttöön. Varsinaisesti teollisesti 
tuotettua pala- ja jyrsinpolttoturvetta Kauhajoel
la on nostettu jo useiden kymmenien vuosien ajan.

Turve soveltuu hyödynnettäväksi myös kas
vuturpeena, kuiviketurpeena ja maanparannusai
neena. Kauhajoen suot kuuluvat pääosin ns. Ran
nikko-Suomen kermikeidastyyppiin, mikä mer
kitsee, että soiden pintaosan rahkaturve heikosti 
maatuneena on hyvälaatuista kasvuturpeen ja 
kuiviketurpeen raaka-ainetta. Tämän alapuolella 
oleva usein paremmin maatunut rahka- tai sara- 
turve soveltuu polttoturpeen raaka-aineeksi.

Teollisen turvetuotannon piirissä on Kau
hajoella nykyisin yli 20 0 0  ha suoalaa.

Turve on luonnon muodostamaa korkealaa
tuista humusainetta sisältävää materiaalia. Niin
pä sille edellä esitettyjen lisäksi löytyy lukematto
mia yksittäisiä käyttömuotoja: fysikaaliset jalos
teet, kemialliset jalosteet, suodatinaineet, eristys-
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ISÄNTÄLINJAN PALATURVETUOTANTOA KAUHAJOELLA. YKSITYISTALOUDET KÄYTTÄVÄT MELKO 
RUNSAASTI PALATURVETTA LÄMMITYKSEEN.

aineet, nesteytettävät tuotteet, öljyteollisuuden 
tarvitsemat tuotteet, vahat, hartsit, turvekaasu, 
kylpyturve, turvetekstiili ym. Lista on varsin pit
kä, mutta myös täytyy muistaa soiden jälkikäyttö; 
suopohja on hyödynnettävissä tehokkaasti tur
peen poiston jälkeen peruskuivattuna alueena. 
Metsätalouden ja maatalouden käyttö ovat luon
tevia vaihtoehtoja sekä mahdolliset lintujärvet, 
voimalaitosten tasausaltaat ym.

Soiden ja turpeen eri käyttömuotoja tarkas
teltaessa tutkijalle selviää varsin nopeasti se tosi
seikka, että laaja-alaiset rehevimmät ja pitkälle 
maatuneet suot ja turvekerrostumat on valtaosin 
jo  otettu käyttöön. Täten ne ovat m enettäneet 
luonnontilaisuutensa ja niinpä vain vaikeammin 
hyödynnettäviä, heikosti maatuneita, karuja rah- 
kasoita on jäänyt lähes muuttumattomina kuvas
tamaan alkuperäistä erämaaluontoa.

LÄHTEET:

Kauhajoen kunnanhallitus 1959, Muistio Kauhajoen 
suoasioista.
Kauhajoen luonnonkirja 1983, Raikamo Erkki: Suot 
ja turvevarat
Lappalainen Eino ja Hänninen Pekka, 1993 Suomen 
turvevarat. Geologian Tutkimuskeskus, 
tutkimusraportti 117
Raikamo Erkki ja Silen Pertti, 1982, Kauhajoen suot 
ja turvevarojen käyttömahdollisuudet. Geologinen 
Tutkimuslaitos, raportti P 13,4/82/1 15
Salmi Martti, 1952, Pohjanmaan ja Lapin suot sekä 
niiden turvevarojen käyttö ja käyttömahdollisuudet. 
Ostrobotnia 2. I 952
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Yksityinen turvetuotanto
H EIKKI TO IV A KK A

Jo  1930-luvulla Kauhajoella tuotettiin palatur- 
vetta. Kainaston Polttoturve tuotti turvetta säh- 
kötuotantoa varten. Viime sotien aikana syntyi 
Kauhajoelle useita turvetuotantolaitoksia mm. Ii
ron Turve Iironnevalle, Turvetuote Parjakanne- 
valle ja Viitalan Turve.

Iiron Turve ja Turvetuote lastasivat turpeen 
Kauhajoen asemalla rautatievaunuun, Viitala las
tasi Kainaston asemalla ja Kainaston Polttoturve 
omalla sivuraiteellaan Survonnevan seisakkeella.

Koska pienestä pitäen olen ollut mukana Ii
ron Turpeen (nykyisen Turve-Energian) toimin
nassa, minun muistikuvani liittyvät lähinnä siellä 
tapahtuneeseen turvetuotantoon. Iiron Turpeen 
toiminta alkoi 40-luvun alussa ns. köysiratako- 
neella, jota myös mieskoneeksi kutsuttiin. Ko
neessa oli muistaakseni saksalainen mylly, jolla 
turve muokattiin ja puristettiin suuttimesta ulos 
noin metrin mittaisille laudoille. Laudoille tuleva 
turvepötkö katkottiin käsin, kolme palaa 
laudalle. Täysi lauta siirtyi kaksivaijerisen, noin 
40  metriä pitkän köysiradan ylävaijerille, josta 
viisi miestä otti kukin turvelastissa olevan laudan 
ja kaatoi turpeen kentälle hyvään järjestykseen 
kuivumaan. Tyhjät laudat asetettiin köysiradan 
alavaijerille, jolloin ne palasivat uudelleen käy
tettäväksi. Lähinnä konetta olevan ensimmäisen 
miehen piti ottaa joka viides lauta ja toisen mie
hen joka neljäs, kolmannen miehen joka kolmas, 
neljännen joka toinen ja loput tulivat sitten vii
meisen miehen käsiteltäväksi. Jollei järjestelmä

toiminut säännöllisesti, se aiheutti lisätöitä vii
meiselle miehelle, koska väliin jääneet laudat ka
saantuivat hänelle. Edellä mainittuja työntekijöi
tä kutsuttiin kaatelijoiksi.

Jotta  turvepalat irtosivat helpommin kent
tään kaadettaessa, piti laudan pinta kastella vedel
lä, ja tämän työvaiheen tekijää kutsuttiin pissapo- 
jaksi. Tätä työtä halusivat yleensä tehdä nuoret 
vikkelät koulupojat.

Turpeen nostaminen muokkausmyllyyn ta
pahtui siten, että kuudesta kahdeksaan miestä loi 
suosta turvetta kuljettimelle, joka vei sen myllyyn. 
Kun turvetta oli lapioitu tietyltä alueelta tarpeeksi 
syvältä (2,5 m) konetta siirrettiin eteenpäin uu
teen kohtaan ja lapiointi toistui jälleen.

Palojen kuivuttua kentässä niin, että niiden 
päällä voitiin kävellä, ne käännettiin käsin tai kak- 
sipiikkisellä ”krökyllä”. Jokainen pala käännet
tiin erikseen niin, että myös palan kenttää vasten 
ollut puoli saatiin kuivaksi. Jos syyskesä oli mär
kä, palat laitettiin pienille keoille kuivumisen edis
tämiseksi. Tätä toim enpidettä kutsuttiin kark- 
koamiseksi. Kääntelyn aikana suolla oli useita 
kymmeniä henkilöitä. Koululaisille se oli oivalli
nen kesätyöpaikka, kun sai olla pitkät päivät rus
kettumassa ulkona ja lisäksi siitä sai talveksi kai
vattua taskurahaa.

Palat kerättiin kentiltä paareilla kantamalla 
tai kottikärryillä työntämällä kuivatuskentän lai
taan. Täällä ne pinottiin käsin aumaan toim itet
tavaksi kuluttajalle.
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. 4

SUOMEN EHKÄ ENSIMMÄINEN PNEUMAATTINEN JYRSINTURPEEN KERÄILYVAUNU IIRONNEVALLA.

Eräänä kesänä kääntelytyön tekivät ns. pak
kotyöhön määrätyt irtolaisnaiset. He myös asui
vat Iiron Turpeen alueella.

Ns. automaattikoneet tulivat käyttöön pala- 
turvetuotannossa 40-luvun loppupuolella. Näis
sä koneissa köysirata korvattiin lamellikuljetti- 
mella, jolla palat siirrettiin kuivatuskentälle. M yl
lyn suuttimesta tuli lamellikuljettimelle turvetta. 
Heti suuttunen jälkeen tuli autom aattikatkoja. 
Kun lamellikuljetin tuli täyteen paloja, ne pudo
tettiin kenttään kuivumaan. Lapiomiehet korvat
tiin elevaattorikaivurilla, joka nosti suosta turvet
ta noin metrin leveydeltä ja noin kaksi metriä sy
vältä. Elevaattorikaivuri oli lapiomiehiä huomat
tavasti herkempi suossa oleville kannoille. Kone 
kulki pyörillä ratakiskoja pitkin vaijerivetoisena. 
Kulkurataa tehtiin edellä ja purettiin koneen pe
rästä. Levittäjä oli tynnyripyörien varassa. Eteen
päin meno tapahtui vaijerin ja säppipyörän avul
la. Kone ja levittäjä kulkivat nykäyksittäin eteen

päin, kunnes vaijerit olivat kokonaan vetorum- 
muilla. Seuraavassa vaiheessa vetovaijerit puret
tiin rummuilta ja ankkuroitiin uudelleen suohon 
kiinnityslaitteella, jota kutsuttiin pollariksi. Näin 
kone oli taas valmis jatkamaan turpeen nostoa.

60-luvulla nostokoneen koko pieneni huo
mattavasti, kun Riihimäen Lasi toi Saksasta ns. 
Lilliput -tyyppisen palaturvekoneen. Samantyyp
pistä konetta kehitteli Pajulahti Oy mm. Iiron 
Turpeen käyttöön. Kone poikkesi edellisistä pala- 
koneista siinä, että se kulki kokonaisuudessaan 
telojen avulla ja työntekijöitä tarvittiin vain yksi 
tai kaksi miestä työvuorossa. Tuotantokoneiden 
kehittyessä korvattiin keruutyössä käytetyt paarit 
ja kottikärryt tuotantokentän levyisellä hihnakul- 
jettimella. Kuljetin oli asennettu puuteloilla kul
kevan alustan päälle. Palat heiteltiin käsin kentäl
tä hihnakuljettimelle, joka vei ne kuivauskentän 
reunaan. Keruutyön suorittamisessa tarvittiin ko
neen kuljettajan lisäksi neljästä viiteen heittelijää.
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Muistan erään kolean syyspäivän, jolloin paloja 
oli vielä kerääm ättä noin kolmensadan metrin 
matkalta, eikä hommasta tahtonut tulla mitään. 
Ahaa-elämys syntyi ja niin kävin hakemassa Al
kosta ”kossupullot” ja asetin ne kentän päähän 
yhden jokaisen miehen kohdalle. Ilmoitettuani 
miehille, että kun viimeinenkin pala on kentän 
laidassa, pullot ovat teidän. Ei kulunut pitkää
kään aikaa, kun sen kesän turpeet oli kerätty tal
teen.

Kuivauskentän laidassa palat ladottiin edel
leenkin käsin aumaan. Aumassa oli turvetta noin 
1 ,5 -2  kuutiometriä juoksumetrillä. Edellä mai
nittua aumaa saattoi suolla olla useita kilometre
jä. Auman viereen tehtiin jo totuttuun tapaan ka
pearaide, jota pitkin turve kuljetettiin suolta ko
valle maalle ja autoilla edelleen kuluttajalle.

Polttoturpeen tuotanto tyrehtyi 60-luvun 
lopulla miltei kokonaan öljyn hinnan edelleen 
laskiessa. Koko maassa toimi enää neljä polttotur
peen tuottajaa, niistä yhtenä Iiron Turve Kauha
joella.

50-luvun loppupuolella alkoi turveteolli- 
suudessa ns. brikettikausi. Alettiin vaatia palatur- 
vetta jalostetumpaa polttoainetta. Velipoika Pent
ti passitettiin Tanskaan yhdeksi kesäksi oppimaan 
turvebriketin valmistusta. Pian sen jälkeen Iiron 
Turpeelle rakennettiin brikettitehdas. O. ja M. 
Toivakka hankkivat haltuunsa Iironnevan laidas
sa olevan maatilan, jossa oli suopeltoa. Peltojen 
pinnasta kuorittiin savettu pintakerros pois, joten 
päästiin käsiksi hyvään maatuneeseen turpee
seen.

Briketin raaka-aine tuotettiin jyrsinturpee- 
na ja varastoitiin tehtaan lähelle aumaan. Jyrsin- 
turpeen keruu tapahtui imuvaunulla, joka kehi
tettiin kauhajokisen Pajulahti Oy:n kanssa yh
dessä. Kone rakennettiin traktorin päälle ja lienee 
tällöin ollut Euroopan tai ainakin Suomen ensim
mäinen pneumaattinen jyrsinturpeen kokooja- 
vaunu.

Brikettitehtaalla jyrsinturve kuivattiin kuu
milla savukaasuilla. Turve ja kuumat savukaasut 
johdettiin vasaramyllyyn, jossa raaka-aine jauhet
tiin hienoksi pölyksi. Vasaramyllystä seos johdet

tiin isoon ulkona olevaan syklooniin, jossa turve 
erkani savukaasuista ja se kuljetettiin ruuvilla bri- 
kettipuristimelle, joka oli luonnollisesti tanska- 
laisvalmisteinen. Muut laitteet valmistettiin Paju
lahti Oydlä. Jos uunin lämmittäjä päästi liikaa il
maa kuivaamon tulipesään, sykloonin yläpäästä 
tuprahti musta pilvi ilmaan ja niinpä vakuutus- 
miehet kiersivät laitoksen monen sadan metrin 
päästä.

Myöhäisemmässä vaiheessa kuivaamo muu
tettiin ”lurgiuuni” -tyyppiseksi vesilämmityskui- 
vaamoksi. Maassa toimi muistaakseni kuusi bri- 
kettitehdasta, joista kaksi Kauhajoella.

Koska ulkomailta tuodun öljy-energian hin
ta vähitellen laski, oli turvebriketti liian kallista 
poltettavaksi ja niinpä brikettitehtaat lopettivat 
tuotantonsa yksi toisensa jälkeen. Iironnevan lai
dassa oleva brikettitehdas oli tietääkseni viimei
senä toiminnassa.

Polttoturvetuotannon vähennyttyä maassa 
pääsi kasvuturvetuotanto 70-luvulla hyvään al
kuun. Tosin Kauhajoella ei ollut yhtään varsinais
ta kasvuturvetuottajaa.

70-luvun alussa ”öljysheikit” nostivat öljyn 
hintaa ja niinpä valtioneuvosto antoi silloiselle 
Valtion Polttoainetoimistolle määräyksen ryhtyä 
tuottamaan polttoturvetta 20  milj. m3 vuodessa. 
Näin pääsi polttoturvetuotanto rajuun nousuun 
maassamme. Pajulahti Oy oli jo kasvuturvetuo- 
tantoa varten kehittänyt jyrsinturpeen tuotanto- 
koneita. Niinpä meidät kutsuttiin Helsinkiin 
tekemään konekauppoja. Pienenä ajatuksena oli, 
että saisimme myydyksi vaikkapa vain kaksi kap
paletta silloisia 10 m3 kokoojavaunuja. Päivän 
neuvottelujen jälkeen lähdimme kotim atkalle 
kahdeksan vaunun tilaus taskussamme. Tämä ti
laus oli sysäys Pajulahti Oy: n jyrsinturvetuotanto- 
kaluston kehittämiselle ja myymiselle. M yöhem
min näitä tuotteita toimitettiin Kauhajoelta mm. 
Englantiin, Irlantiin, Ruotsiin, Ranskaan ja muu
tamiin Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Voimakoneina palaturvetuotannossa käy
tettiin isoja auton tai lentokoneen m oottoreita. 
Sodan aikana m oottorit kävivät bensiinillä. Kun 
puukaasu eli ”häkäpönttö” -systeemi oli kehitty
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nyt, varustettiin silloiset turvekoneet käyttämään 
bensiinin asemasta puupilkkeitä. Muistaakseni 
40- ja 50-lukujen vaihteessa saatiin Iironnevalle 
sähkö. Harjankylästä asti rakennettiin metsien 
halki korkeajännitelinja. Sähkö tuli kahdeksan 
kilometrin matkalla osittain piikkilankoja pitkin. 
Suolla oli jokaisella nostolinjalla oma matalajän- 
nitelinja ja muuntaja, jonka raju ukkosmyrsky 
silloin tällöin poltti. M atalajännitelinjalta virta 
tuotiin nostokoneelle paksua kaapelia pitkin. 
Vuoden 1972  jälkeen, kun turvetuotannossa al
koi uusi nousukausi, olivat miltei kaikki koneet 
traktorikäyttöisiä.

70-luvulla ja sen jälkeen Kauhajoelle perus
tettiin useita turvetuotantoyrityksiä. Näihin ai
koihin Iiron Turve lopetti toimintansa ja tilalle Ii- 
ronnevan käyttäjäksi syntyi mm. Turve-Energia 
Ky. Yhtiö tuotti palaturvetta kuten edeltäjänsä
kin. Turve-Energialla kehitettiin ruuvinostoko- 
netta, jolloin päästiin käsiksi maatuneempaan 
turpeeseen. Suon pinnassa oleva vähän maatunut 
kerros ei juurikaan heikentänyt poltettavan palan 
laatua. M m. Irlantiin toim itettiin kone, jonka 
työsyvyys oli 1,2 metriä. Kone tuotti 5-9 -reikäi
sestä suuttimesta ellipsin muotoisia paloja.

Koska tuotantokenttää oli käytettävissä pin
ta-alaltaan vähän, syntyi ajatus maksipalatuotan- 
nosta. Onhan asia niin, että turvekentillä ylöspäin 
on kyllä kuivumistilaa. M aksipalatuotannossa 
nostetaan kentälle 30  cm paksu kerros kertanos- 
tona kuivumaan. Kuivumisaika on noin 2 -3  viik
koa. Paloja ei tarvitse kääntää eikä ajaa karhelle, 
vaan ne kerätään kokoojavaunulla nostetusta 
kentästä. Sato on noin 5 0 0 -6 0 0  m3 bruttohehtaa- 
rilta. Kun silloinen Turveteollisuusliitto ry:n toi
mitusjohtaja DI Suoninen sai kuulla isosta palas
ta, sanoi hän: "H eikki on oivaltanut, että ylöspäin 
on kuivumistilaa”. Tällä menetelmällä nostetaan 
Turve-Energialla edelleenkin turvetta.

Kun useita uusia turvetuottajia oli aloittanut 
toimintansa Kauhajoella ja lähikunnissa, tänne 
perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suupohjan 
Turvetuottajat ry. Yhdistyksen tarkoituksena on 
pitää yhteyttä keskenämme, antaa uusille turve- 
yrittäjille ohjeita ja neuvoja, pitää koulutustilai

suuksia ja tarjota jonkinlaista virkistystoimintaa 
pientä jäsenmaksua vastaan. Näihin aikoihin 
Kauhajoelle perustettiin turpeella toimiva kauko- 
lämpökeskus, joka osaltaan lisäsi turpeen kulu
tusta. Yksityistaloudet käyttävät melko runsaasti 
palaturvetta lämmittämiseen. Pienkuluttajaa aja
tellen aloitti Kauhajoella myös turvepellettitehdas 
toimintansa.

Kauhajokisen turpeen markkinointikohteet 
ovat vaihdelleet vuosien mittaan. Viime sodan ai
kana toimitettiin palaturvetta Valtion rautateille, 
joka käytti sitä veturien polttoaineena. Kun Ilma
joella aloitti toimintansa Koskenkorvan viinateh
das, Iiron Turve toim itti sinne palaturvetta. 
V R:lie toimitettava turve lastattiin rautatievau
nuihin Kauhajoen ja Kainaston asemilla sekä Sur- 
vonnevan seisakkeella.

Turpeen uuden nousukauden alettua muu
tamat kauhajokiset polttoturpeen tuottajat perus
tivat Turve Botnia Oy nimisen yrityksen, joka toi
mii osakkaiden myynti- ja toimitusorganisaati- 
ona. Näin ollen voidaan kilpailla suurienkin tur
ve-erien toimittamisesta kuluttajalle, kuten esi
merkiksi Sevolle Seinäjoelle.

Kauhajoella turvetuottajat ovat tehneet ak
tiivista yhteistyötä asioidensa hoitamisessa. Tätä 
yhteistyötä ovat ulkopuoliset turvetuottajat käy
neet ihailemassa ja ihmettelemässä sekä oppia 
saamassa. Hyvällä syyllä voidaankin todeta, että 
Kauhajoki on turvetuotantoteollisuuden "kehto”.
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TURVETUOTANTOKENTÄT OVAT LAAJOJA JA LAITTEET KOOKKAITA. JYRSINTURVETTA 
TUOTETAAN PALLONEVALLA.
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Vapo Oy:n turvetuotanto
LAURI IJÄS

Vapo Oy:n turvetuotanto Kauhajoella käynnistyi 
1970-luvun alkupuolella. Tuolloin alkanut ener
giakriisi käänsi katseet kotimaiseen turve-ener
giaan. Ensimmäiseksi ojitukset käynnistyivät Pal- 
lonevalla vuonna 1973 ja Koihnannevalla 1974. 
Seuraavina käyttöönottovuoroon tulivat Säkki- 
neva ja Nummijärven lähialueen suot 1975. Mus- 
taisnevalla ojitukset aloitettiin vuonna 1978 ja Lu- 
pikistonnevalla vuonna 1981.

Tuotantoon suoalueet saatiin 3-4  vuotta o ji
tuksen aloittamisen jälkeen, ensiksi Pallonevalla.

Kauhajoella on Vapo Oy: llä nykyisin hallus
sa parituhatta hehtaaria tuotantokelpoista suota, 
ja siitä turvetuotannossa m arkkinatilanteesta 
riippuen noin tuhat hehtaaria. Tehokkaimmassa 
tuotannossa ovat viime vuosina olleet Palloneva, 
Koihnanneva ja Lupikistonneva, joilta on nostet
tu paitsi jyrsinpolttoturvetta myös palaturvetta. 
Jyrsinpolttoturve on tummaa, pitkälle maatunut
ta energiatarvetta, jota käytetään teollisuuden ja 
lämpövoimalaitosten kattiloissa (Tampere, Pori, 
Seinäjoki ja Ilm ajoki). Palaturvetta toimitetaan 
kunnallisiin lämpölaitoksiin (Kauhajoki, Jalasjär
vi, Kurikka, Uumaja) ja lisäksi sitä käytetään pal
jon myös maatilojen ja omakotitalojen pienkatti- 
loissa.

Mustaisnevalla ja Hormanevalla päätuottee
na on ollut ympäristöturve kasvuturpeeksi, kar
jan kuivikkeeksi, lietteiden imeytykseen tai maan 
kasvukunnon kohentamiseen. Kauhajoen soilta

tuotettua kasvuturvetta on toim itettu vientiin 
moniin Euroopan maihin.

Nummijärveen kuivatusvetensä laskevat 
suot, Uitonneva, Viitalanneva ja Kampinkeidas 
ovat olleet 1990-luvun pois tuotantokäytöstä 
korkeimman hallinto-oikeuden evättyä 1986 vi
reille pannun lupahakemuksen. Päätöslauselmas
sa vuonna 1994 korkein hallinto-oikeus katsoi, 
että ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt vesi
en puhdistusmenetelmät verrattuna nykytietä
myksen mukaan mahdollisiin tehokkaampiin 
menetelmiin ja toim innasta aiheutuvan haitan 
merkityksen yleiseltä kannalta, turvetuotannosta 
aiheutuva haitta ei ole siitä saatavaan etuun näh
den suhteellisen vähäinen. Vuonna 1999 Vapo Oy 
on käynnistänyt soilla uuden lupakierroksen 
entistä ehommilla vesiensuojelumenetelmillä.

Käyttämättä olevia Vapo Oy:n hallussa ole
via soita on reservissä useita. Ne ovat kooltaan ny
kyisiä nostoalueita pienempiä. Uusia soita käyt
töönotettaessa suoalueille tehdään aluksi ympä
ristöselvitys ja tarvittavat ennakkotutkimukset 
alapuolisessa vesistössä. Erityiskohteet pyritään 
säästämään suunnitelmakartoissa säästökohtei
na. Kullekin suolle määritellään sitä koskevat tär
keät ympäristönäkökohdat ja laaditaan ohjelmat 
ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

147



TU RVETU O TA N TO  HYÖ DYNTÄÄ 
AURINGON ENERGIAA
Turvetuotannossa raaka-aineen kosteutta alen
netaan eri toimenpitein. Aurinkoisina ja tuulisina 
alkukesän päivinä kuivumisolosuhteet ovat suo
tuisimman

Jyrsinturvetuotannossa käytetyt työvaiheet 
ovat jyrsintä, jossa turve irrotetaan tuotantoken- 
tän pinnasta, kääntäminen, jossa turvetta kään- 
nellään kuivumisen jouduttamiseksi ja keruu, jo 
ka tarkoittaa turpeen kuljettamista tuotantosa- 
roilta varastoaumoihin. Keruu tehdään joko 
imu- tai mekaanisilla kokoojavaunuilla tai suu
rilla traktoriperäkärryillä, jolloin puhutaan HA- 
KU-menetelmästä. Nykyisin lähes kaikki varas- 
toaumat peitetään tuotantokauden jälkeen tur
peen laadun turvaamiseksi.

Palaturvetuotannossa turvemassa puriste
taan nostokoneella pötkömäisiksi, käyriksi paloik
si. Nykyisin turve voidaan puristaa kentän pin
nalle myös lainemaiseksi matoksi. Tällöin puhu
taan lainepalaturpeesta, joka on erityisesti teolli
suuden käyttämää polttoainetta. Lopputuotteena 
turvemassan kääntelyn ja kuivumisen jälkeen 
syntyy kovia turvepaloja, joiden käsittely on help
poa ja vähemmän pölyä synnyttävää.

Jyrsinturvekuution energiasisältö on keski
määrin 0 ,8 -1 ,0  MWh/m3 ja palaturpeen 1 ,1 -1 ,5  
MWh/m3. Raaka-aineen maatumisaste ja kosteus 
vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden ominaisuuk
siin ja laatuluokkaan. Kun hehtaarilta suota saa
daan nostettua vuodessa 3 0 0 -6 0 0  m3 turvetta, 
voidaan laskea, että määrä riittää 1 5 -3 0  keskiko
koisen omakotitalon vuotuiseen energiantarpee
seen.

1990-luvulla Vapo Oy:n tuottam at turve- 
määrät Kauhajoen soilta ovat olleet noin 300  0 0 0 -  
5 00 000 m3 jyrsinpolttoturvetta, 70 0 0 0 -9 0  000 m3 
palaturvetta ja 20  0 0 0 -5 0  000  m3 ympäristötur- 
vetta vuodessa. Vuosien väliset vaihtelut ovat suu
ria sääoloista, varasto- ja markkinatilanteesta joh
tuen.

SUOPOHJAT METSIKSI, PELLOIKSI VAI 
SOIKSI?
Suon jälkikäyttöä edeltää alueen jälkihoitovaihe. 
Sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tuotanto
alue siistitään ja valmistetaan jälkikäyttövaihetta 
varten. Turvetuottaja poistaa alueelta tarpeetto
mat rakennelmat ja työn jäljet. Yhdessä maanomis
tajan kanssa todetaan, että alue on sopimuksen 
mukaisessa luovutuskunnossa. Luovutuksesta 
tehdään merkintä vuokrasopimukseen tai erilli
nen luovutuspöytäkirja, jossa vahvistetaan hallin
taoikeuden siirtyminen. Vuokratut suoalueet pa
lautetaan maanomistajille kuivatukseltaan metsä
talouskäyttöön sopivina ellei erikseen ole muuta 
sovittu. Olemassaolevat tutkimustiedot jälkikäyt- 
tövaihtoehdoista luovutetaan maanvuokraajien 
käyttöön.

Vapo Oy laatii omistamilleen suoalueille jäl- 
kikäyttösuunnitelman 3 -5  vuotta ennen turpeen- 
noston päättymistä. Hyvissä ajoin tehty jälkikäyt- 
tösuunnitelma helpottaa jälkikäytön toteutta
mista, sillä tuotannon loppuvuosina voidaan teh
dä vähin lisäkustannuksin joitakin jälkikäyttöä 
palvelevia töitä. Esimerkiksi kivennäismaita voi
daan kuljettaa sarkaojia puhdistettaessa alaville 
paikoille tai niistä rakentaa maisemaa elävöittäviä 
kumpareita ja saarekkeita sopiviin paikkoihin.

Jälkikäyttöm uodon päättää aina alueen 
omistaja. Soilla, joilla on paljon omistajia, olisi 
toivottavaa, että maanomistajat voisivat sopia ja 
suunnitella yhdessä jälkikäyttömuotoa. Vapo Oy 
on aktiivisesti tutkinut suopohjien jälkikäyttö- 
mahdollisuuksia ja niiden ympäristövaikutuksia 
ja julkaistut tutkim ustulokset palvelevat myös 
suonvuokraajia.

Kauhajoella käyttöön otetuista soista on 
poistunut tuotannosta vuoden 1998 loppuun 
mennessä vasta noin 40  ha. Alueet ovat vielä mil
tei kokonaan tuotantolohkojen keskelle paljastu
neina matalikkoina ja siten tuotannon yhteydessä 
tarvittavina tukialueina. Ensiksi turvetuotanto
alueita vapautuu laajemmalti Koihnannevalta ja 
Pallonevalta.
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Täm änhetkisten arvioiden mukaan valta
osalla turvesoista kasvatetaan metsää tuotanto
vaiheen päätyttyä. Suopohjan metsityskokeissa on 
saatu parhaimmillaan tuoreen kangasmetsän 
kasvutuloksia. Metsitys on tehokas keino hiilidi
oksidin sitomiseksi ja se on siten Kioton ilmasto- 
sopimuksen velvoitteidenkin kannalta Suomelle 
edullinen jälkikäyttömuoto. Metsitykseen sovel
tuu valtaosa suopohjista.

Kokemus on jo nyt osoittanut, että turpeen- 
ottoalueet kasvittuvat ja metsittyvät luontaisesti 
ilman erityisiä m etsänhoitotoim enpiteitäkin. 
Tällöin metsittyminen voi olla tavanomaista hi
taampaa ja syntyvä puusto epäyhtenäisempää ja 
suon pohjamuotoa myötäilevää.

Soiden pohjia voidaan ottaa myös perin
teiseen maanviljelyyn tai vaihtoehtoisesti mm. 
energiakasvien (mm. ruokohelpi), vihannesten, 
marjojen, mausteiden, yrttien tai ketokasvien vil
jelyyn. Viljelyä voi haitata pohjan kivisyys tai 
niukkaravinteisuus. M arjanviljelystä on eniten 
käytännön kokemuksia mansikan ja mm. pensas
mustikan ja karpalon viljelystä. Koihnannevallaon 
aloitettu vuonna 1999  pienim uotoinen mar- 
janviljelykoe Alajärven maatalous- ja puutarha
oppilaitoksen johdolla.

Osa suopohjista soveltuu luontevasti vesi
tettäväksi. Tällaisia ovat mm. pumppaamalla kui
vatetut tuotantoalueet. Soille tehdyissä altaissa 
viihtyvät vesilinnut ja kahlaajat varsinkin sen jäl
keen kun altaaseen on muodostunut kasvillisuut
ta ja vesieliöstön ravintoketju. Altaan reunavyö
hykettä kansoittavat pensaikkojen monet varpus
linnut. Vesitetyt suoalueet voivat toim ia paitsi 
luontoharrastajien ja ”bongareiden” tarkkailu- 
kohteina myös metsästäjien riistanhoito- ja met
sästysalueina. Niitä voidaan käyttää myös kalan
poikasten kasvatusaltaina. Matalat altaat kasvittu
vat nopeasti reunoiltaan ja keskellä olevat suo- 
pohjien luontaiset kohoumat ovat linnuston suo
simia suojaisia lepo- ja pesimäpaikkoja. M atalat 
lintujärvet kasvavat vesisyvyydestä riippuen vuo
sikymmenien tai -satojen kuluessa lopulta umpeen 
uudeksi suoksi.

Loppuun tuotettu turvesuo voidaan soistaa 
ilman vesittämisvaihettakin. Säätämällä vesipin
nan taso suokasvillisuuden kannalta edulliseksi, 
soistuminen käynnistyy hyvin nopeasti. Jo  parin 
vuosikymmenen kuluttua alueelle syntyy kattava 
suokasvillisuus. Hyviä esimerkkejä suokasvien 
nopeasta paluusta turvetuotantoalueella on näh
tävissä jo monilla loppuun tuotetuilla tuotanto- 
lohkoilla esimerkiksi Koihnannevalla.

Joskus turvekerroksen alla voi olla raken
nusaineeksi sopivaa soraa tai hiekkaa. Tällöin tur
vesuo voikin turpeennoston jälkeen muuttua 
merkittäväksi maa-ainesten ottoalueeksi. Jälki- 
käytön suunnitteluvaiheessa voi olla hyödyllistä 
tehdä pohjamaiden kartoitus asian selvittäm i
seksi.

Kauhajoen turvetuotantosoista Kampinkei- 
das ja Koihnanneva rajoittuvat soidensuojelu
alueisiin. Soista osa on suojelussa ja toiselta puo
lelta hyödynnetään turvetta. Tällaisilla paikoilla 
voi jatkossa olla mahdollisuus soistaa vapautunut 
suopohja, ja liittää ”uusiosuo” olemassaolevan 
suojelualueen osaksi monipuolistamaan alue
kokonaisuutta. Hallittu soistaminen johtaa vaih- 
televan ja monimuotoisen kosteikkokasvillisuu- 
den syntymiseen alueelle. Suopohjalle alkaa ker
rostua uutta turvetta nopeasti. Esimerkkinä tästä 
ovat entiset turvepehkun nostopaikat. Kihniön 
Aitonevalla 195 0-luvulla hylättyihin laahakauha- 
monttuihin on syntynyt vajaassa puolessa vuosi
sadassa luonnostaan jopa noin puolimetrisiä sam
mal- ja turvekerroksia.

Suopohjien laajamittainen jälkikäyttö on 
vielä uusi asia ja kaikkia mahdollisuuksia uuteen 
talouskäyttöön tuskin vielä on oivallettu. Niinpä 
jälkikäyttövaihtoehtojen kirjoon tulee vielä var
masti monia muitakin.
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Kauhajoen suot vuonna 1
RAIMO H EIKK ILÄ

LÄ H TÖ KO H TA  -  KAUHAJOEN SUOT 
ENNEN SOIDEN RAIVAUSTA
Ennen kuin ihmiset asettuivat Kyrönjoen latva- 
haarojen varrelle Kauhajoelle harjoittam aan 
maataloutta ja myöhemmin myös metsätaloutta 
ja turpeennostoa laajoilla suoalueilla, oli jokivar
silla ja vedenjakajilla laaja ja monipuolinen suo
luonto.

Vaikka Kauhajoki Suomen soiden vyöhyke- 
jaossa luetaankin kuuluvaksi keskustoistaan ko
holla olevien kilpikeidassoiden vyöhykkeeseen, 
on maaperästä, pinnanmuodoista ja pohjavesi- 
oloista riippuen kunnan alueella ollut myös run
saasti Järvi-Suomelle tyypillisiä maastonmyötäi- 
siä viettokeidassoita sekä Keski- ja Pohjois-Poh- 
janmaalle ominaisia aapasoita.

Keidassuot ovat turpeen kasvun myötä ym
päröivästä ja alapuolisesta kivennäismaasta irtau
tuneita, ja niiden keskiosien vesi- ja ravinnetalous 
on pelkästään sadeveden varassa. Keidassoiden 
reunoilla on ravinteikkaampia saraisia juotteja ja 
korpireunuksia, joille kulkeutuu sadeveden tuo
mien ravinteiden lisäksi ympäröiviltä kivennäis
mailta huuhtoutunutta ravinnelisää. Laajimpien 
ja edustavimpien keidassoiden keskustoissa on 
laajoja vesiallikoita, joilla elää runsas ja monila- 
jinen linnusto: vesilintuja, kahlaajia, lokkeja ja 
monenlaisia petolintuja. Erityisen laajoja keidas- 
suokokonaisuuksia Kauhajoella olivat pohjoises
ta etelään Selkäsaarenneva, Palloneva, Mustais- 
nevan eteläpuolisko, Ison Koihnannevan länsi

puolisko ja Lutakkokeitaat, Jäkälesneva, Iso Kai
voneva, Luhtaneva, Uitonneva, Kampinkeidas, 
Kauhaneva, Hukankeidas, Likolammit, M ajalet- 
to, Kärkikeidas ja Karhukeidas. Laajimmilla soilla 
oli myös aapasuo-osia.

Aapasoilla vesiä ja ravinteita kulkeutuu ki
vennäismailta soiden keskiosiinkin, ja ne ovat 
keskikesällä kauttaaltaan heleänvihreitä saraik- 
koja vastakohtana ruskeasävyisille rahkasammal- 
mättäiden luonnehtimille keidassoille. Suuria ja 
edustavia aapasoita Kauhajoella on ollut ainakin 
Ikkeläjärven Näätänevalla, Vähällä Koihnanne- 
valla, Isolla Koihnannevalla, Ison Nummikan- 
kaan pohjoispään Näätänevalla, Ylimysnevalla, 
Harjannevalla, Mustasaarenkeitaalla, Mustaisne- 
van pohjoispuoliskossa, Merarämäkällä, Horma- 
nevalla, Kauhanevalla ja Punttukeitaalla. Lisäksi 
on todennäköistä, että aapasoita ovat olleet Kai- 
nastonneva Hangaskylässä, Lellava sekä Sahan- 
neva ja Tuhkaneva Sahankylässä. M ahdollisesti 
muuallakin laajimmilla nykyisillä viljelysalueilla 
esimerkiksi Yrjänäiskylässä ja Harjankylässä pel
toja on raivattu aapasoista.

Kyrönjoen latvahaarojen varrella, erityisesti 
Kainastonjokivarsilla on laajoja savikkoja, joilla 
on ollut keväisin tulvan alle jääviä melko ohuttur
peisia soita. Ne ovat olleet hyvinkin reheviä ja ra
vinteikkaita, mitä osoittavat esimerkiksi Alfred 
Värkin (1985) alueen saviprunnien reunamilta 
löytämät ilmeisen reliktiluontoiset lettotähtimön 
ja liereäsaran esiintymät. Niiden perusteella Kai-
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KAUHAJOELLA ON JÄLJELLÄ SUURIA LUONNONTILAISIA KOHOSOITA. ISON KAIVONEVAN 
ALLIKOT JA SAMMALEET HEHKUVAT HEINÄKUISEN HELLEPÄIVÄN VALOSSA.

nastonjokivarrella on ilmeisesti ollut nykyisin vain 
Pohjois-Suomessa esiintyviä koivulettoja.

Kauhajoen poikkeuksellisen suuret pohja
vesivarat ovat myös olleet hyvin tärkeitä suoluon
non kannalta. Pohjavesi on hyvin monin paikoin 
purkautunut pintaan lähteinä ja tihkupintoina. 
Tyypillisesti lähteiden ympäristöt ovat soistuneet, 
ja joskus lähdevaikutus on ulottunut yksittäisen 
lähteensilmän ympäristössä hehtaarienkin alalle. 
Samoin pohjaveden tihkuminen ilman varsinaista 
lähteensilmää on ollut monin paikoin hyvinkin 
laajaa. Lähteiden vaikutuspiirissä suot ovat mo
nesti olleet lettoja, joilla kasvaa lukuisia nykyisin 
hyvin harvinaisia kasvilajeja. Laajoja ja ilmeisen 
edustavia lettoja on ollut esimerkiksi Isolla Koih- 
nannevalla, jolta suotutkija, professori Mauno J. 
Kotilainen vuonna 1945 löysi lettorikon, joka ny
kyään on kokonaan hävinnyt Suomen eteläpuo- 
liskosta. Myös Vähällä Koihnannevalla ja Harjan- 
nevalla lettosoita on ilmeisesti ollut laajalti. Poh
javeden purkautumisen aikaansaamia lettoja on 
ollut myös Teuvan rajalla Mustaisnevan länsipuo

lella, Karhukankaan reunamilla, Hyypänjoki- 
laakson reunoilla, Lauhavuorella, Paholuoman 
varsilla, Möykynluoman latvoilla, Nummijärven 
ympäristössä sekä Pirttikankaan -  Keevelinkan- 
kaan seudulla.

Kaikkiaan Kauhajoen alkuperäisen suo
luonnon monimuotoisuus suokokonaisuuksien, 
kasviyhdyskuntien sekä kasvi- ja eläinlajiston suh
teen on ollut hyvin suuri, ilmeisesti Suomen olois
sa jopa poikkeuksellinen. M onenlaiset suokoko- 
naisuudet ovat muodostuneet liki sadasta erilai
sesta suotyypistä. Suurin osa Suomessa tunturi- 
vyöhykkeen eteläpuolella luokitelluista kasviyh
dyskunnista on esiintynyt Kauhajoellakin. Soiden 
kasvilajisto on ollut hyvin monipuolinen, joskin 
voidaan vain arvailla mitä kaikkea vuosisatojen 
kuluessa on kadonnut. Soiden linnusto on moni
en viime vuosikymmenien tutkimusten mukaan 
ollut hyvin monimuotoinen ja runsas.

Suokokonaisuuden tyypillä on myös suuri 
käytännön merkitys. Keidassoilla kertyy rahka- 
turvetta, jonka paksuus voi enimmillään olla liki
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kymmenen metriä. Se on huonosti maatalouteen 
tai metsänkasvatukseen soveltuva alusta, eikä tur
vekaan varsinkaan suon pintaosissa yleensä sovel
lu polttokäyttöön, vaan kasvuturpeeksi tai kui
vikkeeksi. Aapasoilla taas kerrostuu saravaltaista 
turvetta, joka ravinteikkaampana soveltuu vilje
lyyn paljon paremmin kuin rahkaturve. Saratur- 
peet ovat myös paremmin polttoturpeeksi sovel
tuvia, ja yleensä saraturvealustalla metsäojituskin 
tuottaa hyvän tuloksen. Erityisen hyvin viljelykel
poisia ovat olleet jokivarren säännöllisesti kevät- 
tulvan alle joutuneet saraiset suot.

KAUHAJOEN SUO LUO NTO  1999 - 
EDUSTAVIA RIPPEITÄ ALKUPERÄISESTÄ

Vuosisatainen raivaus pelloiksi sekä viime vuosi
kymmenien metsäojitus ja turpeennosto ovat pe
rusteellisesti muuttaneet Kauhajoen suoluontoa 
-  kuten kaikkialla muuallakin Suomessa napapii
rin eteläpuolella.

Pellonraivaus on pääasiassa kohdistunut ra
vinteikkaisiin saravaltaisiin soiden reunaosiin ja 
aapasoihin, joskin kydöttämällä on viljelyyn otet
tu keidassoitakin. Pellonraivaus on jo viime vuosi
sadalla selvästi muuttanut luonnontilaisten suo
tyyppien jakaumaa karumpaan suuntaan. Kauha
joen suoluonnon tilaa kuvaavalla kartalla ei vali
tettavasti ole pystytty esittämään tarkasti soista 
raivattujen peltojen määrää. Kartan tiedot perus
tuvat vuosisadan alussa tehtyyn epätarkkaan 
maaperäkarttaan mittakaavassa 1 :4 0 0  000 , jossa 
turvemaiden osuus on selvästi aliarvioitu. Toi
saalta pelloiksi on mielellään raivattu ohutturpei
sia soita, joita ei geologisesti luokitella soiksi. Li
säksi pitkään viljellyillä suopelloilla turvekerros 
vähitellen hajoaa ja ohenee. Tällöin alkuperäinen 
suo muuttuukin kivennäismaaksi. Joka tapauk
sessa suoviljelyksiä lienee ainakin kaksinkertai
nen määrä kartan esittämään verrattuna, eniten 
Kainastonjoen varrella, Aronkylässä, Ikkeläjär- 
vellä ja Harjankylässä.

M etsäojitus on pinta-alaltaan selvästi laajin 
soiden käyttömuoto Kauhajoella. Pellonraivauk
sen jälkeen jäljellä olleesta suoalasta on yli kolme

neljäsosaa metsäojitettu. Ojituksen osuus pinta- 
alasta ei vielä anna oikeaa kuvaa metsäojituksen 
vaikutuksesta suoluontoon. Ojitukselta on sääs
tynyt lähinnä karuja soiden keskustoja. Luonnon
tilaisista suotyypeistä vallitsevat karut nevat ja 
niukkapuustoiset rämeet. Valitettavasti Kauha
joella on laajasti tehty myös taloudellisesti kan
nattamattomia ojituksia liian karuilla soilla. Maan
omistajille taloudellisia tappioita aiheuttaneiden 
ja tarpeettomasti luontoa tuhonneiden hukkaoji
tusten osuus ojituksen ollessa vilkkaimmillaan 
1970-luvulla oli jopa 30 %  metsänparannusva
roilla toteutetuista hankkeista (Heikkilä 1984). 
Soiden reunat on ojitettu lähes kauttaaltaan. 
Luonnontilaisia suon ja kivennäismaan reuna
vyöhykkeitä on jäljellä enää Lauhavuoren ja Kau
hanevan -  Pohjankankaan kansallispuistoissa, 
Isolla Kaivonevalla, Isolla Koihnannevalla ja 
Mustasaarenkeitaalla. Tästä johtuen runsaspuus
toisia korpia ja rämeitä on luonnontilassa enää 
vain hyvin pieniä laikkuja, yhteensä joitakin kym
meniä hehtaareja.

Turpeennostoon on teollisessa mittakaavas
sa pyritty luonnollisesti ottamaan laajoja suoko- 
konaisuuksia, joille on voitu muodostaa laajoja 
jyrsinturpeen tai palaturpeen nostoalueita. Sikäli 
turpeennosto on täydentänyt metsäojituksen ai
heuttamaa rajua suoluonnon köyhtymistä. Lisäk
si monet vielä keskustoiltaan luonnontilaiset suot 
on varattu turpeennostoon.

Kauhajoen lukuisista keidassoista reuno- 
jaan myöten ainakin suurelta osin luonnontilaisia 
ovat vuonna 1999 enää Kauhaneva, Karhukei- 
das, Kärkikeidas, M ajaletto ja Iso Kaivoneva. N ä
mä kaikki ovat jo luonnonsuojelualueita. Näistä 
Kauhaneva ja Iso Kaivoneva kuuluvat suokoko- 
naisuuksina ja linnustoltaan koko Suomen edus- 
tavimpiin ja ovat kansainvälisestikin merkittäviä 
soidensuojelukohteita. Luonnontilaisia keidas- 
suokeskustoja on lisäksi vielä jäljellä Selkäsaaren- 
nevalla, Mustaisnevalla, Jäkälesnevalla, Sikarä- 
mäkällä, Kampinkeitaalla ja Isolla Koihnanneval
la. Näistä vain Iso Koihnanneva ja Kampinkeidas 
kuuluvat soidensuojeluohjelmaan. Isolla Kaivo- 
nevalla, Isolla Koihnannevalla ja Mustasaaren-
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KARPALO VIIHTYY LUONNONTILASSA OLEVAN MUSTAISNEVAN 
MÄRILLÄ RAHKAPINNOILLA.

keitaalla on valitettavasti tuhottu soiden luon
nontilaa 1980-luvun alussa suojelurajauksen si
sälläkin, kun maanom istajat ryhtyivät suoraan 
toim intaan valtioneuvoston lainvoimaisia pää
töksiä vastaan. Suota ojitettiin laajalti, jopa niin, 
että Koihnanjärven länsipuoliset allikot laskettiin 
tyhjäksi. Ojitukset eivät mitenkään olleet esimer
kiksi metsätaloudellisesti perusteltuja vaan pelk
kiä tihutöitä. O jat on sittemmin suurimmaksi 
osaksi padottu verovaroin, mutta oli kovin riipai
sevaa löytää vielä kesällä 1998 kapeaan mutta 
syvään jyrsinojaan hukkunut kurjenpoikanen 
Isolla Koihnannevalla.

Aapasuoluonto on Kauhajoelta tuhoutunut 
vielä perusteellisemmin kuin keidassoiden piir
teet. Jo  yksittäiset niskaojat suon reunalla riittävät 
useimmiten ohjaamaan kivennäismailta virtaavat 
vedet suon ohi. Tästä on seurauksena suon kuivu
minen ja karuuntuminen. Vesitaloudeltaan jok 
seenkin luonnontilaisia aapasoita Kauhajoella on 
enää Kauhanevalla, Punttukeitaalla, Kärkikei- 
taalla, Isolla Koihnannevalla ja Mustasaarenkei- 
taalla. Kaikki muut ovat peruuttamattomasti tu
houtuneet. M onet aiemmin tavallisetkin aapasoi
den kasvilaj it ovat viime vuosikymmeninä kovasti 
harvinaistuneet.
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Jo  vuosisadan alussa suomalaisen suokasvil- 
lisuustutkimuksen perustaja A.K. Cajander valit- 
teli, että eteläsuomalaisia lettosoita on vaikea luo
kitella, kun ei enää tahdo löytyä luonnontilaisia 
esimerkkejä (Cajander 1913). Valtakunnan met
sien inventoinnissa 1950-luvun alussa lettojen 
osuus Suomen eteläpuoliskon soista oli 0 ,4  % 
(Ilvessalo 1957), mutta 1980-luvun lopulla näistä 
letoista oli jäljellä enää 5 %  (Eurola ym. 1991). 
Voidaan perustellusti arvata, että alkuperäisestä 
lettoluonnosta eteläisessä Suomessa on jäljellä 
enää korkeintaan muutama promille. Kauhajoel
la lettoja lienee alun perin ollut satoja hehtaareja, 
ehkä jopa yli 1000 ha. Nykyisin luonnontilaisia 
lettoja on jäljellä vajaa hehtaari Lauhavuoren kan
sallispuistossa, 0,1 ha Kauhanevan kansallispuis
tossa ja hehtaarin verran Ikkeläjärven Rytiperäs- 
sä. Siinä kaikki. Säästyneet laikut ovat suotyypeil
tään ja lajistoltaan edustavia, ja kaikesta huoli
matta niillä lienee säilynyt varsin suuri osa Kauha
joen alkuperäisestä lettojen kasvilajistosta. Lau- 
hanvuoren lähdeletoilla ja lettonevoilla kasvavat 
vielä mm. karhunruoho Suomen eteläisimmällä 
kasvupaikalla, hirssisara, ruskopiirtoheinä, pur- 
tojuuri ja rimpivihvilä sekä m onet harvinaiset 
sammallajit. Kauhanevan lähdelettolaikulla on 
runsaasti kaarlenvaltikkaa, joka on romahdus
maisesti vähentynyt Oulun läänin eteläpuolella. 
Rytiperän huurresammallähteikössä, lähdeletolla 
ja lettorämeellä kasvavat lettovilla ja isohuurre- 
sammal ainoalla paikallaan yli sadan kilometrin 
säteellä, punakämmekkä, vilukko, soikkokaksik- 
ko ja monet muualta Etelä-Pohjanmaalta puuttu
vat sammalet. Lettorikko, röyhysara ja ilmeisesti 
monet muut Kauhajoella ennen kasvaneet lajit on 
kuitenkin peruuttamattomasti menetetty.

KAUHAJOEN SUOLUONNON TULEVAISUUS

Vuonna 1999 Kauhajoella on ainakin keskiosil
taan luonnontilassa vielä tusinan verran soita. 
Näistä kuitenkin vain Iso Kaivoneva, Lauhanvuo- 
ren ja Kauhanevan -  Pohjankankaan kansallis
puistojen suot, Kampinkeidas, Iso Koihnanneva 
ja Mustasaarenneva on rauhoitettu tai sisällytetty

suojeluohjelmiin ja Natura 20 0 0  -ohjelm aan. Si
ten vain niiden säilyminen luonnontilaisina tule
ville sukupolville on turvattu.

Suojelusoitakin on monin paikoin ojitettu, 
ja Kampinkeidas sekä Iso Koihnanneva rajoittu
vat turpeennostoalueisiin. Siksi on jouduttu tur
vautumaan ojitusalueiden ennallistamiseen Isolla 
Kaivonevalla ja Isolla Koihnannevalla. Siellä on 
suojelupäätösten jälkeen tehtyjä ojia jouduttu pa
toamaan soiden vesitalouden palauttamiseksi 
luonnontilaiseksi. Myös Kauhanevalla on padot
tu vanhaa nälkävuosina kaivettua Kruununojaa. 
Kauhanevalla samoin kuin Lauhanvuorella on li
säksi viime aikoina tukittu uudempia ojia.

Tulevia vuosisatoja ajatellen olisi syytä vielä 
arvioida uudelleen suojelusoiden rajauksia ja suo- 
kokonaisuuksien suojelemiseksi pitäisi soiden 
reunoja ennallistaa vielä nykyisten suojelurajaus
ten ulkopuolellakin esimerkiksi Kampinkeitaalla, 
jonka reunat on kauttaaltaan ojitettu. Lisäksi olisi 
syytä harkita turpeennostovarausten purkamista 
muutamilla keskustoiltaan luonnontilaisilla soilla 
ja etsiä uusia turvesoita.
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Koko metsä- ja suoluonnon
kestävään hoitoon



Metsä- suoluonnon monimuotoisuus
MATTI SEPPÄLÄ

MITÄ METSÄLUONNON MONIMUO
TOISUUS ON ?
M onim uotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elä
vässä luonnossa esiintyvää vaihtelua. Bioottisten 
tekijöiden lisäksi monimuotoisuuteen vaikutta
vat monet elottoman luonnon tekijät kuten ilmas
to, maaperän ominaisuudet ja maanpinnan kor
keusvaihtelu. Kuten kaikkialla luonnossa, myös 
metsissä monimuotoisuus ilmenee näiden tekijöi
den aikaansaamana vaihteluna, joka näkyy met
säluonnossa lajirikkautena, elinympäristöjen eri
laisuutena ja lajien perimän vaihteluna.

Suomessa kysymys biologisesta monimuo
toisuudesta liitetään erityisesti metsäluontoom
me. M etsät ja niissä elävät lajit muodostavatkin 
keskeisen osan maamme luontoa. Myös suurin 
osa uhanalaisista lajeista elää metsissä ja soilla. 
Toisaalta maamme kansantalous ja hyvinvointi 
erityisesti maaseudulla on edelleen riippuvainen 
uusiutuvien metsävarojen hyödyntämisestä. O n
kin tärkeää etsiä keinoja, joilla voidaan harjoittaa 
metsätaloutta metsien m onim uotoisuutta säi
lyttäen.

M etsäluonnonhoidossa luonnon m oni
muotoisuuden turvaaminen on tämän hetken tär
keimpiä tavoitteita. Riossa v. 1992  solmitussa 
biodiversiteettisopimuksessa Suomi on sitoutu
nut kaiken toiminnan yhdeksi lähtökohdaksi ot
tamaan luonnon monimuotoisuuden turvaami
sen. Täm än maailmanlaajuisen taustan vuoksi 
metsänhoitosuosituksissa, metsälaeissa ja metsä

talouden ohjelmissa metsien monimuotoisuuden 
säilyttäminen on otettu yhdeksi tavoitteeksi kes
tävän puuntuotannon rinnalle.

Miten sitten monimuotoisuus ilmenee met
säluonnossa ja miten sen säilyttämiseen ja hoi
toon tulisi ryhtyä? M etsien monimuotoisuus 
vaihtelee maan eri osissa ja maakunnissa sekä 
metsien käyttöhistorian että elottoman luonnon 
tekijöiden vaikutuksesta. Metsien monimuotoi
suuden piirteet ovat jokaisella maakunnalla 
omanlaisiaan. Etelä-Pohjanmaalla metsien ja soi
den monimuotoisuuteen antavat leimansa luon
non yleinen karuus sekä metsien pitkäaikainen 
käyttö alkaen tervanpoltosta, kaskeamisesta ja 
laivanrakennuksesta. Tämän vuosisadan toimen
piteistä erityisesti hakkuumäärien kasvu, metsän
viljely ja metsäojitus ovat vaikuttaneet metsä- ja 
suoluontoon.

M onimuotoisuuden sisältö vaihtelee jopa 
maakuntien eri osissa. Kauhajoen metsäluonto 
on erilaista kuin esimerkiksi Suomenselällä 
Soinissa tai Ähtärissä. Kauhajoella metsäluonnon 
monimuotoisuudelle keskeisiä piirteitä ovat mm. 
karujen metsien ja soiden, erityisesti rämeiden 
suuri osuus, arvokkaat pienvedet, erityisesti pu
rot, joita Kauhajoella on muuta Etelä-Pohjanmaa
ta runsaammin sekä harjumetsät ja niihin liittyvät 
kurut. Lauhanvuoren vedenjakajaseutu on jopa 
valtakunnallisesti arvokasta aluetta omaleimaisi- 
ne luonnon monimuotoisuutta ilmaisevine piir- 
teineen; rehevää kasvillisuutta ylläpitävine lähtei-
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neen ja lähdepuroineen sekä välillä taas karuine 
metsineen ja soineen.

M etsäluonnon monimuotoisuuden säilyt
tämisen tavoite on kokonaisuus, joka pitää sisäl
lään sekä talousmetsissä tehtävän monim uotoi
suuden turvaamistyön että varsinaisten luonnon
suojeluohjelmien ja -alueiden kautta tapahtuvan 
luonnonsuojelun. Ne täydentävät toisiaan ja il
man talousmetsissä tehtävää monimuotoisuuden 
säilyttämistä alueellinen metsä- ja suoluonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen ei voi suotui
salla tavalla toteutua.

LUONNONMETSÄT MALLINA MONIMUO
TOISUUDEN SÄILYTTÄMISESSÄ

Toistuvat metsäpalot säätelivät -  ennen tämän 
vuosisadan tehokasta palojen torjuntaa -  metsien 
puulajisuhteita ja ikärakennetta ja synnyttivät 
kasvi- ja eläinlajistoltaan monipuolisen metsän. 
Luonnontilaisen boreaalisen havumetsän moni

muotoisuus perustuu metsäpalojen ja muiden tu
hojen sukkessiokiertoon. Esimerkiksi Kauha
joella, jossa on paljon karuja metsiä, ovat nämä alu
eet palaneet toistuvasti noin 5 0 -1 0 0  vuoden vä
lein.

Monimuotoisuuden turvaaminen onkin ta
lousmetsissä muodostunut pyrkimykseksi jäljitel
lä luonnonmetsän rakennepiirteitä. Näin siksi, et
tä teoreettisesti ajatellen täysin luonnontilaisissa 
metsissä luonnon monimuotoisuus on suurim
millaan. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, vaan 
metsien monimuotoisuus, mm. lajirikkaus, muut
tuu myös luonnonmetsissä puuston ikääntymi
sen, myrskyjen, metsäpalojen ja muiden tuhojen 
seurauksena, kuten aiemmin on todettu.

Käytännössä metsäluonnon m onim uotoi
suuden hoito muodostuukin erityisesti uhanalais
ten eliö- ja kasvilajien säilyttämisestä. M etsien 
käyttö on pitkällä aikavälillä johtanut tiettyjen 
luonnonmetsän rakennepiirteistä riippuvaisten 
lajien häviämiseen tai uhanalaistumiseen. Näitä
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lajeja ovat metsissä ja soilla erityisesti lehtojen ja 
rehevien soiden lajit, lahopuulla elävät lajit ja van
hoista lehtipuista riippuvaiset lajit.

Etelä-Pohjanmaalla, myös Kauhajoella, on 
vähälukuiset lehdot ja rehevät suot jo  aiemmin 
raivattu pelloiksi ja nyttemmin ne hyvätuottoisi
na metsämaina on valtaosin otettu metsätalous
käyttöön. Uudistushakkuissa on suosittu keinol
lista uudistamista, joka on johtanut havupuun 
osuuden, erityisesti männyn osuuden lisääntymi
seen. Metsänuudistaminen on myös tasaikäistä- 
nyt metsiämme. Kuollut ja laho puu on taas ta
lousmetsistä perinteisesti kerätty polttopuuksi. 
M etsäluonnonhoidon tavoitteeksi onkin 1990- 
luvulla vakiintunut edellä mainittujen luonnon
metsän rakennepiirteiden palauttaminen talous
metsiin.

MONIMUOTOISUUS METSÄTALOUDESSA: 
LUONNONLÄHEISET METSÄTALOUDEN 
KÄSITTELYOHJEET

Kestävään metsätalouteen kuuluu puuntuotannon 
ohella metsien monimuotoisuuden säilyttäminen. 
Tähän tähtäävät metsänhoitosuositukset otettiin 
metsätaloudessa käyttöön vuonna 1994 ja samana 
vuonna hyväksyttiin laajapohjaisesti valmisteltu 
metsätalouden ympäristöohjelma.

Käytännön metsätalouden töissä metsän
hoitosuositusten ja ympäristöohjelman toteutta
minen on näkynyt mm. uudisojituksen vähenemi
senä ja säästö- sekä jättöpuiden säilyttämisenä 
hakkuissa. Tärkeää on myös ns. avainbiotooppi
en eli metsäluonnon monimuotoisuuden kannal
ta arvokkaiden elinympäristöjen ja muiden met
sän m onimuotoisuuskohteiden huomioiminen 
metsäsuunnittelussa ja sitä kautta käytännön 
töissä.

Vuoden 19 9 7  alussa voimaan astuneessa 
uudessa metsälaissa metsien monimuotoisuuden 
ylläpitämisen tavoite sai virallisen säädöspohjan. 
Laissa on yleinen metsäluonnon monimuotoisuu
den tavoite kaikille metsätalouden töille. Vastaa
vasti kestävän metsätalouden rahoituslaissa on 
uutena valtion tukimuotona monimuotoisuuden

ylläpito eli ns. ympäristötuki sekä alueellisesti 
merkittävät luonnonhoitohankkeet.

Erityisesti monimuotoisuuden säilyttäm i
sen tavoite konkretisoituu metsälain 10 §:ssä, jos
sa luetellaan metsäluonnon monimuotoisuudelle 
erityisen tärkeät elinympäristöt. Näitä elinympä
ristöjä ovat luonnontilaisten lähteiden, purojen, 
norojen ja pienten lampien välittömät lähiympä
ristöt, rehevät korvet ja letot, lehtolaikut, pienet 
kangasmetsäsaarekkeet ojittam attom illa soilla, 
rotkot, kurut ja jyrkänteet sekä niiden välittömät 
alusmetsät sekä karukkokankaita vähätuottoi
semmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähä
puustoiset suot ja rantaluhdat.

Erityisen tärkeät, pienialaiset elinympäris
töt ja niiden luonnontilaiset ominaispiirteet tulee 
uuden metsälain mukaan säilyttää. Laissa määri
tellään siis kaikkia velvoittava luonnon m oni
muotoisuuden säilyttämisen vähimmäistaso. M i
käli elinympäristöjen säilyttämisestä maanomis
tajalle aiheutuva haitta on vähäistä suurempi, voi 
maanomistaja saada korvausta kestävän metsä
talouden rahoituslain ympäristötukena.

Vastaavasti on uudessa luonnonsuojelulais
sa määritelty tietyt metsäiset luontotyypit, joiden 
ominaispiirteitä ei saa muuttaa sekä tietyt uhan
alaiset lajit, joiden elinympäristöt tulee säilyttää. 
Näihin säädöksiin on metsälaissa viittaus, joka 
edellyttää myös niiden noudattamista. Tärkeim 
piä näistä luonnonsuojelulain uhanalaisista lajeis
ta on myös Kauhajoella esiintyvä liito-orava.

METSIEN M ONIM UOTOISUUTTA YLLÄPITÄ
VÄT ARVO KKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Metsissä ja soilla monimuotoisuuden säilyttämi
nen voidaan jakaa kahteen eri osaan; luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä 
tehtävien toim enpiteiden yhteydessä ja m oni
muotoisuuden hoito metsälain tärkeillä sekä muu
toin arvokkailla elinympäristöillä eli avainbio- 
toopeilla.

Talousmetsissä voidaan erottaa metsäluon
non monimuotoisuudelle arvokkaita elinympä
ristöjä. Ne ovat elinympäristöjä, jotka ovat luon-
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nontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, ja joissa 
uhanalaisten, harvinaisten ja vaateliaiden lajien 
esiintyminen on todennäköistä. Näistä elinympä
ristöistä tärkeimpiä ovat aiemmin mainitut metsä
laissa luetellut tärkeät elinympäristöt. Näiden li
säksi tulevat muut hyvässä metsänhoidossa säily
tettäviksi suositeltavat arvokkaat elinympäristöt 
kuten vanhat aarnimetsiköt ja harjumetsät. Metsä
lain tärkeät elinympäristöt, silloin kun ne ovat 
luonnontilaisia, tulee pääsääntöisesti jättää koko

naan metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle. 
Talousmetsien tärkeät ja arvokkaat elinympäris
töt voivat edesauttaa uhanalaisten lajien säilymis
tä sekä toimia ekologisina yhteyksinä ja askelkivi- 
nä näiden lajien leviämisessä. M onim uotoisuu
den säilyttämisen keskeisin keino talousmetsissä 
onkin juuri näiden kohteiden tunnistaminen ja 
rajaaminen talouskäytön ulkopuolelle.
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Arvokkaista elinympäristöistä Kauhajoella 
tärkeimpiä ovat mm. pienvedet, lähteet, purot ja 
pienet lammet, rehevät ojittam attom at korvet, 
lehtolaikut ja karut ojittam attom at suot. Etelä- 
Pohjanmaalla, jossa muutoin metsäluonto on hy
vin karua, ovat purolaaksot ja muut rehevät elin- 
ympäristökohteet, joita on mm. Kauhajoen Rati
kassa paikoin runsaasti, erityisen arvokkaita.

MONIMUOTOISUUDEN HOITO  METSÄTA
LOUSTOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ

M etsän kiertoaikana tehtävien m etsätaloustoi
menpiteiden yhteydessä monimuotoisuuden säi
lyttäminen voidaan ottaa monella tapaa huomi
oon. Seuraavassa tärkeimpiä keinoja monimuo
toisuuden turvaamiseksi eri käsittelytoimissa 
metsikön ikäkausien mukaan.

Monimuotoisuutta turvaavia keinoja met
sän uudistamishakkuussa ovat luontaisen uudis
tamisen käyttö, olemassa olevien taimiryhmien ja

säästöpuiden, erityisesti haapojen, raitojen ja ter
valeppien sekä vanhojen havupuiden jättäminen 
hakkuualalle sekä uudistusalan rajaus siten, että 
kosteikot ja avainbiotoopit säästetään sekä suo
javyöhykkeet vesistöjen ja pienvesien rannoilla.

Metsän uudistamisen tavoitteena on saada 
uudistusalalle riittävän tiheä, tasainen, hyvälaa
tuinen ja terve taimikko. Tämän vuoksi uudista
mistöiden yhteydessä tehdään yleensä uudistus
alan raivaus ja muokkaus. Raivauksessa tulisi m o
nimuotoisuuden vuoksi jättää säästöpuuryhmät 
raivaamatta samoin kuin säästää uudistusalalla 
pihlajat, katajat, raidat ja muut arvokkaat pen
saat, jotka eivät haittaa metsän uudistamista.

M aanpinnan muokkauksessa tulisi suosia 
kevyitä, kohteeseen soveltuvia menetelmiä. Eri
tyisesti tulisi kulotuksen osuutta maanpinnan val
mistuksessa lisätä, koska metsäpalojen vähennet
tyä monet kuloista riippuvaiset lajit ovat uhana
laistuneet.

KAUHAJOEN LUONNON YLEISEN KARUUDEN KESKELLÄ PIENET REHEVÄT LEHDOT OVAT 
MONIPUOLISEN KASVI- JA ELÄINLAJISTON ELINYMPÄRISTÖJÄ. KOTKANSIIPIKASVUSTOA

NÄSIÄNMÄELLÄ.
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Taimikonhoidossa ja kasvatushakkuissa on 
suositeltavaa edelleen monimuotoisuuden vuoksi 
muistaa säästää kuollutta ja lahoa puuta sekä pyr
kiä lisäämään lehtipuuosuutta taimikoissa ja kas- 
vatusmetsissä.

M etsätienrakennuksessa ja kunnostusoji
tuksessa tulee erityisesti huomioida vesiensuojelu 
ja mm. pienvesiin liittyvän monimuotoisuuden 
turvaaminen. Kunnostusojituksessa tulee myös 
pyrkiä jättämään liian karut suot sekä mahdolli
sesti palautuvat avainbiotoopit, esim. edellisessä 
ojituksessa kaivetut lähteet, kunnostusojituksen 
ulkopuolelle.

M ETSÄSUUNNITTELUJA NEUVONTA 
MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJINÄ

Käytännön metsätalouden tehtävistä yksi keskei
nen metsäluonnon monimuotoisuuden edistämi
sen keino on metsäsuunnittelutyö. Tärkeä osa 
metsäsuunnittelua on metsälain 10 §:n tärkeiden 
elinympäristöjen tunnistaminen ja kuvaaminen 
metsäsuunnitelmissa, jo tta  metsänomistaja saa 
tietoonsa monimuotoisuudelle tärkeät elinympä
ristöt tilallaan. Lisäksi jo useita vuosia on vakiin
tunut käytäntö metsäkeskusten metsäsuunnitte- 
lutyössä ollut se, että metsälakikohteiden lisäksi 
metsänhoitosuositusten mukaisia arvokkaita mo- 
nimuotoisuuskohteita kartoitetaan ja esitetään 
metsäsuunnitelmissa metsänomistajan vapaaeh
toisuuden pohjalta säilytettäväksi.

Koska käsittelytoimenpiteiden yhteydessä 
tehtävä monimuotoisuuden säilyttäminen, mm. 
jättö- ja säästöpuut, on pitkälti suosituspohjaista, 
on maanomistajien neuvonta eräs tärkeä keino 
edistää monimuotoisuuden säilymistä. On tär
keää, että maanom istajat saavat oikeata tietoa 
metsälain tavoitteista ja vaatimuksista sekä to i
saalta hyvästä metsänhoidosta. Tätä neuvonta
työtä tekevät kaikki metsäammattilaiset.

Kestävän metsätalouden harjoittaminen on 
tärkeä elinkeino monelle myös Kauhajoella, ja 
siksi on kerrottava, että monimuotoisuuden tur
vaaminen on mahdollista osana kestävää metsäta
loutta.
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LIITO-ORAVAN METSÄSSÄ ON VÄHINTÄÄN KOLME PUULAJIA JA USEITA LATVUSKERROKSIA. 
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Liito-oravan metsä
SEPPO LAAKSO

Liito-orava on yksi mielenkiintoisimmista eläi
mistämme, siperialaisen taigametsän asukki, joka 
ei koskaan levinnyt Ruotsiin saakka. Keski-Eu- 
roopasta se on kokonaan hävinnyt ja luokiteltu 
meilläkin voimakkaasti taantuneeksi, silmälläpi
toa vaativaksi lajiksi. Liito-orava on melko huo
maamaton, vanhan metsän asukas, joka lepäilee 
päivät piilossa puun onkalossa ja liikuskelee vain 
yöaikaan lähinnä lehtipuiden liepeillä. Piilottele- 
vana lajina se jää yleensä huomaamatta elinpiiris
sään. Salaperäistä vaikutelmaa on osaltaan lisän
nyt lajin todellinen harvinaistuminen vuosikym
menien aikana. Toisaalta sopivissa paikoissa, joita 
Kauhajoellakin edelleen löytyy, voi kokenut ha
vainnoija nähdä merkkejä liito-oravan läsnäolos
ta: jätöksiä puun rungolla ja puun tyvellä, syön- 
nösjälkiä, pieniä lehtikimppuja maassa tai nork- 
kovarastoja oksilla. Öisessä metsässä saattaa 
kuulla sen liikkuvan rapistellen jossain koivun tai 
haavan latvuksessa, tai nähdä äkäisen liidon yö
taivasta vasten. Useimmiten liito-orava havaitaan 
kuitenkin vain silloin, kun se elelee lähellä asu
muksia tai sen pyöreä pää ilmestyy yllättäen pi- 
hapöntön aukosta. Pöntötystä harrastaville lintu- 
miehille se tulee myös tutuksi.

Liito-oravan tilanne on mielenkiintoinen si
kälikin, että vielä 1950-luvulla melko yleisenä 
lajina se heijastelee muutoksia, joita uusi aika on 
tuonut mukanaan vanhan metsän lajeille. Liito- 
oravan elinpiiri myös ilmentää piirteitä, jotka

ovat tärkeitä elävälle metsälle ja laj i voi näin opas
taa meitä matkalla kohti monimuotoista metsää.

Liito-orava luokitellaan taantuneeksi, sil
mälläpidettäväksi lajiksi, jonka elinolosuhteet tu
lisi säilyttää tai niitä tulisi parantaa siten, että este
tään kannan pieneneminen kriittiselle tasolle. Eu
roopan Unionin luonnonsuojelusäädöstö koros
taa lajien suojelua valtioissa, joissa ko. lajin koko 
EU:n kannasta elää yli 10 % . Liito-oravia on ny
kyisen EU: n alueella enää vain Suomessa ja vastuu 
lajin kohtalosta Euroopassa on näin tavanomais
takin lähempänä.

KANNANKEHITYS JA SEN ALUEELLISET 
ERITYISPIIRTEET

Varsinainen herätys liito-oravien nopeasti heik- 
kenevästä tilasta saatiin 1980-luvun alussa, kun 
riistatiedusteluaineisto vuosilta 1 9 4 8 -8 5  osoitti, 
että liito-oravan runsausindeksi laski vakaasti ko
ko havainnoidun ajan ja että tätä menoa laji hävi
äisi Suomesta jo muutamassa vuosikymmenessä 
(Hokkanen 1984). Lajin esiintymistä alettiin kar
toittaa eri puolilla Suomea. Vuosina 1 9 8 7 -9 1  
tehtiin laaja koko maan eteläpuoliskoa käsittelevä 
ns. atlaskartoitus, linjan Vaasa-Iisalmi eteläpuo
lella (Hokkanen 1996). Atlaskartoituksessa tar
kasteltiin 50 km välein aina yksi neliökilometrin 
ruutu, jolta arvioitiin ympäristön sopivuus liito- 
oravalle sekä tutkittiin tarkkaan m erkit lajin 
esiintymisestä varsinkin sopivilla metsäkuvioilla.
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LIITO-ORAVA RYDINLÄHTEEN LÄHISTÖLLÄ. TÄMÄN SALAPERÄISEN VANHAN METSÄN ASUKIN 
LÖYTÄ-MINEN ON ILO LUONNONYSTÄVÄLLE JA OSOITUS METSÄN ELINKELPOISUUDESTA JA

ARVOSTA HARVINAISILLE LAJEILLE,

Yhteensä tutkittiin 77 atlasruutua (1 x 1 km), 
joissa keskimäärin joka neljännestä ruudusta löytyi 
m erkkejä liito-oravasta. Keskisessä Länsi- 
Suomessa asuttujen ruutujen osuus oli suhteelli
sesti runsain 48 % . Lounais-Suomessa 23 , Kaak- 
kois-Suomessa 14 ja Itä-Suomessa enää 6%  ruu
duista oli asuttuja. Vaikka sopivia elinympäristöjä 
oli Länsi-Suomessakin vain 8 %  pinta-alasta oli 
lajin esiintymisfrekvenssi moninkertainen esim. 
Itä-Suomeen verrattuna, se oli kaksinkertainen 
myös Lounais-Suomeen ja kolminkertainen 
Kaakkois-Suonteen verrattuna. Liito-oravakan- 
nan suuruudeksi arvioitiin 40  0 0 0 -5 0  000  pesi
vää naarasta, joka vastannee melko tarkkaan koko 
maan kantaa.

Esiintymien analysointi osoitti että tärkein 
liito-oravan esiintymistä selittävä tekijä on lajille 
sopivan elinympäristön määrä. Asutuilla ruuduil
la sopivan ympäristön osuus oli 12,5 %  pinta- 
alasta kun se asumattomilla alueilla oli vain 
puolet siitä (keskimäärin 6,3 %).

Alueellisissa tarkasteluissa on myöskin haet
tu hyvän liito-oravametsän tunnuksia ja syitä lajin 
vähenemiseen joillakin alueilla. Esim. Vihdin 
Nuuksiossa liito-oravaesiintymät keskittyivät re
heviin reunametsiin, usein vesistöjen lähelle tai 
peltojen reunametsiin, mutta karuilta mäntykan
kailta ne puuttuivat (Eronen 1992).

Pääkaupunkiseudulla liito-oravat keskitty
vät selvästi lajille runsaasti sopivaa biotooppia si
sältävälle, yhtenäiselle metsäalueelle. Toisaalta 
Vantaalla ja Helsingissä näkyvät jo pienten, eristy
neiden kantojen ongelmat, jotka johtavat helposti 
jälkien katoamiseen (Paakkonen 1989). Tehokas 
maankäyttö, rakentaminen ja vilkkaasti liiken
nöity tiestö eristävät populaatioita toisistaan pää
kaupunkiseudulla, muualla Suomessa varsinkin 
avohakkuut vaikuttavat samansuuntaisesti. Paitsi 
ravinnonsaantiin vaikuttavat hakkuut myös pe
doilta suojautumiseen. Kolopesijänä liito-ora
valla on pulaa sopivista pesäpaikoista. Mikäli pe
säkolon sijainti muodostuu määrääväksi elinym
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päristön valintakriteeriksi, saattaa tilanne johtaa 
vaikeuksiin esim. petojen suhteen. Nykymuotoi
sille talousmetsille om inaiset tunnusmerkit, 
puuston tasaikäisyys ja harvapuustoisuus näyttä
vät lisäävän riskiä joutua petojen saaliiksi. Yhden 
puulajin istutusmetsiköt eivät näyttäneet tarjoa
van liito-oravalle elinmahdollisuuksia missään 
kehitysvaiheessa (Eronen 1992).

Alavuden Sulkavankylässä tutkittiin 114 ne
liökilometrin alue vuosina 1981 ja 1994 liito-ora- 
vaesiintymien kartoittamiseksi ja niiden kannan
muutosten syiden selvittämiseksi 13 vuoden ajan
jakson aikana (Mäkelä 1996). Alue edustaa keski
määräistä, yksityisomistuksessa olevaa talous
metsää.

Vuonna 1981 alueelta löytyi kaikkiaan 79 
erillistä liito-oravalle sopivaa metsikköä (8,6 % 
tutkimusalueesta). Valtaosa niistä oli varsin pieniä 
saarekkeita ja usein ne olivat lajille heikosti sopi
vien tai sopim attom ien alueiden ympäröimiä. 
Löydetyistä 79 sopivasta alueesta 39 oli liito-ora
van asuttamia. Kolmetoista vuotta myöhemmin 
(v. 1994) niistä enää 21 oli asuttuja, eli lähes puo
let (46 %) asutuista liito-oravametsiköistä oli au
tioitunut ajankohtien välillä. M erkkejä oravista 
ei löytynyt myöskään sopivista lähimetsistä. Auti
oitumisen syitä tarkastettaessa voitiin todeta että 
viidessä metsikössä oli avohakkuu toteutettu osin 
tai kokonaan, kahdeksassa paikassa oli tehty har
vennushakkuu, lisäksi kolmen autioituneen alu
een välitön ympäristö oli hakattu. Vain kahdessa 
tapauksessa 18:sta häviämisen syy jäi avoimeksi 
(Mäkelä 1996). Havainnot osoittavat että liito- 
oravametsiä on tuhoutunut melkoista vauhtia. 
Erityisesti pienet liito-oravametsiköt hävisivät tai 
tärveltyivät hakkuissa usein ja kanta säilyikin vain 
suurilla ja toisiinsa kapein metsäyhteyksin liitty
villä alueil la. Sopivien metsiköiden muodostamat 
ketjut mahdollistivat siirtymisen hakkuiden alta 
toiseen paikkaan, sen sijaan erilliset metsänsirpa- 
leet muuten sopimattomassa ympäristössä tuhou
tuivat useimmiten hakkuissa kokonaan. Peltojen 
ja vesistöjen reunametsiköt ovatkin usein liito- 
oravan viimeinen turvapaikka, tähän viittaavat 
myös Vihdin ja Pietarsaaren havainnot. Pesä

pönttöjen asettaminen voi auttaa ratkaisevasti 
lajin toimeentuloa tällaisilla habitaateilla.

Keuruulla vuosina 1988-94  tehty vastaava 
tutkimus (Sulkava &  Sulkava 1996) osoitti pai
kallisten pienpopulaatioiden sukupuuttotoden- 
näköisyydeksi 34  %  sukupolvea kohti, toisaalta 
kriittiseksi sukupuuttotasoksi on arvioitu 25 °/o 
(Harrison &  Quinn 1989). Kun nisäkkäät ovat hi
taita lisääntyjiä ja pääosa liito-oravien häviämisis
tä aiheutuu hakkuista, jotka estävät uudelleen- 
asuttamisen vuosikymmeniksi, on kehitystrendi 
hälyttävä.

Ilm ajoen Pojanluomalla liito-orava näytti 
selvinneen paremmin vuosina 1955 ja 1991 teh
tyjen vertailumittausten perusteella: 13 alueesta 
ainakin 9 tarkastettua olivat säilyneet asuttuina 
(Sulkava 1968 ja Sulkava &  Sulkava 1996). Myös 
biotooppivaatimukset olivat täällä selvästi vaati
mattomammat kuin Keuruulla, jossa liito-orava 
näytti olevan lähes aariometsämäisten alueiden 
laji. Ilmajoella puusto oli sen sijaan kuusivaltaista, 
kohtalaisen harvaa ns. jatkuvan kasvatuksen peri
aatteella hoidettua talousmetsää, j ossa sekapuuna 
oli koivuja ja mäntyjä.

Ilmajoellakin liito-orava menestyi parhai
ten vanhassa sekametsässä, jossa oli kuusia ja leh
tipuita tikankoloineen, mutta myös nuorempaa 
puustoa ja aukkokohtia. Tärkeää näyttää olevan 
myös metsän yhtenäisyys: erillisissä saarekkeissa 
laji selviää huonosti. Harvoihin isojen puiden saa
rekkeisiin asettuvat todennäköisesti myös pedot. 
Liito-oravia pyydystävistä pedoista viirupöllö lie
nee pahimpia (Mäkelä 1996) mutta myös huuh
kaja, kanahaukka, näätä ja lehtopöllö ovat sille tu
hoisia. Kissat ja jopa piikkilangat ovat uhkana 
puolestaan kulttuurihabitaateilla. Ilmajoella so
pivat metsät jatkuvat vielä yhtenäisenä verkosto
na, toisin kuin Keuruulla, jossa kelvolliset vanhat 
sekametsät olivat jääneet usein elinkelvottomien 
metsien saartamiksi. Ilmajoella ei myöskään esiin
tynyt viiru- tai lehtopöllöä ja näätä- ja kanahauk- 
kakannat olivat vähäiset. Ilmajoen yhtenäisempi 
metsäverkosto tarjosi myös harventuneelle pai
kallispopulaatiolle uutta verta ympäröivistä m et
sistä. Vaikka Länsi-Suomessa näyttää vielä olevan
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kohtuullinen liito-oravakanta, pääosassa maata laji 
on harvinainen ja vähenee selvästi. Tärkeim-pänä 
syynä kehitykseen on nähty toteutetut met- 
sänkäyttötavat, jotka yhdessä luontaisten vihol
listen kanssa ahdistavat liito-oravia.

ELINYMPÄRISTÖT

Lähes sadan elinympäristön analyysi Etelä- ja 
Keski-Suomessa (Eronen 1991) osoitti että liito- 
oravat keskittyvät vähintään kolmen puulajin muo
dostamiin sekametsiköihin, joissa on useita lat- 
vuskerroksia. Metsien puulajisuhteet (%) olivat: 
kuusi 55 , koivu 17, mänty 15, haapa 10 ja muut 
lehtipuut 3. Säännönmukaisemmin pesän lähellä 
kasvoi koivua ja kuusta. Koivua esiintyi kaikilla 
osa-alueilla pesämetsiköissä, pesäpuuna yleisin 
oli haapa. Pesäpuut olivat yleensä yli 20  m kor
keita, läpimitaltaan 4 2 ^ 3  cm. Puuston kuutio- 
määrä oli pesän läheisyydessä 132 kuutiometriä/ha. 
Valtaosa elinympäristöistä oli rehevillä metsätyy
peillä: tuoreilla kankailla 45 °/o, lehtomaisilla kan
kailla 36  %  ja lehdoissa 5 %. Kuivilla kankailla oli 
vain 5 %  ruuduista. Tyypillisessä liito-oravametsäs- 
sä on pesäkolon lisäksi pari kolme muuta koloa 
tai pönttöä hehtaarilla. Liito-oravat asettuvat 
metsiin, jotka koostuvat eri-ikäisistä ja -tyyppisis
tä metsälaikuista, keskimäärin erityyppisiä laik
kuja oh lähistöllä kolme. Usein niillä oli myös pie
niä aukkoja, sen sijaan tasaikäistä puustoa oh vain 
seitsemällä prosentilla näyteruuduista. Elinym
päristöt olivat Etelä-Suomessa usein lehtipuuval
taisia mutta Keski-Suomessa kuusivaltaisia. Yli 
puolet Etelä-Suomen pinta-alasta on mäntyval
taisia metsiä, jotka hyvin harvoin soveltuvat liito- 
oravalle (Eronen 1991). Kauhajoellakin mänty
valtaisia metsiä on 65 %  puuston tilavuudesta.

Vertailu osoittaa että liito-oravan elinympä
ristöt poikkeavat huomattavasti keskimääräisestä 
eteläsuomalaisesta metsästä. Myös puuston laji- 
ja kokojakauma on elinpiirillä monipuolinen, mi
kä on talousmetsissä vielä valitettavan harvinaista.

Laajalla ja poikkeuksellisen edustavalla lii
to-orava alueella, Espoon Laksistossa on analy
soitu liito-oravan ihanneympäristöä tarkimmin.

Vuonna 1990 tutkittu alue on 19 ha laaja (Eronen 
1991) ja liito-oravalle kauttaaltaan sovelias. Alu
eella on runsaasti järeitä kolohaapoja pesäpuiksi. 
Ravinnon niukkuus ei myöskään pakota liito-ora
vaa valitsemaan pelkästään lehtipuuvaltaisia koh
tia metsälöstä. Kuusi on valtapuuna mutta lehti
puita on koko alueella tasaisesti ja melko runsaas
ti. Havainnot painottuivat metsikön niihin osiin, 
missä oli runsas ja korkea puusto, etenkin kuusten 
kuutiomäärät olivat suuria. Lakiston suosituilla 
metsikön osilla puuston keskikuutiomäärä heh
taarilla oli 173, muilla Etelä- ja Keski-Suomen 
elinpiireillä se oli 122 ja yleensä Etelä-Suomen 
metsämailla 101 m3/ha. Kauhajoen metsien keski
kuutiomäärä on 84 m3/ha. Liito-orava näyttää va
litsevan luontaisesti suojaisimmat ja turvallisim
mat metsikön osat mikäli voi valita mutta tyytyy 
vähempäänkin jos ei muuta ole tarjolla.

Liito-oravan käyttämät ravintokasvit ja kas
vinosat vaihtelevat vuodenajan mukaan, siksi on 
oleellista että asuinmetsikkö on sekametsää. Vaik
ka aikuinen voi liitää yli 50  m, ovat pienet poika
set riippuvaisia pesän lähellä olevista ravintopuis- 
ta ja siksi lehtipuita onkin keskimäärin jo metrin 
etäisyydellä pesäpuusta. Poikasaikaan lehtipui
den lehdet ja silmut ovat liito-oravan pääravintoa.

Liito-oravan elinympäristöt eivät ole kaut
taaltaan iäkästä metsää, mutta niissä on yleensä 
vähintäänkin muutamia vanhoja ja suuria puita. 
Vanhoihin metsiin luontaisesti syntyneet aukot ja 
niiden liepeille kasvaneet lehtipuut lienevät alun
perin lajin tyypillistä elinympäristöä, jossa on se
kä ravintoa että suojaa. Liito-orava havaitaan täl
lä hetkellä useimmin monipuolisissa reunametsis
sä, jotka muistuttavat lajin alkuperäistä elinympä
ristöä. Nämä ympäristöt ovat liito-oravalle muu
ten sopivia mutta predaatioriski on suurempi 
kuin laajemman metsän sisäosissa. Myös metsä- 
yhteydet katkeavat helposti reuna-alueilla ja pie
nissä, eristyneissä populaatioissa petojen lisäksi 
rasitteena on perintöaineksen yksipuolistuminen.

Liito-oravakannan vähenemiseen maas
samme näyttää merkittävästi vaikuttaneen sopi
vien elinympäristöjen pirstoutuminen, vähene
minen ja muuttuminen suojattomaksi. M etsäta
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lous on menneinä vuosikymmeninä heikentänyt 
varsinkin liito-oravan talviravinnon saantia, lep
piä ja koivuja hävittämällä. Kauhajoella lehti
puun osuus on 12 %  puuston tilavuudesta ja osuus 
on pienin vanhimmissa metsissä. Lähinnä 
järvenrantojen, jokivarsien, pellonreunojen sekä 
reunavyöhykkeiden leppäkasvustojen säästymi
nen ovat pelastaneet liito-oravan tähän saakka 
luonnossamme.

METSIEN KÄSITTELYSTÄ

Liito-oravakannan uhanalaistuminen on herättä
nyt tarpeen laatia metsänhoitosuositukset, joiden 
avulla pyritään säilyttämää liito-oravan esiinty
minen nykyisillä asuinalueilla ja lisäämään lajille 
sopivia elinympäristöjä. Parhaan mahdollisuu
den elinympäristöjen säilyttämiseen antanee met
sätaloudessa käyttöönotettava alue-ekologinen 
suunnittelu. Siinä metsän monimuotoisuutta tar
kastellaan laajoilla yhtenäisillä alueilla. Liito-ora
van kannalta tärkeitä suosituksia ovat: Nykyisissä 
liito-ora vametsissä

1. Säilytetään käsittelemättöminä pesäpui
den ympäristö noin hehtaarin alueella sekä kul
kuyhteydet elinalueisiin. M ikäli tämä ei ole mah
dollista, säästetään hakkuissa pesäpuiden lähiym
päristö ravinto- ja suojapuineen sekä kulkuyhtey
det.

2. Tulevien liito-oravam etsien syntymistä 
edistetään: suosimalla sekametsien kehittymistä, 
säästämällä vanhoja haapoja ja muita lehtipuita, 
varmistamalla metsäyhteyksiä ja tukemalla kan
nan levittäytymistä asettamalla pesäpönttöjä.

3. H arvennushakkuissa  on tärkeätä jättää 
pesäpuun ympärille vähintään 1 0 -3 0  metrin sä
teellä käsittelemätön vyöhyke sekä jättää mielel
lään muitakin tiheitä kohtia metsälöön. Lehtipui
ta tulee suosia ja pyrkiä vähintään 10 %  lehtipuu- 
sekoitukseen. Mikäli metsä on lehtipuuvaltainen, 
tulee säästää erityisesti kuusia.

4. Uudistushakkuissa laji voi säilyä jos pesä- 
puun ympärille jätetään 2 0 -5 0  m säteellä koske
maton vyöhyke ja siitä säilytetään latvusyhteys lä

himetsään. Hakkuualueen huolellisella muotoi
lulla voidaan myös varmistaa liikkumisreittejä.

5. Metsien käsittelyssä voidaan suosia seka
metsien kehittymistä. Rannoilla ja purojen var
silla tulee suosia lehtipuita ja säästää varsinkin 
leppää. M uillakin reunavyöhykkeillä on usein 
lehtipuita ja ne tulee säilyttää.

Pelkät suojelualueet eivät riitä säilyttämään 
uhanalaistuneita metsälajejamme vaan olennaista 
on miten käsittelemme normaaleja talousmetsiä. 
M onim uotoinen metsä, jossa niin liito-oravalla 
kuin metsollakin on elämisen edellytykset ihmi
sen rinnalla, tulisi olla tunnustettu tavoite maassa, 
joka m arkkinoi itseään metsätalouden m alli
maana. Liito-oravakin tarvitsee metsänsä.
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PILKKUMÄNTYPISTIÄISEN TOUKAT OVAT MÄNTYMETSIEN 
PAHIMPIA TUHOLAISIA, SILLÄ NE SYÖVÄT SEKÄ UUSIA ETTÄ 

VANHOJA NEULASIA JA VOIVAT TAPPAA PUUN PYSTYYN. KUVA 
LAUHANVUORELTA V. 1990.

170

JA
RI

 S
A

TO
KU

N
N

A
S



Eläintuhot metsissä
ERKKI A N N U A

Vanhimmat tiedot Suomessa esiintyneistä hyön
teisten aiheuttamista metsätuhoista on vuodelta 
1753, jolloin professori Pehr Adrian Gadd kirjoit
ti mäntypistiäisten tuhonneen erään mäntymet
sän Rosalan saaressa Hiittisissä. Runsaan sadan 
vuoden kuluttua pistiäistoukkia oli jälleen run
saasti, tällä kertaa Kokkolan ympäristön mänty
metsissä.

Vuodelta 1867 olevassa Suomenmaan kruu- 
nunmetsien tarkastuskomission kertomuksessa 
mainitaan, että Hämeenkankaalla oli niin ankarat 
mäntypistiäistuhot, että nuoret taimikot kuolivat 
peninkulmien matkalta. Tuhoalue käsitti myös 
Pohjankankaan ja todennäköisesti myös Kauha
joen mäntykankaat, jotka kuuluvat samaan kan- 
gasjaksoon. Seuraavan kerran laajoja tuhoja oli 
Länsi-Suomessa 1890-luvulla, jolloin pahimmik
si tuhoalueiksi mainitaan Lauhankankaan valti- 
onpuisto. Päivälehdissä kirjoitettiin, ettei saman
laista hyönteisten lisääntymistä ollut tavattu puo
leen vuosisataan.

Täm än jälkeen pistiäistuhoja on merkitty 
muistiin säännöllisemmin. Tilastot osoittavat, et
tä paikallisia tuhoja on sattunut kerran kymme
nessä vuodessa ja maakunnallisia tai sitä laajem
pia kerran kolmessakymmenessä vuodessa. Kau
hajoella ankarimmat tuhot tällä vuosisadalla 
koettiin 1 9 6 0 -6 2 , jolloin mäntykankaat syötiin 
paljaiksi laajoilla alueilla Pohjois-Satakunnassa ja 
Etelä-Pohjanmaalla useana kesänä. M etsät näytti
vät niin surkeilta, että apua haettiin eduskunnasta

asti. Niinpä asian selvittämiseksi myönnettiin 
erillinen määräraha ja Metsäntutkimuslaitokseen 
perustettiin vähän myöhemmin tuho-osasto tut
kimaan metsätuhoja.

MÄNTYPISTIÄISET KAUHAJOEN TYYPILLISIÄ 
TUHOLAISIA

Mäntypistiäiset näyttävät olevan Kauhajoen met
sien tyypillisiä tuholaisia. Niitä on useita lajeja 
mutta vain kaksi, ruskomäntypistiäinen (N eodi- 
prion sertifer) ja pilkkumäntypistiäinen (Diprion 
pini) voivat syödä puita paljaiksi laajoilla alueilla. 
Tuhokausi kestää yleensä kolme vuotta. Ensim
mäisenä kesänä kanta alkaa voimistua, mutta var
sinaisia tuhoja ei vielä ole havaittavissa. Kahtena 
seuraavana kesänä toukat syövät puut paljaiksi. 
M utta viimeistään kolmantena tuhovuotena eri
laiset loiset ja taudit saavat yliotteen toukista ja 
pistiäiskanta romahtaa.

Ruskomäntypistiäisten toukat kuoriutuvat 
munista kesäkuun alkupuolella. Keskikesän pitki
nä päivinä ne kasvavat nopeasti ja jo heinäkuun 
alkupuolella puissa on isoja toukkaryhmiä. Hei
näkuun lopulla tai viimeistään elokuussa toukat 
tulevat puusta alas ja kutovat sammalkerroksessa 
kellanruskean kotelokuopan. Uusia pistiäisiä al
kaa kuoriutua jo elokuun lopulla. Ne lentävät vä
littömästi puiden latvuksiin ja munivat samana 
kesänä syntyneisiin neulasiin. Munat talvehtivat ja 
kestävät jopa alle 40 asteen pakkasia.
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Pilkkumäntypistiäinen talvehtii maassa ko- 
telokuopassa ja kuoriutuu vasta seuraavana kesä
nä kesäkuussa. Isoja toukkaryhmiä tapaakin vasta 
loppukesällä ja syksyn alussa. Toukat ovat kellan- 
vihreitä ja mustapilkkuisia, kun taas ruskomänty- 
pistiäisen toukat ovat tummanvihreitä ja musta- 
päisiä.

Ankarina tuhovuosina ruskomäntypistiäi- 
set jättävät ainakin osan uusista neulasista syö
mättä. Tämän ansiosta puut säilyvät yleensä elos
sa kahdestakin perättäisestä tuhovuodesta. Niin
pä 1960-luvun tuhoissa, joiden aiheuttaja oli rus- 
komäntypistiäinen, puista kuoli vain muutamia 
prosentteja. Sen sijaan neulasmenetykset aiheut
tavat kasvutappiota, jotka pahimmillaan voivat 
vähentää metsän kasvua lähes puolella seuraavan 
kymmenen vuoden aikana.

Ruskomäntypistiäisten tuhot voidaan saada 
loppumaan levittämällä lentokoneesta toukkia 
tappavaa virusta heti, kun toukat ovat kuoriutu
neet. Toukat sairastuvat tautiin viimeistään kah
den viikon kuluessa ja kuolevat sen jälkeen muu
tamassa päivässä. Virusta esiintyy myös luontai
sesti, mutta se tappaa toukat yleensä vasta sitten, 
kun tuhot ovat jo ehtineet tapahtua.

PILKKUMÄNTYPISTIÄINEN PAHIN UHKA 
MÄNTYMETSILLE

Viimeisimmät pistiäistuhot Kauhajoella olivat 
vuosina 1 9 9 0 -9 1 . Tuhoalueet olivat Lauhanvuo- 
ressa ja Nummikankaalla. Nyt niiden aiheuttaja 
oli pilkkumäntypistiäinen, jonka toukat syövät 
kaikenikäisiä neulasia. Mikäli ankaria tuhoja sat
tuu kahtena perättäisenä vuotena, on suuri vaara, 
että puut kuolevat.

Niinpä tuhojen torjuntaan varauduttiin jo 
heti ensimmäisen tuhovuoden jälkeen. Lauhan- 
vuoren kansallispuistossa torjuntaan ei voitu 
luonnollisestikaan ryhtyä mutta ympäröivät ta
lousmetsät ruiskutettiin lentokoneesta heinäkuus
sa 1991 diflubentsuronilla, kasvuhormonin tavoin 
vaikuttavalla aineella. Aine estää toukkien 
nahanluonnin mutta ei vaikuta millään tavalla ai
kuisiin hyönteisiin. Näin tarjoutui poikkeuksel

linen tilaisuus verrata tuhojen etenemistä luon
nollisella tavalla kansallispuistossa ja torjunnan 
vaikutusta ja tehoa ympäröivissä talousmetsissä.

Jo  kevättalvella 1992 voitiin puiden silmuis
ta todeta, että kansallispuiston puolella huomat
tava osa puista oli kuolemassa. Kevään kuluessa 
ytimennävertäjät iskeytyivät neulasensa menettä
neiden puiden runkoihin. Paljaaksi syötyjä puita 
oli kuitenkin niin runsaasti, ettei kaarnakuoriaisia 
näyttänyt "riittävän” joka puuhun. Kesän kulues
sa menehtyi myös sellaisia puita, joihin ei ollut is
keytynyt ytimennävertäjiä.

Kuolevissa puissa lisääntyneet ytimennäver
täjät täydensivät tuhoa seuraavana kesänä iskey
tymällä uusiin puihin ja tappamalla vielä elossa 
olevia versoja. Puitten kuntoa seurattiin erityises
ti sitä varten perustetuilla koealoilla vielä kolme
na kesänä. Pahimmilla tuhoalueilla puista kuoli 
lähes kaikki, suuret tukkipuut mukaan lukien.

Talousmetsissä torjunta onnistui erinomai
sesti ja puut säästyivät lisätuholta. Puut alkoivat 
toipua jo seuraavana kesänä ja seurantatutkimuk
sissa on todettu vain muutamien puiden kuolleen.

Vaikka pilkkumäntypistiäinen on yleinen 
koko maassa pohjoisinta Lappia lukuunottamat
ta, se lisääntyy tuhoa tuottavaksi vain tietyn tyyp
pisillä kankailla. Ensimmäinen edellytys on, että 
maaperä on lajittunutta, hyvin vettä läpäisevää ja 
nopeasti kuivuvaa hiekkamaata. Alueet ovat par
haita pohjavesialueita. Kenttäkerroksen kasvipei
te on niukkaa, pääasiassa jäkälää ja sammalta. Se
kä Lauhankangas että Nummikangas täyttävät 
nämä ehdot. Kuvaavaa on, että Lauhanvuoren 
yläosassa, jota vesi ei ole huuhdellut jääkauden 
jälkeen ja jossa maaperä on viljavampaa ja kasvil
lisuus alarinteitä rehevämpää, tuhoja ei ollut ol
lenkaan.

Ruskomäntypistiäinen ei ole yhtä tarkka 
metsän suhteen. Sen tuhoalueet ovat paljon laa
jempia ja käsittävät joskus melko reheviäkin män
tymetsiä. Esimerkiksi 1960-luvun alussa rusko- 
mäntypistiäisen tuhot käsittivät Kauhajoellakin 
lähes kaikki mäntykankaat.
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TUKKIM IEHENTÄI TAIMIEN UHKANA

Männyn neulastuholaisten massalisääntyminen 
näyttää kuuluvan luonnon omaan järjestykseen 
eikä se ole ihmisen toiminnasta paljoakaan riip
puvainen. Toisin on laita tukkimiehentäin (H ylo- 
bius abietis) kanssa, joka on metsän uudistusalo
jen pahin tuhohyönteinen. Tämä pitkäkärsäinen 
kovakuoriainen syö pienten männyn ja kuusen 
taimien kuorta. Jos syöntilaikku ulottuu rungon 
ympäri, taimi kuolee.

Luonnontilaisissa metsissä tukkimiehentäi 
ei koskaan esiinny erityisen runsaana, koska sillä 
on vain niukasti lisääntymispaikkoja. Sen sijaan 
talousmetsissä, varsinkin uudistushakkuualoilla, 
tuoreissa kannoissa saattaa syntyä kymmeniätu
hansia kärsäkkäitä hehtaarilla. Kun tavallinen is
tutustiheys on noin 20 0 0  tainta hehtaarilla, riit
tää yhden taimen kimppuun useita kärsäkkäitä.

Aikuiset kärsäkkäät saapuvat hakkuualalle 
alkukesällä tuoreiden kantojen houkuttelemina. 
Ne munivat kantoihin ja käyvät aina välillä syö

mässä kuorta nuorista taimista. Tukkimiehentäit 
syövät isompienkin puiden, esimerkiksi siemen- 
puiden versoja, mutta silloin kun hakkuualalla ei 
ole muuta syötävää kuin istutustaim et, syönti 
kohdistuu pelkästään taimiin.

Uusi hyönteissukupolvi kuoriutuu kannois
ta kahden tai kolmen vuoden kuluttua ja silloin 
voi sattua uudelleen tuhoja. Yleensä taimet ovat 
kuitenkin varttuneet jo niin paljon, että ne kestä
vät kärsäkkäiden nakertelua.

Tuhoriskiä voidaan pienentää monella ta
valla. Paras keino on siirtää metsän uudistamista 
yhdellä vuodella ja istuttaa metsä vasta toisena 
hakkuun jälkeisenä kesänä. Maanpinnan rikko
minen vähentää myös tuhoja, sillä kärsäkkäät 
välttävät liikkumista paljaalla maalla. Kookkaat 
taimet kestävät paremmin tuhoja kuin pienet. Tu
hoja on odotettavissa tavallista enemmän, jos pe
rättäisinä vuosina hakattavat alat ovat lähellä toi
siaan. Myös kulotus lisää tuhoja, koska kärsäk- 
käillä ei ole mitään muuta syötävää kuin paikalle 
istutetut taimet. Mikäli metsä kylvetään tai käyte-

TUKKIMIEHENTÄIT SYÖVÄT NUORTEN TAIMIEN KUORTA JA TAPPAVAT NUORIA ISTUTUSTAIMIA.
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tään luontaista uudistamista, tuhovaara ehtii 
mennä ohi ennen kuin taimet ovat sopivan kokoi
sia kärsäkkäille. Taimien käsittely torjunta-aineel
la antaa suojan ainakin istutuskesäksi.

MYYRÄT TEKEVÄT TUHONSA LUMEN 
SUOJASSA

Myyrille on tyypillistä voimakkaat kannanvaihte
lut. Joskus uskottiin, että myyrien voimakas li
sääntyminen tietää sotaa. Onneksi näin ei ole, sil
lä myyriä on runsaasti keskimäärin joka neljäs 
vuosi. Tosin tämä rytmi näyttää pitävän paikkan
sa enää vain Lapissa. Pitkäaikaisissa seurantatut
kimuksissa on havaittu, että etelämpänä myyrä- 
kannat vaihtelevat nykyään jokseenkin sattuman
varaisesti.

Kun myyriä on runsaasti, ne saattavat tehdä 
merkittävää vahinkoa nuorissa taimikoissa. Tu- 
horiski on sitä suurempi mitä enemmän taimikko 
on heinittynyt. Heinä- ja ruohokasvillisuus tar
joaa myyrille runsaasti ravintoa, suojaa petoja 
vastaan ja hyvät lisääntymismahdollisuudet kesä
aikana. Talven tullessa heinät lakastuvat ja myyrät 
joutuvat etsimään muuta ravintoa. Tällöin saavat 
kelvata paikalle istutetut puuntaimet. Tuhot pal
jastuvat keväällä lumien sulamisen jälkeen. Pelto
ja metsitettäessä tuhoja voi sattua myös kesällä, 
ellei istutusalaa ole täyskynnetty.

Pahimmat tuhot taimikoissa tekee yleensä 
peltomyyrä. Se nakertaa kuorta taimen tyviosas
ta. Metsämyyrä ei tarvitse lumen suojaa, vaan syö 
taimen latvaosia, silmuja ja versoja. Paksumultai- 
silla paikoilla lähellä puroja ja isoja ojia voivat 
vesimyyrät tappaa taimia syömällä niiden juuria 
maan alla.

M yyrien torjunta on osoittautunut vaike
aksi. Pellonmetsityksissä paras keino on pitää hei
näkasvillisuus niin vähäisenä kuin mahdollista. 
Parhaaseen tulokseen päästään, kun käytetään ke
miallista heinäntorjuntaa ja täysmuokkausta sa
manaikaisesti. Jos halutaan täydellistä torjuntaa, 
on taimet paras suojata sitä varten valmistetuilla 
muovisuojuksilla.

HAAPA HOUKUTTELEE HIRVET 
TAIMIKOIHIN
Vaikka hirvi on ennen kaikkea riistaeläin, jonka 
vuotuinen saalisarvo on 100-200  miljoonaa mark
kaa, se on myös varttuneiden männyn- ja koivun- 
taimikoiden merkittävin tuholainen. Vuosittain 
korvataan valtion varoista hirven taimikoissa te
kemiä tuhoja 5 -6  miljoonalla markalla. Korvauk
siin verrattuna sen aiheuttamien tuhojen arvioi
daan olevan vähintään kaksinkertaiset.

Tuhoja sattuu pääasiassa talvella, jolloin hir
ven pääravintoa on mänty. Kuusen hirvi jättää lä
hes kokonaan rauhaan. Tärkeä osuus talviravin
nossa on myös lehtipuilla kuten haavalla, pihla
jalla ja koivulla. M ikäli lunta on runsaasti ja se 
muodostaa kovan hangen, hirvet saattavat aset
tua johonkin männyntaimikkoon pitemmäksi 
ajaksi ja turmella sen pahasti.

M ikäli taimikossa on myös lehtipuita, en
nen kaikkea haapaa ja pihlajaa, tuhoriski suure
nee. Tämä onkin hyvin ymmärrettävää, sillä hir
vet asettuvat mieluiten sellaisiin paikkoihin, jois
sa on tarjolla monipuolista ruokaa. Vaikka haapa 
ja pihlaja ovatkin hirven suosituinta ravintoa, nii
tä ei ole yleensä riittävästi ja näin hirvet syövät 
myös taimikon mäntyjä.

M erkittäviä rungon laatuun myöhemmin 
vaikuttavia tuhoja syntyy silloin, kun hirvi katkai
see latvan kolmen vuoden tai sitä vanhemman 
vuosikasvaimen kohdalta. Tällöin runkoon muo
dostuu mutka, joka näkyy vielä tukkipuussakin 
eikä tyviosa kelpaa sahapuuksi. Sen sijaan aivan 
ylimpien latvaversojen katkeamisesta puu toipuu 
hyvin, elleivät tuhot toistu.

Koivun niin kuin muidenkin lehtipuiden sa
moin kuin lehtikuusen taimikoissa tuhoja voi sat
tua myös kesällä, varsinkin alkukesällä, jolloin 
hirvet syövät juuri lehteen tulleita taimia. Joskus 
jopa aivan nuoret männyntaimet ovat joutuneet 
alkukesällä tuhon kohteeksi hirvien laiduntaessa 
uudistusalalla.
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Tuhojen torjunnassa ja ennalta ehkäisyssä on 
tärkeintä, että hirvikanta on oikeassa suhteessa 
käytettävissä olevaan talviravintoon. 1970 - ja 
1980-luvun vaihteessa hirvien määrä oli monin- 
paikoin niin suuri, että tuhoja sattui yleisesti. Sen 
jälkeen hirvikantaa on pienennetty metsästyk
sellä niin, että tuhot ovat asettuneet siedettävälle 
tasolle.

Tuhojen torjunnassa taimikon hoito on tär
keätä. Taimikko kannattaa kasvattaa tiheänä niin 
pitkälle kuin se vain on mahdollista ilman, että 
taimet alkavat kärsiä. Liian aikaista harventamis
ta ja perkausta on syytä välttää, sillä lehtipuut eh
tivät kasvaa uudelleen ja houkuttelevat hirvet jäl
leen paikalle. Erityisesti haapa tulee perata pois 
männyntaimikoista. Sen sijaan kuusentaimikois- 
sa lehtipuita voidaan jättää monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. Tuhoriski on sitä suurempi mitä kau
empana taimikko on asutuksesta tai teistä.

Hirville pitäisi jättää ravintoa kaikkialle 
muualle paitsi taimikoihin ja niiden läheisyyteen. 
Eräs syy taimikkotuhoihin on ollut se, että metsät 
on pidetty liian siisteinä. Kaikenlaisen aluskasvil
lisuuden raivaaminen on turhaa paitsi silloin, kun 
se estää metsän uudistumisen. Nuolukivillä sekä 
hirville sopivien ruokailupaikkojen lannoittami
sella ja suolaruiskutuksilla hirvet voidaan houku
tella pois taimikoitten läheisyydestä.

Tuhoriskiä voidaan vähentää käsittelemällä 
taimet myöhään syksyllä karkoteaineella. Käsit
tely suojaa taimikon yhdeksi talveksi, joten se on 
uusittava vuosittain niin kauan, kunnes taimikko 
on kasvanut hirvien ulottumattomiin.

KIRJANPAINAJAT KU IVATTAVAT KUUSIA 
PYSTYYN

Tukkipuukokoa olevissa kuusikoissa tapaa silloin 
tällöin pystyyn kuolleita puita. Puuta tarkemmin 
tarkasteltaessa siitä löytyy lähes poikkeuksetta 
kirjanpainajan (Ips typographus) syömäkuvioita. 
Syömäkuviot ovat kauniin säännöllisiä ja siitä 
hyönteinen on saanut nimensä. Kirjanpainaja 
kuuluu kaarnakuoriaisiin, joita Suomessa on ta

vattu noin 70 lajia. Niistä kuitenkin vain muuta
malla on metsissä taloudellisesti merkitystä.

Norm aalioloissa kirjanpainajat tappavat 
yksittäisiä puita metsässä, usein uudistushakkuu
alojen reunoissa, joissa puut ovat äkkiä joutuneet 
auringonpaahteelle alttiiksi ja heikentyneet tila
päisesti. Laajemmat tuhot uhkaavat myrskytuho
jen jälkeen, jos myrskyn kaatamat puut jäävät 
metsään yli kesän. Tällöin kirjanpainajat lisään
tyvät niissä ja iskevät seuraavana kesänä terveisiin 
puihin.

Ruotsissa ja Norjassa kirjapainajat kuivatti
vat kuusimetsiä miljoonia kuutiometrejä 1970- 
luvulla. Tuhot saivat alkunsa laajoista myrskytu
hoista, joiden kaatamia puita jäi suuria määriä 
metsään joko kokonaan korjaamatta tai sitten val
miina puutavarana metsävarastoihin. Tuhojen 
valtaanpääsyä auttoivat vielä tavallista läm pi
mämmät ja kuivemmat kesät vuosikymmenen 
alussa. Tuhot laantuivat vasta, kun tuli riittävän 
sateisia ja kylmiä kesiä, jolloin  kirjanpainajien 
lisääntyminen jäi vähäiseksi.

Laajoja myrskytuhoja on sattunut Etelä- 
Pohjanmaan kuusikoissa muun muassa 1975 ja 
1978. Ripeän toiminnan ansiosta puut saatiin val
taosin korjattua seuraavaan kesään mennessä ja 
kaarnakuoriaisten seuraustuhoilta vältyttiin. 
Sinivuoren kansallispuistossa Hämeessä jätettiin 
kaatuneet puut metsään ja seuraavina kolmena 
vuotena kirjanpainajat tappoivat pystymetsää 
myrskyn tekemien aukkojen ympärillä.

Laajoilta kirjanpainajatuhoilta on Suomessa 
toistaiseksi säästytty. Vuonna 1972  Kaakkois- 
Suomessa sattuneen myrskyn jälkeen kirjanpai
najat tappoivat muutaman hehtaarin laajuisia 
kuusikoita monin paikoin siitä huolimatta, että 
puut korjattiin talteen hyvissä ajoin. Syynä lienee 
ollut se, että silloisen Neuvostoliiton rajavyöhyk
keellä puita ei korjattu ja kirjanpainajat pääsivät 
siellä lisääntymään.

Tuhoja on sattunut niinkin pohjoisessa kuin 
Kittilässä, jossa 1970-luvulla kirjanpainajat kui
vattivat tunturikuusikoita noin 6 000  hehtaarin 
alueella.
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KIRJANPAINAJAT LISÄÄNTYVÄT JÄREISSÄ KUUSISSA, JOIDEN KUOREN 
ALLA NE KAIVAVAT SÄÄNNÖLLISEN MUOTOISEN 

SYÖMÄKUVIONSA.

Valtaan päässeitä kirjanpainajatuhoja on lä
hes mahdotonta pysäyttää. Sen vuoksi torjunnas
sa onkin tärkeintä pyrkiä pitämään hyönteiskan- 
nat niin alhaisina kuin mahdollista. Yksittäiset 
tuulenkaadot tai lumen murtamat puut voidaan 
jättää metsään lahopuuta tarvitsevien lajien elin
paikoiksi mutta sitä laajemmat myrskytuhot on 
pyrittävä korjaamaan niin, etteivät ne jää kesäksi 
metsään. Tuore, kuorellinen kuusipuutavara on 
lain mukaan ajettava pois metsästä heinäkuun 
loppuun mennessä.

YTIM ENNÄVERTÄJÄT A IHEUTTAVAT 
KASVUTAPPIOITA
Toinen metsätaloudellisesti merkittävä kaarna
kuoriainen on männyssä tuhoja tekevä ytimennä- 
vertäjä (Tomicus piniperdä). Se ei kuitenkaan ky
kene tappamaan terveitä puita mutta tunkeutu
malla latvuksessa olevien versojen ytimiin se ai
heuttaa kasvutappiota. Tästä kaarnakuoriaisille 
poikkeuksellisesta tavasta se on saanut nimensä.

Ytimennävertäjien tärkeimpiä lisääntymis
paikkoja on mäntypuutavara, jos se jätetään met
sään yli keskikesän. Uusi hyönteissukupolvi kuo
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riutuu tukeista juhannuksen jälkeen ja lentää 
mäntyjen latvuksiin, jossa uudet kuoriaiset po
rautuvat vuosikasvaimiin. Kasvaimet kuolevat 
syksyn aikana ja karisevat myöhemmin maahan. 
Mikäli samat puut joutuvat tuhon kohteeksi tois
tuvasti, niin kuin usein tapahtuu pysyvien varas
topaikkojen ja sahojen läheisyydessä, puut tulevat 
risalatvaisiksi ja voivat vähitellen menettää kas
vustaan puolet.

Ytim ennävertäjät voivat joskus päästä li
sääntymään runsain joukoin ilman metsään jätet
tyä puutavaraakin. Lumitaakka saattaa katkoa 
varsinkin nuoria mäntyjä, jolloin metsään syntyy 
runsaasti ytimennävertäjille sopivaa lisääntymis
materiaalia. Lauhanvuoren ylimmissä osissa voi 
helposti todeta, että lumitykky on katkonut mo
nien mäntyjen latvukset. Viimeksi huomattavia 
tykkytuhoja sattui 1980-luvun loppupuolella. 
Lauhanvuori on mainittu Suomen eteläisimpänä 
paikkana, jossa muodostuu aitoa tykkyä, ilman 
kosteuden tiivistymistä kuurana ja lumena puiden 
latvuksiin.

Ytim ennävertäjien aiheuttamat kasvutap
piot ilman torjuntatoimia on katsottu niin suurik
si, että tuore mänty puutavara on lailla säädetty 
poiskuljetettavaksi metsästä ja metsävarastoista 
heinäkuun alkuun mennessä.
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MYRSKYN VAURIOITTAMASSA METSÄSSÄ VOIVAT LISÄÄNTYÄ KIRJANPAINAJATUHOT. 
KANTOKÄÄPÄ LAHOTTAA YLEISESTI KUOLLEITA PUITA, KUTEN ETUALALLA 

KATKENNEEN KUUSEN,
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Sienitaudit ja ravinnehäiriöt
TIMO KU RKELA

SIENITAUDIT

Suomessa metsien tautien esiintymisessä on selvin 
ero pohjoisen ja etelän välillä. Pohjoisessa on muu
tamia taudinaiheuttajasieniä, joita etelässä ei ta
vata lainkaan. Esimerkkeinä näistä ovat mäntyko- 
rokka (Lachnellula pini) ja kuusentalvihome (Lo- 
phophacidium  hyperboreum ). Oulujärven etelä
puolella näitä ei esiinny. Tyypillisiä eteläisiä tau
dinaiheuttajia ovat juurikääpä ja männynneulas- 
kariste. Ne harvinaistuvat pohjoiseen siirryttäes
sä, mutta selvää esiintymisen pohjoisrajaa ei ole. 
Kun tuo eteläisten ja pohjoisten tautien vaihettu- 
misvyöhyke on Kajaanin -  Oulun korkeudella, 
kuuluu Kauhajoki selvästi eteläisten tautien esiin
tymisalueeseen.

Metsien käyttö ja käsittelytavat ovat myös 
vaikuttaneet metsien kuntoon ja siihen millaisia 
tauteja metsissä esiintyy. Vanhat kaskeamisen ja 
tervanpolton jäljet eivät enää kuitenkaan ole nä
kyvissä metsien rakenteeseen ja kuntoon vaikut
tavina tekijöinä.

Viimeisen 50  vuoden aikana metsien käsit
tely on ollut kaikkialla Suomessa hyvin yhdenmu
kaista, joten se ei sinänsä ole aiheuttanut alueelli
sia eroja metsäntautien esiintymiseen. Yli-ikäis- 
ten metsien laho-ongelmat ovat hakkuiden myö
tä vähentyneet ja taimikoita vaivaavien tautien 
merkitys on lisääntynyt. Kauhajoen seudulla ja 
koko Etelä-Pohjanmaalla on runsaasti soita, 47  % 
metsätalousmaan pinta-alasta. 1960 - ja 1970-

luvuilla soiden metsäojitus oli vilkkaimmillaan. 
Ojitetuilla alueilla kasvaa nyt männiköltä tai hies- 
koivikoita. O jitettujen soiden metsät saattavat 
paikoin olla ongelmallisia ravinnehäiriöiden ja 
niihin liittyvien tautien takia.

Pitkään jatkuneet metsien kesäaikaiset hak
kuut rannikkoalueilla ovat aiheuttaneet eroja 
metsien kunnossa rannikon ja sisämaan välillä. 
Erityisesti erot näkyvät kuusen tyvilahon esiinty
misessä.

Seuraavassa esitellään muutamia tauteja, 
joilla on taloudellista merkitystä tai jotka ovat jos
sakin suhteessa huomiota herättäviä.

KUUSEN TAUTEJA: KUUSEN TYVILAHO

Kuusen tyvilahoa aiheuttaa kuusen juurikääpä 
(.H eterobasid ion  parviporum ). Sieni on yleisin 
Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Varsinais-Suo- 
messa. Pahimmilla alueilla yli 30  % hakkuukyp
syyden (7 0 -9 0  v.) saavuttaneiden kuusikoiden 
puista on tyvilahoisia. Pohjoiseen siirryttäessä ty
vilahon merkitys vähenee. Pitkin Pohjanlahden 
rannikkoa tyvilahoa esiintyy kuitenkin sisämaata 
runsaammin aina Kokkolan seuduille saakka. 
Kauhajoen ympäristössä kuusen tyvilahoa näyt
tää kuitenkin olevan varsin vähän. Lienevätkö ke- 
sähakkuut sitten olleet tällä alueella vähäisempiä 
kuin etelässä Satakunnan puolella tai pohjoisessa 
Vaasan seudulla.
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Juurikäävän aiheuttama tyvilaho alkaa puun 
tyven sydänpuusta. Laho etenee keskimäärin 20 
cm vuodessa. Vanhoissa kuusissa sydänpuun la- 
houma usein ylittää tyvitukin pituuden. Yli 10 
metrinen lahovikakaan ei ole harvinainen.

Juurikääpä muodostaa itiöitä käävissä, 
jotka kehittyvät lahovikaisten puiden ja kantojen 
juurissa tai laho-onkaloissa. Sieni leviää itiöiden 
avulla kesäaikaan. Tartunta tapahtuu tuoreeseen 
puupintaan, esim. myrskyvaurioon. Talousmet
sissä yleisimpänä tartuntakohteena ovat tuoreet 
kantopinnat, joista puiden juuriyhteyksien kautta 
laho leviää myös kasvaviin puihin. Rannikkoalu
eilla tyvilahon runsauden arvellaan johtuvan sii
tä, että mahdollisuus merikuljetuksiin on kautta 
aikojen houkutellut kesäaikaisiin hakkuisiin, jo l
loin sulan maan aikana tuoreita kantopintoja on 
ollut tarjolla juurikäävän itiöille enemmän kuin 
sisämaan metsissä. Yleistyneiden kesäaikaisten 
hakkuiden seurauksena juurikäävän tuhot lisään
tyvät myös sisämaan metsissä. Lahon leviämistä 
voidaan estää käsittelemällä kantopinnat juuri
kääpää torjuvilla valmisteilla, joista suositeltavin 
on harmaaorvakka-sienen itiöseos. Kantokäsitte- 
lyistä on suurin hyöty siellä, missä tyvilahoa esiin
tyy toistaiseksi vain vähän.

Toinen kuusentyvilahoa aiheuttava sieni on 
pohjanmesisieni {ArmMaria borealis). Sekin on 
Suomessa eteläinen taudinaiheuttaja ja siis Poh- 
jois-Suomessa harvinainen. Etelä-Suomessa sie
nen esiintymisessä ei ole alueellisia eroja.

KUUSEN NEULASTEN RUOSTESIENET

Kuusensuopursuruoste (Cbrysom yxa led i) on 
yleisin alueilla, joilla on paljon suopursua kasva
via soita. Tämä sieni talvehtii suopursun lehdis
sä ja muodostaa kesällä kantaitiöitä, jotka tuuli 
kuljettaa kasvaville kuusen neulasille. Jos tartunta 
on runsasta saattavat kuusikot laajoilla alueilla 
värjäytyä oranssinkeltaisiksi. Usein neulasissa 
muodostuneista itiöpesäkkeistä vapautuu valta
vat määrät itiöitä, jotka saattavat kellua vesien 
pinnoilla kuten siitepölylautat. Runsaat suopur- 
suruoste-epidemiat toistuvat kuitenkin varsin

harvoin, ehkä kerran tai kaksi kymmenessä vuo
dessa. Epidemia kestää tavallisesti vain yhden ke
sän ja sellaisena se aiheuttaa vain vähäisiä kasvu- 
tappioita.

Toinen kuusen neulasia vaivaava ruostesieni 
on kuusenneulasruoste (Cbrysom yxa abietis). 
Tämä sieni ei vaihda isäntäkasvia, vaan talvehtii 
kuusen neulasilla, muodostaa niissä alkukesällä 
kantaitiöitä, jotka aiheuttavat uuden ruostetar- 
tunnan vastakasvaneissa neulasissa. Tartunnan 
saaneet neulaset kellastuvat jo syksyllä, mutta säi
lyvät puussa seuraavaan kesään. Kuusenneulas- 
ruostetta on ollut muutaman viime vuoden aika
na runsaasti Länsi-Suomessa, runsaimmin kuiten
kin rannikon tuntumassa Satakunnasta Keski- 
Pohjanmaalle.

Neulasten ruosteet leviävät sateisella säällä 
ja tartunta uusiin neulasiin on mahdollinen vain 
hyvin lyhyenä aikana neulasten kasvaessa. Jos tä
nä aikana ei sada, jää tartunta vähäiseksi, mikä se
littää epidemioiden epäsäännöllisen esiintymi
sen.

MÄNNIKÖIDEN TAUTEJA: TERVASROSO

Tervasroso on yleinen ja ehkä tunnetuin mäntyjen 
tauti. Tervasroson aiheuttavat ruostesienet (ter- 
vasrososienet, Cronartium flaccidum  ja Perider- 
mium pini). Runkoon kehittynyt rosokoro on ta
vallisesti tumma rosopintainen laaja alue männyn 
vaalean hilsekuoren alueella. Usein tervasroso 
tappaa puun latvan. Vanhan männyn rungossa ro
sokoro saattaa laajeta kymmenien vuosien ajan ja 
samoissa puissa voi olla oksistossa lukuisia lyhyt
ikäisiä koroja. Varttuneissa männiköissä tartun
nan saaneita puita on n. 4 %  runkoluvusta kautta 
maan. Yleisen käytännön mukaan tervasrosoiset 
männyt poistetaan harvennuksissa, mikä pitää 
tervasrosomäntyjen määrän etelän männiköissä 
alhaisena. Pohjois-Suomen männiköissä tervas- 
rosopuita saattaa olla runsaammin, jopa 80 %  ku- 
viokohtaisesta runkoluvusta, kun siellä harven
nushakkuut toistuvat harvemmin.
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KUUSEN SUOPURSURUOSTE ON PERKIÖKORVESSA VÄRJÄNNYT KASVAVAT NEULASET 
ORANSSINKELTAISIKSI. YLEENSÄ YHDEN KESÄN KESTÄVÄ EPIDEMIA AIHEUTTAA VAIN VÄHÄISIÄ

KASVUTAPPIOITA.

MÄNNYNVERSOSURMA

Ankaria männynversosurmaepidemioita oli Suo
messa erilaisista tuhokuvauksista päätellen viime 
vuosisadan loppupuoliskolla. 1980-luvun ajan 
versosurmaepidemiat vaivasivat pahoin männi- 
köitä kaikkialla Suomessa. Vedenjakajaseuduilla 
erilaisissa maaston painanteissa versosurma sai ai
kaan paikoin täydellistä tuhoa nuorissa männi
köissä. Pahimmillaan tauti tappoi runsaasti myös 
vanhojen mäntyjen alaoksistoa ja paikoin koko
naisia puita. Kauhajoella kuten muuallakin Etelä- 
Pohjanmaalla versosurma vaivasi pahimmin o ji
tusalueiden voimakaskasvuisia männiköitä, joissa

latvuskerros oli juuri sulkeutumassa. Ojitusalueil
la ravinteiden epätasapaino, erityisesti typen run
saus muihin ravinteisiin nähden on saattanut lisä
tä mäntyjen alttiutta versosurmalle.

Versosurman aiheuttaa kotelosieni, verso- 
surmakka (Grem m eniella abietm ä). Sieni tuottaa 
keväällä kurom aitiöitä ja kesällä koteloitiöitä. 
M olem mat itiöt tartuttavat tautia saman kasvu
kauden aikana kehittyneisiin kasvaimiin. Taudin 
oireet, ensin neulasten ruskettuminen ja sitten ko
ko versojen kuoleminen, näkyvät seuraavana ke
väänä, siis vasta vuoden kuluttua tartunnasta. 
Versosurmavioitukset erottaa erilaisista talvivau
rioista se, että puissa on sekaisin sekä terveitä että
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LAHOAVA YKSITTÄINEN KOIVU KÄYRÄNKYLÄN METSISSÄ ON HAJOTTAJIEN RAVINTOA JA MONEN 
KOLOPESIJÄN KOTI. LAHOTTAJASIENET AIHEUTTAVAT TOISAALTA SUURET TALOUDELLISET 

MENETYKSET KASVATETTAESSA RAUDUSKOIVUA TUKKIPUUN MITTOIHIN.

sairaita kasvaimia. Ilmastollisten tekijäin aiheut
tamat oireet ja vioitukset eivät puussa koskaan ole 
satunnaisesti jakautuneita.

MÄNNYNNEULASKARISTE

Neulaskariste on taimikoiden ja sulkeutumisvai- 
heen männiköiden tauti. Taudin aiheuttaa neulas- 
karistesieni (Lophoderm ium  seditiosum). Sienten 
kehityskierto on yksivuotinen. Sen koteloitiöt 
muodostuvat syksyllä ja aiheuttavat tartunnan

männyn neulasissa. Tartuntakohdat saattavat nä
kyä pieninä ruskeina laikkuina jo syksyllä. K e
väällä sairaat neulaset ruskettuvat kokonaan. Ke
sän kuluessa neulaset varisevat ja sienen uudet itiö- 
pesäkkeet kehittyvät pääosin maahan varisseissa 
neulasissa. Lämpimät sateiset syksyt edistävät 
neulaskaristeen tartuntaa. Esimerkiksi syksyn 
1975 runsaiden sateiden jälkeen Länsi-Suomessa 
oli voimakas kariste-epidemia keväällä 1976. Nyt 
parhaillaan sateisen kesän 1998 jälkeen karistetta 
on taas runsaasti Etelä-Suomen taimikoissa.
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RAVINNEPERÄISET KASVUHÄIRIÖT

Turvemaiden ojitusalueilla käytettävissä olevat 
mineraaliravinteet ovat usein puuston kehityksen 
kannalta väärissä suhteissa. Jos kasvualustassa on 
runsaasti typpeä ja vastaavasti vähän muita tärkei
tä ravinteita, kuten kalia ja fosforia sekä hivenra
vinteita, esim. booria, voivat männynversojen pää- 
tesilmut herkästi paleltua, tai kevätahava voi vi
oittaa ylimpiä versoja. Tästä on seurauksena o ji
tusalueiden taimikoissa usein todettu hidastunut 
pituuskehitys ja voimakas oksien kasvu. Epätasa
painoiset ravinnesuhteet altistavat mäntyjä myös 
joillekin sienitaudeille, esimerkiksi männynver- 
sosurmalle ja harmaakaristeelle (Lophoderm ella  
sulcigena).

Harmaakaristeen aiheuttaja on myös kote
losieni, jolla on yksivuotinen kehityskierto. Etelä- 
Suomessa tartunta tapahtuu pääasiassa kesäkuus
sa kasvaviin neulasiin. Heinäkuun lopulla sairaat 
neulaset muuttuvat usein ruosteenpunaisiksi ja 
harmaantuvat myöhemmin. Itse asiassa voimak
kaimman harmaantumisen saa aikaan harmaaka
risteen loissieni, Hendersonia acicola , joka luon
taisesti rajoittaa harmaakaristeen leviämistä. Kui
vien mäntykankaiden taimikoissa harmaakaris- 
tetta on tavallisesti vain yksittäisissä puissa. M et
sitetyillä pelloilla tautia esiintyy runsaammin ja 
runsas typpi kasvualustassa joko luontaisena tai 
lannoitteena annettuna lisää harmaakaristetta.

KOIVUN TAUTEJA

Koivun sienitaudeista yleisin on ehdottomasti koi- 
vunruoste (M elam psoridium  betulinum ), joka 
vaivaa sekä hies- että rauduskoivua. Ruoste ai
heuttaa lehtien ennenaikaista varisemista, kasvu- 
tappioita ja ankarat epidemiat altistavat uudet 
kasvaimet myös paleltumavaurioille epidemiaa 
seuraavana talvena. Nyt keväällä 1999  paleltu
neita versoja on ollut runsaasti hieskoivuissa Län
si- ja Pohjois-Suomessa edellisen kesän ankaran 
epidemian seurauksena. 1970-luvulla turvepoh
jaisia peltoja yritettiin monin paikoin metsittää 
rauduskoivulla. Toiminta epäonnistui useimmi

ten hirvien ja myyrien takia, ja elleivät nämä olleet 
taimia tuhoamassa niiden runkoon ilmestyi koro
ja. Korojen aiheuttaja oli tavallisesti G odronia  
multispora -sieni. Taudin takia rauduskoivua ei 
ole viljelty ojitetuilla soilla eikä turvepohjaisilla 
pelloilla. Sen sijaan hieskoivu on luontainen tur
vemaiden puulaji ja varsin kestävä Godronia-sie- 
nen sekä monien muiden sienten aiheuttamia ko
roja ja versolaikkuja vastaan.

Koivulla on monia muitakin lehdillä ja ok- 
sistossa eläviä taudinaiheuttajasieniä, joita kui
tenkin toistaiseksi on tutkittu hyvin vähän. La
hottajasienet aiheuttavat koivulla suurimmat ta
loudelliset menetykset. Lahon merkitys korostuu 
kasvattaessa rauduskoivua tukkipuun mittoihin. 
Turvemaiden hieskoivikot hakattaneen jo  nuo
rempina ja ohuempina massapuuksi.
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Metsä palaa
A N TTI LATVA-PU KKILA  -  KALEVI M ATTILA -  ERKKI KA N KAAN PÄÄ

Antti Latva-Pukkila on ollut paikan päällä silloin, 
kun Kauhajoen suurin metsäpalo alkoi heinä
kuussa 1941. Aluksi hän kertoo viisi vuotta aiem
man Sotkankankaan palosta, joka on muistoissa 
unohtumassa suurpalon alle.

V. 1936  oh metsäpalo Sotkankankaalla. 
M etsää paloi Laurusen ja Pukkilan numeroilla. 
Laurusesta paloi M atti Vuorenmaan ja Santeri 
Lusan, Pukkilan numerosta Mikko Laitilan, Niko
lai Latva-Pukkilan, Feeli Laulajan, Eino Einolan 
ja jonkin verran Jaakko Pukkilan metsää. Palo oli 
Sikarämäkästä Sotkanluomaan, Latva-Pukkilan 
saralla n. 2 ha luoman takana. Tämä palo sai al
kunsa salamasta. Metsä oli mäntykangasta. Kun 
hakkuut oli saatu pääosin suoritettua v. 1938 , 
suoritettiin kylvö käsin. M iehet tekivät kuokalla 
hiekkakankaalle laikun, johon naiset ja pojat 
käsin pudottivat n. 15 siementä. Jalalla painettiin 
siemenet laikkuun. Työtä johti ja tarkoin valvoi 
metsäteknikko Jyllilä Kurikasta. Hän kulki kylvä
jän takana ja pisti kätensä alle kun siemenet pudo
tettiin. Satikutia tuli, jos niitä oli liikaa tai liian 
vähän. Kylvö onnistui hyvin, jälki on nyt kaikkien 
nähtävänä. Kylvö kesti viikon. Aamuisin Hurri- 
Venneri vei kuorma-autolla porukan Ressulan 
kautta lähelle aluetta ja haki illalla pois.

Ei saatu vielä hakkuita kaikilta osin päätök
seen Sotkankankaan palolta, kun v. 1941 heinä
kuun lopulla syttyi uusi palo. Oli valokkiaika ja 
ehkä joku marjassa ollut jätti piipunperät sam
muttamatta. Ukkosilmoja ei ainakaan lähiaikoina

ollut, eikä palo yleensäkään syty salamaniskusta 
aavalla suolla. Salama syttymisen syynä oli siten 
yhtä epätodennäköinen kuin desantit, joista syyl
listä haettiin. Paikalliset isännät myös pitivät pa
lon syynä huolimatonta tulenkäsittelyä. Ukkosil
moja ei oltu havaittu ja heinäkuu oli ollut erityi
sen kuiva.

Täm ä palo saatiin rajattua ensin kahden 
hehtaarin alueelle keskelle Keevelinnevaa Kauran 
ja Ala-Panulan saroille. Paloa vartioi jatkuvasti 
kaksi miestä.

O likohan sitten 27 . pvä heinäkuuta, kun 
allekirjoittanut lähti valokkiin yhdessä Erkki 
Latva-Pukkilan, Reino ja Aino Laulajan sekä mei
dän palvelijan Aino Hankan (myöh. Siirtola) 
kanssa. Ajoimme polkupyörillä Pitkäänrämäk- 
kään, josta jatkoimme kävellen Keevelinnevalle. 
Siellä huomasimme, että meistä pohjoiseen neval
la savusi. Huomioimme myös, että palopaikalla 
liikkui kaksi vartijaa. Valokkia emme nevalta löy
täneet ja niin jatkoimme matkaa Polvenmäkeen. 
Siellä pysähdyimme eväitä syömään meidän sa
ralla olevaan vanhaan hautasaunaan, joka oli vie
läkin hakkureiden käytössä, vaikka oli jo pitkälti 
yli sata vuotta vanha. Saunaa oli talonväki käyttä
nyt piilopirttinä ainakin v. 1808 sodan aikana. Ei 
tullut mieleen, että olemme viimeiset saunan 
käyttäjät, sillä 2-3 tunnin kuluttua tämä vanha 
turvapaikka oli tuhkana.

Jatkoimme matkaa Polvennevalle ja löysim
me vähän valokkia. Sitten kuulimme kovaa huu-
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KAUHAJOEN SUURIN METSÄPALO ALKOI 27. HEINÄKUUTA 194!, KUN TULI RIISTÄYTYI 
VARTIJOILTA KEEVELINNEVAN PALOSTA RUTIKUIVAAN METSÄÄN.

toa Keevelistä päin ja samalla alkoi nousta kova 
savu samasta suunnasta. Silloin kohta tiesimme 
mistä oli kysymys. Vallitsi aika kova pohjoistuuli. 
M eille tuli kiire pois, koska savu tuli meitä kohti. 
Läksimme siis nopeasti pois. M e pojat tunsimme 
hyvin maaston ja tiesimme mistä pitää mennä 
välttääksemme mahdollisimman paljon suota. 
Niinpä nopeasti Polvenmäkeen ja sieltä Rinta- 
Pukkilan sarkaa yli Keevelinnevan Keevelinkan- 
kaaseen. Kovalla maalla tiesimme talvitien pai
kan, jota pitkin juoksimme, ja suolla kävelimme 
niin nopeasti kuin voimia riitti. Päästyämme Kee- 
velinkankaalle, tuli oli jo ehtinyt Polvenmäkeen 
ja meidän saunamme paloi. Tytöt eivät oikein tah
toneet jaksaa juosta, mutta emmehän me voineet 
heitä jättää. Koska tuuli oli pohjoisesta, tuli eteni 
Polvenmäessä ns. latvapalona nopeasti. Nevalla 
se meni nopeimmin itärannalla. Ennen pitkää 
huomasimme olevamme turvassa. Kun pääsimme 
Loukasrämäkän rantaan, tuli isä Nikolai Latva- 
Pukkila Emil Lindforsin ja kuokkien kanssa meitä 
vastaan. Isä käski meidän mennä nopeasti kotiin

vaihtamaan vaatteet ja tulemaan sitten takaisin. 
Päästyämme Pitkäänrämäkkään tuli vastaan Ei
nolan Tyyne-emäntä jonkun toisen naisen kanssa. 
Heillä oli vesiastiat, joilla veivät vettä sammutta
jille, koska sitä ei lähempänä ollut.

Kotiin päästyämme ja vaatteet vaihdettuam
me lähdimme uudelleen kuuden kilometrin pääs
sä olevalle palopaikalle. Keevelinnevalla oli tuli 
edennyt jo nevan länsilaitaan, osittain n. 100 m 
päähän rantakuusikosta. Oli siellä miehillä kuok
ka heilunut kravia tehdessä. M e pojat saimme 
tehtäväksi hossan kanssa yrittää rajoittaa tulen 
etenemistä. Tuuli oli meidän puolella. Miehiä tuli 
lisää. Useimmilla oli oma metsä vartioitavana.

Nevan itälaidalla oli palo edennyt Rinta- 
Pukkilan saroille saakka. Neva oli kuiva pinnasta, 
ja vaikka oh heinäkuun loppu ja kesä oli ollut kui
va, niin suossa oli vielä routaa ja vettä ei kuoppiin 
tullut. Kylän naiset siis kantoivat sitä m aitoton
killa Pitkästärämäkästä, jotta miehet saivat sam
muttaa janoansa. Illalla taas tuotiin miehille eväs
tä ja lisävaatteita yötä varten. Veden kantomatka
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oli lähes kolme kilometriä, joten oli siinä emän
nillä ja palvelijoilla hikinen urakka.

Isäni Nikolai Latva-Pukkila oh tämän län
tisen alueen vastaava. Hän määräsi minut lähe- 
tikseen, ja niin jouduin useita kertoja juokse
maan kotiin soittamaan SK-talolle Pietari Päivä- 
rinnalle tilanneselostuksia.

Pari päivää oli kulunut, ja lähdimme poiki
en kanssa Polvenmäkeen katsomaan kuinka puut 
olivat palaneet. Päästyämme nevan itälaitaan, 
kuului kova ryske kun vanha kuusikko kaatui. 
M eitä oli varoitettu kaatuvista puista. Nevalla 
menimme sinne, missä puita ei enää ollut pystys
sä. Koska maa oli kuivaa, tuli poltti sitä aina m o
reeniin asti. Palopesäkkeitä oli paljon ja kulku 
hankalaa puiden yli ja ali. Mäntymetsässä oli kaa
tuneita puita vain vähän, mutta kuusikossa ole
vat männyt kaatuivat tai katkesivat, koska kuuset 
kaatuivat ryhmissä.

Palon laajuudesta eivät sammuttajat paljon 
tienneet. Sammutusväkeä kerättiin kaikista naa
puripitäjistä ja myös esim. Närpiöstä ja Kristii
nankaupungista.

Ketolan Veikko Seinäjoelta oli kesää viettä
mässä Karijoella. Poikaryhmä oh maantiellä, kun 
tuli kuorma-auto ja poliisi joka keräsi kaikki mie
het auton lavalle. Niin pojatkin lähtivät mukaan, 
päällään vain kesäpaita ja sortsit. Auto vei ryh
män Nummikankaaseen, jossa tulta yritettiin py
säyttää maantiehen. Osittain siinä oh onnistuttu
kin, vain yhdestä kohtaa tuli lensi yli tien. O n
neksi oli kuitenkin suo lähellä, johon palo saatiin 
rajattua. Päivällä pojat kyllä tarkenivat, mutta 
yöllä paleltiin, eikä ollut ruokaakaan, joten elä
mä ei tuntunut mukavalta. Seuraavan päivän il
lalla pojat pääsivät pois. Veikko sanoi, ettei enää 
ikinä lähde vapaaehtoisesti metsäpalolle.

Tuli kova vesisade ja palon eteneminen lop
pui. Sade sammutti alueen osittain. Palopesäk
keitä kuitenkin jäi, niitä sammuteltiin, ettei tuuli 
lennättäisi kipinöitä uusiin paikkoihin. Jälkivar- 
tiointi oli koko alueella ja onnistuikin aika hyvin. 
M utta Keevelinluoman varresta pääsi tuli kar
kaamaan metsään Keevelinkankaalle. Oli nähty 
kuinka nopeasti palo voi edetä, ja niinpä Sotkan-

mäessä varauduttiin asuntojen tyhjentämiseen. 
Onneksi nyt saatiin miehiä nopeasti sammutus- 
töihin. M utta kuinka olisi käynyt ellei olisi alka
nut kova sade, joka jatkui pari kolme päivää. 
M aasto kastui, eikä enää kipinöistä syttynyt.

Tässä v. 1941 palossa eniten paloi metsää 
Santeri Lusalta, sitten Antilan perikunnalta ja N i
kolai Latva-Pukkilalta. Vakuutuksia oh vain hy
vin harvoilla, puun hinta oli halpaa ja palopuun 
vielä halvempaa. Puut eivät tahtoneet kelvata 
myyntiin lainkaan. Verovapautta paloalueelle ei 
silloin tunnettu, joten metsänomistajille palo oli 
huomattava taloudellinen menetys. Kantorahaa 
ei jäänyt, ellei itse tehnyt töitä.

Sodan jälkeen tuli myös pakkohakkuuvel- 
voite pinta-alan mukaan, ja näin nämä ihmiset 
saivat toisen kärsimyksen. Myös näille hakatuille 
paloalueilla tuli sama pakkohakkuuvelvoite.

Alueen kylvöt ja istutukset saatettiin lop
puun v. 1 9 4 5 -4 6 . Siem enet ja taim et saatiin, 
mutta työ piti metsänomistajan kustantaa. Palo
alue oli pääosin vain talviteiden varassa. Taimi
kot tahtoivat jäädä hoitamatta, koska matkat oli
vat pitkät ja hankalat. Tapion paikallisena pomo
na oli 50- ja 60-luvuilla metsäteknikko Lauri Re
ko, joka oh innokas metsäteiden rakentaja. H ä
nen meillä käydessään ehdotin tien rakentamista 
Nummikankaalta Sahankylään. Jo  rakennetut 
tiet oli rakennettu alueille, joilla oli korjattavaa 
puuta, jota tällä alueelle ei ollut. Reko tuli uudel
leen ja sanoi, että asiaa pitää harkita ja suuntaa 
vähän muuttaa.

Reko sairastui ja jäi eläkkeelle. Tilalle tuli 
Pauli Ikkelä, joka toteutti tien rakentamisen pa
rannettuna painoksena. Olisikohan taimikkojen 
hoito tullut tehtyä, ellei tätä Keevelin metsäauto
tietä olisi. Jokainen tietä ajava voi nyt todeta, 
kuinka nyt kohta 60  v. palosta alueella kasvaa 
nuorta hyvin hoidettua metsää. Tuskin näin olisi 
ilman tietä.

Kalevi M attila oli Keevelin metsäpalon syt
tyessä 17-vuotias sotilaspoika, ja oli mukana sam
mutustoimissa. Hän muistelee paloa seuraavassa.

Kauhajoella riehui 2 7 .7 .-7 .8 .1 9 4 1  välisenä 
aikana kaikkiaan neljässä paikassa lähes saman

186



aikaisesti syttyneet metsäpalot, joita parhaimmil
laan oli sammuttamassa 1350 miestä.

Palojen syttymisen aikoihin vallitsi säätilas
sa suuri kuivuus ja kesän kovimmat helteet, joten 
metsäpalon vaara oli säitten puolesta suuri. Kun 
suurpalo sitten Antti Latva-Pukkilan kertomalla 
tavalla ryöstäytyi Keevelinnevan kytevästä suos
ta, oli sammutustöissä vaikeuksia.

Jatkosota oli nimittäin jo edellisellä kuulla 
alkanut ja pitäjältä oli rintamajoukkoihin kulje
tettu kolmattatuhatta miestä. Olikin selvää, että 
sammutukseen ei tahtonut riittävästi löytyä väkeä.

Niinpä poliisit joutuivat keräämään ympäri 
pitäjää tiellä liikkujista ja työmailta kaikki vähän
kin metsäpaloon kelvolliset miehet kuorma-au
toihin, joilla kuljetus paloalueelle tapahtui. Väen 
värväämistä joutui Is.pkkö Pietari Päivärinta laa
jentamaan naapuripitäjiin asti.

Sammutustyöt edistyivät vaihtelevalla me
nestyksellä senkin vuoksi, että lapioita ja kuokkia 
ei ollut ainakaan aluksi riittävästi ja ”hosat” eivät 
olleet riittävän tehokkaita vastavalkean aikaan
saamiseksi.

Kun joltakulta kulmalta tuntui palo vähän 
laantuvan saattoi sammuttaja lähteä lipettiinkin 
väsymyksen, nälän tai janon takia.

Muonitusta hoidettiin lähitaloista ja lottien 
toimesta Suojeluskunnan talolta, mutta kun sam
mutusväki vaihtui ja alue laajeni, ei sana ja huolto 
enää toiminutkaan parhaimmalla tavalla.

Välillä palon voima laantui, mutta tuulten 
yltyessä palo eteni pitkässä kuusikossa valtavalla 
voimalla muuttuen jälleen latvapaloksi, jolloin 
sen etenemistä oli entistä työläämpi rajoittaa. T äl
löin tuli tilanne, että käytetyillä miesmäärillä ei 
olisi voitu tilannetta hallita ja niin Is.pkkö Päivä-

ERKKI KANKAANPÄÄ ON SELVITTÄNYT KEEVELIN PALOALUEEN ILMAKUVISTA. POHJOISTUULELLA ETENEVÄ 
PALO SAATIIN PYSÄHTYMÄÄN PÄÄOSIN NUMMIJÄRVEN TIEN KOHTAAN. METSÄÄ PALOI NOIN 1000 HA.
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KEEVELIN METSÄPALOALUEEN METSÄÄ SYYSKESÄLLÄ 1999 LÄHES 60 VUOTTA PALON JÄLKEEN. 
KUIVAN KANKAAN MÄNTYMETSÄÄN ON TEHTY AJALLAAN TAIMIKON HARVENNUSTYÖT JA VIIME 

VUOSINA NUOREN METSÄN ENSIHARVENNUS. VÄLJENNYSHAKKUUT SEURAAVAT 20-30 VUO
DEN JÄLKEEN. PÄÄTEHAKKUITA MÄNNIKKÖ SAA ODOTTAA VIELÄ TOISET PUOLI VUOSISATAA.

rinta pyysi Sotilaslääniltä apua. Onneksi N ur
mossa oli ollut vielä liikekannalle perustettu pio
neeripataljoona, joka komennettiin Nummikan- 
kaalle. Tämä oli suuri apu varsinaisia sammutus- 
töitä johtavan metsätekn. M atti Loukon (vpi) 
sammutusväelle ”kravin” kaivamisessa riittävän 
etäälle paloalueen ympärille, jolla tavalla saatiin 
maastopalon eteneminen rajatuksi ja loppusam
mutuksen teki sitten valtava ukkosmyrskyä seu
rannut kaatosade.

Jälkivartiointia ja maastoon jääneiden lapi
oiden ja kuokkien keruun suorittivat sotilaspojat 
tukikohtanaan havumaja Nummikankaan tien 
varressa, jonka varteen kertyi yli 2 0 0  lapiota ja 
kymmeniä kuokkia, jotka kaupoista oli hätään os
tettu valtion laskuun.

Metsäinsinööri Erkki Kankaanpää on työs
kennellyt vuosikymmeniä Kauhajoen metsänhoi
toyhdistyksen palveluksessa. Hän tuntee hyvin 
alueen myöhemmän kehityksen ja kertoo muis
toistaan seuraavassa.

KEEVELIN 1000 HEHTAARIN PALOALUE 
58 VUO TTA  PALON JÄLKEEN
Onneksi Kauhajoen metsät ovat tuhoisan Keeve-lin 
metsäpalon jälkeen jo vuosikymmeniä säästy-neet 
tällaisilta suurilta metsäpaloilta. Entä minkä-laiset 
metsät ovat tälle suurelle paloalueelle vuosi
kymmenien aikana kasvaneet?

Keevelin metsäpaloalueen pinta-alan olen 
mitannut 1990-luvun alussa laaditun Keevelin 
metsätalousalueen kartalta. Suurpalossa tuhou
tunut metsä on pinta-alaltaan 9 0 0 -1 0 0 0  hehtaa
ria ja palaneet metsät kuuluvat Panulan, Lauru- 
sen, Pukkilan ja Koskenkylien metsien omistaj ille, 
kaikkiaan yli 60 tilalle.

Metsätalousalueen kartan mukaan näkee, 
että tulirintama on edennyt yli 5 ,5  km matkan 
pohjoisesta etelään, mahdollisesti pohjoistuulien 
tuomana, aina Nummijärven maantielle asti ja 
paikoin 1 0 0 -2 0 0  metriä maantien ylikin. Leveyt
tä tulirintamalla on ollut lähes 3 km. Rutikuivassa 
metsässä tuli tuhosi sen eteen jääneen puuston ja
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karuimmilla hiekkakankailla osan maan pinta
kerroksiakin. Näille ”nilalle” palaneille osille ei 
ole vieläkään kasvanut kunnon metsää.

Voin vain kuvitella minkälainen liki 1000 ha 
”nokipuusavotta” näitä tuhoalueen metsänomis
tajia kohtasi, kun viimeiset savuhattarat palon jäl
keen olivat haihtuneet taivaantuuliin.

Nokisia, hikisiä ja pitkiä työpäiviä tekivät 
rintamalta palanneet alueen metsänomistajat 40- 
luvun loppuvuosina ja vielä 50-luvun alkuvuosi
nakin, kun muistamme, että sen ajan työvälineinä 
olivat vain kirveet, pokasahat ja planteri, ja puuta
varan ajotyössä mies ja hevonen. Tänä päivänä 
paloalueiden nokeentunut puusto ei kelpaa teol
lisuuden puuntarpeisiin, koska se pilaisi paperin 
ja lankkujen laadun. Polttopuuksi ja kotitarve- 
puiksi tämänkin paloalueen puusto on valtaosalta 
varmaan käytetty.

Sanonta, että aikojen saatossa lähes kaikki 
Suomen metsät ovat palaneet ja aina on Luoja ja 
luonto kasvattaneet uuden metsän palaneen tilal
le. Näin on käynyt tällä Keevelin laajalla palo
alueellakin. Työtä, työtä ja kustannuksia on näi
den vuosikymmenien aikana alueen metsänomis
tajilta vaadittu m ittaam attom an paljon, ennen 
kuin tähän tulokseen on päästy. M etsänom ista
jien rinnalla on valtiovalta osallistunut v. 1928 an
netun metsänparannuslain mukaan lainan ja 
avustusten muodossa tukien tuhoutuneen alueen 
uudelleen metsitystä, syntyneen taimikon hoitoa 
ja nyt myöhemmin nuorien metsien ensiharven- 
nusta. Metsänparannusvarojen tukemana on pa
lon jälkeen kuivattu soistuneet kankaiden reuna- 
alueet m etsänom istajien yhteisojituksena v. 
1 9 6 4 -6 5  ja täydennysojitus on tehty v. 1984. 
Merkittävin yhteishanke metsien käyttöä ja hoi
totöitä ajatellen on 10,2 km pitkän Keevelin met
säautotien rakentaminen 1 9 7 0 -7 1 . Yli 6 km mat
kalla tämä tie kulkee Keevelin metsäpaloalueen 
halki. Tiesuunnitelman perustelussa 2 1 .1 2 .1 9 7 0  
lausutaan mm. seuraavaa: "M etsäalueet ovat vai
keitten kulkuyhteyksien takana. Alueella on vai
keasti ylitettäviä laajoja suoalueita ja kulkua estä
viä luonnonluomia. M etsäalueet ovat tilojen ja- 
kotoimituksissa pirstottu nauhamaisiin sarkoi

hin. Tästä syystä alueen keskellä oleville tiloille 
ovat kulkuyhteydet vaikeutuneet, kunnollisen 
tieyhteyden puutuessa.”

Vasta metsäautotien rakentamisen jälkeen 
1950- ja 1960-luvuilla syntyneet paloalueen tai
mikot saatiin 1970- ja 1980-luvuilla metsänpa
rannus- ja työllisyysehtoisten taim ikonhoitotöi
den piiriin. Muistelen, että työtuloksilta parhaim
pina vuosina teimme paloalueelle yli 100 hehtaa
ria tätä ns. "risusavottaa” eli työllisyysehtoista tai
mikon harvennustyötä. 1980- ja 1990-luvuilla 
Keevelin paloalueen metsät kasvoivat, taimikot 
muuttuivat nuoriksi kasvatusmetsiksi ja alueella 
tulivat ajankohtaisiksi nuorien kasvatusmetsien 
ensiharvennustyöt. Nämä metsänkasvatuksen 
tärkeät hoitotyöt jatkuvat siellä edelleenkin. 
Näissä jo vähän myyntipuutakin, mutta etupäässä 
polttopuuta antavissa hoitohakkuissa on metsän
parannus- ja 1997  jälkeen kestävän metsätalou
den rahoituslaintuki ollut tarpeen ja lisännyt suu
ritöisiä nuorten metsien harvennustöitä.

Keevelin metsäpalon metsät eivät olisi niin 
hyvässä kasvukunnossa mitä nyt ovat, ilman näitä 
metsänparannustyön rahoituslakeja ja kehityk
sen mukanaan tuomia tehokkaita työvälineitä, 
moottori- ja raivaussahoja sekä "isoja ja pikkumo- 
to ja”

Unohtaa emme silti saa metsän parissa työtä 
tekeviä ahkeria ihmisiäkään, m etsänomistajia, 
metsureita ja metsäkoneyrittäjiä. Kaikkien hei
dän työpanostaan tarvitaan maallemme ja sen 
metsäteollisuudelle tärkeän "vihreän kullan” kas
vatustyössä ja korjuussa.

Keevelin metsäpaloalue on yksi hyvä esi
merkki ahkerien ihmisten vuosikymmeniä kestä
västä metsänkasvatustyöstä ja sen tuloksista. Sa
nonta, "niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan”, 
pitää paikkansa paloalueellakin. Asian voi todeta 
lukijakin kun ajelee vaikka polkupyörällä tai hil
jalleen autollaan Nummijärven maantieltä noin 
6 km matkan Keevelin metsäautotietä Lustilaan 
ja kirkolle päin.
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Kauhajoen maaperän suojelu
REIJO P ITKÄ RA N TA  -  OLLI RISTANIEMI

YLEISTÄ

M aaperänsuojelun yleisiä tavoitteita on viime 
vuosina hahmoteltu Ympäristöministeriössä. Sa
takunnan osalta on tehty tässä asiassa ensi kertaa 
koottu arvio (Kylä-Setälä 1998). Siinä on arvioitu 
maaperän kestävän käytön ja suojelun toteutumi
sta sekä maaperäsuojelun ongelmia. Siinä osoite
taan ja priorisoidaan maaperänsuojelua edistäviä 
maankäytön ja kaavoituksen kehittämistarpeita 
sekä valvonnan, valistuksen, tutkimuksen ja seu
rannan tarpeita. Tämä perustavaa laatua oleva 
tutkimus voisi toim ia mallina myös Kauhajoen 
maaperänsuojelun toteuttam iselle. Se soveltuu 
myös yksittäisten hankkeiden maaperävaikutus- 
ten arvioinnille osana ympäristölupa- tai ympä
ristövaikutusten arviointimenettelyä.

M aaperänsuojelun ongelmat vaihtelevat 
alueellisesti johtuen ihmistoiminnan aiheutta
mista erilaisista paineista ja luonnollisista tekijöis
tä. Suomen maaperän erityispiirteet johtuvat mm. 
tasaiseksi kuluneesta kallioperästä ja jääkausien 
kuluttavasta toiminnasta. M aaperä on yleisesti 
ohut ja nuori, poikkeuksena mm. Kauhajoen maa
perä. Kallioperä on hapanta ja hitaasti rapautu
vaa. Tosin Kauhajoen Pirttikankaan alueella on 
selkeitä rapautumia ja kunnan itä- että eteläosissa 
on viitteitä rapautumista. Koska ilmasto on kylmää, 
haihdunta vähäistä ja sadanta tasaista, hajoami
nen on hidasta, soistuminen tyypillistä, kivennäis
maa sisältää niukasti orgaanista ainesta ja maape

rä happamoituu herkästi. Pohjavedet ovat pää
sääntöisesti lähellä maanpintaa, jolloin niiden pi- 
laantumisriski on suuri. Kauhajoki on tässäkin 
suhteessa melkoinen poikkeus Suomen olosuh
teissa, pohjavedet ovat ns. vanhojen harjujen alu
eella useiden kymmenien metrien syvyydellä.

MITÄ MAAPERÄNSUOJELU ON?

Maaperänsuojelussa maaperään luetaan kuulu
vaksi epäorgaaniset ja orgaaniset maaperämuo- 
dostumat sekä pohjavesi ja soveltuvin osin myös 
kalliopohjavesi. Maaperänsuojeluun kuuluu myös 
kallioperä kasvualustana ja selkeästi maise-maa 
muodostavana elem enttinä. M aaperän vau
rioitumista tulee käsitellä biologisesta, fysikaalis- 
kemiallisesta, geologisesta ja kulttuurisesta näkö
kulmasta.

Maaperänsuojelu on maan ekologisen toi
mintakyvyn sekä maaperän taloudellisten ja kult
tuuristen toimintaedellytysten ylläpitämistä (Ky-lä- 
Setälä ym. 1996). Euroopan Neuvoston (1992) 
määritelmän mukaan maaperänsuojelu on seuraa- 
vien toimintojen turvaamista: (1) Biomassan tuo
tanto, (2) Aineiden ja energian varastointi, suodatus, 
puskurointi ja muuntamistyö, (3) Elinympäristö
nä, leviämisreittinä ja geenireservinä oleminen, (4) 
Ihmistoimintojen fyysisenä perustana oleminen, (5) 
Raaka-aineiden lähteenä oleminen ja (6) Kulttuuri
perinnön ja luonnonhistorian säilyttäminen.
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VALTAKUNNALLISET MAAPERÄNSUOJELUN 
TAVO ITTEET JA KAUHAJOEN MAAPERÄ
Ympäristöministeriö on määritellyt maaperän- 
suojelun yleiset tavoitteet (Ympäristöministeriö 
1997). Seuraavassa esitellään nämä tavoitteet ja 
arvio mitä tavoitteet merkitsevät Kauhajoen maa- 
peränsuojelussa.

1. Maaperän eliöstön monimuotoisuus säi
lytetään ja sen palautumiskykyä ylläpidetään. Se 
sisällytetään keskeiseksi osaksi kehittyvää luon
non monimuotoisuuden suojelua. Tämän tavoit-
teen voidaan katsoa koskevan koko  Kauhajokea.

2. Maaperän ekologinen toimintakyky ei ih
misen toiminnan takia peruuttamattomalla taval
la vaarannu. Siihen vaikuttavat haitalliset muu
tokset maaperän vesisuhteissa, kemiallisessa tilas
sa ja rakenteessa minimoidaan. Maaperän ekolo
gista toimintakykyä ei myöskään häiritä geneetti
sesti muunnelluilla organismeilla. Ekologisen toi
mintakyvyn palautumista edistetään jo vaurioitu
neilla alueilla ja ylläpidetään suojelemalla maape
rän vaurioitumisen kannalta herkkiä alueita sekä 
käyttämällä maaperää kestävästi. Täm ä koskee  
koko  Kauhajokea.

3. Geologisesti arvokkaita kokonaisuuksia ja 
kohteita säilytetään häiriintymättöminä. Säilyt
tämisessä pyritään alueelliseen kattavuuteen ja 
edustavuuteen. K auhajoella  tällaista kokon a i-
suutta edustaa mm. Lauhanvuori, mutta koko  
kunnan alueelta tällainen kartoitus puuttuu.

4. Edustavia ja eheitä m aisem akokonai
suuksia säilytetään ja hoidetaan maisemamaa- 
kunnittain. Vaurioituneilla m aisem akokonai
suuksilla maisema-arvoja palautetaan aktiivisesti ja 
ihmisen toim innot sijoitetaan maisemaa eheyt- 
tävästi. Hyvä esimerkki tästä on valtakunnallisesti 
ja m aakunnallisesti arvokas H yypänjokilaakso. 
Etelä-Pohjanm aan seutukaava p itää sisällään  
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
Kauhajoen maisemakokonaisuudet.

5. Maaperän historiallisia arvoja dokumen
toidaan ja säilytetään tuleville sukupolville. Ky- 
rönkankaan vanhalla tiellä on historiallista arvoa, 
mutta koko  kunnan alueen historiallisten arvojen  
kartoitus on tekemättä.

6. Metsämaan kasvukuntoa ja ekologista 
toimintakykyä ylläpidetään rinnakkain. Niitä ei 
vaaranneta liian tehokkaalla metsien hyödyntä
misellä ja liian voimaperäisellä metsänhoidolla. 
Metsämaiden kuormitus haitallisilla laskeumilla 
alittaa kriittiset kuormitusrajat. Tavoite koskee  
koko  K auhajokea ja siitä tässä kirjassa kerrotaan  
laajasti.

7. Viljelysmaan viljavuutta -  kemiallista ti
laa, eliöstöä ja rakennetta -  ylläpidetään kestävin 
viljelymenetelmin ja arvokkaat viljelymaat säily
tetään viljelykäytössä. Valtakunnalliset ja m aa-
kunnalliset kulttuurimaisemat ovat käytännössä  
sam oja kuin parhaat peltoalueet, joten niiden säi-
lyttäm inen viljelykäytössä on m yös m aisem an  
kaim alta oleellista.

8. Pohjaveden muodostumisalueita ei kuor
miteta tai hyödynnetä siten, että pohjavesien run
saus ja puhtaus vaarantuvat. Jo  pilaantuneet poh
javesialueet kunnostetaan mahdollisuuksien mu
kaan. K auhajoella on maakunnan runsaimmat ja  
puhtaim m at pohjavedet, joista valtaosaa m aape-
rän erityispiirre -  m äkisavim oreen i -  suojaa  
tehokkaasti.

9. Neitseellisten kivi- ja kallioainesten, sa
ven ja mullan hyödyntäminen eri toimialoilla on 
säästeliästä. Ainesten hyödyntämisen aiheutta
mat haitat minimoidaan ottamalla ne huomioon 
ainesten oton suunnittelussa, ainesten otossa sekä 
ottoalueiden jälkihoidossa. Koko Etelä-Pohjan-
m aalla on tehty pohjaveden suojelun ja kiviaines- 
huollon yhteensovitus, ns. PO SKI-projekti. Poski 
-projektin  linjaukset turvaavat tämän tavoitteen  
myös Kauhajoen osalta (Britschgi ym. 1999).

10. Turvetta hyödynnetään säästäen ja hyö
dyntämisestä aiheutuvat maaperähaitat minimoi
daan oton suunnittelussa ja valmistelussa, itse 
otossa sekä alueiden jälkihoidossa. Kauhajoella  
on Etelä-Pohjanm aan runsaim m at polttoturve- 
sekä kasvu- ja ympäristöturvevarat. Tavoite kos-
kee koko kuntaa.

11. Maaperän saastuminen ennaltaehkäis
tään. Jo  saastuneet alueet ja niiden tila tunnetaan, 
ne kunnostetaan ottaen huomioon niiden om i
naisuudet sekä käyttö. Vaasan vesi- ja ym päristö-
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keskus on tehnyt 1992 saastuneita m aa-alueita  
koskevan kartoituksen (Niva ym. 1992). Kauha-
joella  on niitä seitsemän kappaletta: Suomen Ta- 
loteollisuus K auhajoen  tehtaat, Viitalan Saha, 
A lakankaan A utohajottam o, K ainaston k a a to -
paikka, Kauhajärven kaatopaikka , Päntäneen  
kaatopaikka ja  Aronkylän jätevedenpuhdistam o.

12. Uusia maa-alueita käytetään säästäen ra
kennetun ympäristön perustaksi. Maa-alueiden 
peittämisen ja pirstoutumisen aiheuttamat vaiku
tukset maaperän eri toimintoihin ja arvoihin tun
netaan ja jo syntyneet vauriot korjataan mahdolli
suuksien mukaan. Tavoite koskee erityisesti Kau-
hajoen keskusta-aluetta ja kehitettäviä kyliä.

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan Kau
hajoen maaperän yleistä rakennetta ja sen maape- 
ränsuojelun kannalta oleellista asiaa, mäkisavi- 
moreenia sekä muitakin erityispiirteitä.

MAANKAMARAN VEDENLÄPÄISEVYYDESTÄ

Paitsi ilmastolla ja ravinteilla, maankamaran ve
denläpäisevyydellä on ratkaiseva merkitys sille, 
minkä tyyppinen kasvillisuus alueelle kotiutuu. 
Vedenläpäisevyys on myös määräävä tekijä maan
kamaran haavoittumisherkkyydessä. Sadeveden 
ohella luonnollisesti myös ei-toivotut aineet pää
sevät nopeammin pohjaveteen alueella, jossa on 
vettä hyvin johtavia sora- ja hiekkakerroksia tai 
rikkonaista kalliota verrattuna savikko- tai hieno- 
ainesm oreenialueeseen tai ehjään kallioaluee
seen.

M aankam ara on yhteisnimitys sekä irtai
mista maalajitteista koostuvalle maaperälle että 
kiinteälle kallioperälle. Sana kiinteä kallioperä on 
sikäli harhaanjohtava, että yleensä kallioperä ei 
ole täysin kiinteä, vaan enemmän tai vähemmän 
rikkonainen. Toisinaan kallio voi olla niin rapau
tunut, että rajan vetäminen maa- ja kallioperän 
välille voi olla vaikeaa. Maaperä itsessään on lä
hes kokonaisuudessaan kallioperästä erilaisten 
rapautumis- ja kulutusprosessien kautta syntynyt
tä ainesta, joka on liikkunut paikaltaan veden, 
tuulen, jään tai painovoiman vaikutuksesta. Lii
kuttavat voimat ovat yleensä lajitelleet maara-

keita kukin omalla tavallaan. Lisäksi maaperässä 
voi olla orgaanista (maatuneet kasvin ja eläinten 
jäänteet) ainesta ja erilaisia kemiallisia saostumia. 
Kaikki maankamaran m ateriaalit, aivan ehjää 
kalliota lukuun ottamatta, johtavat vettä ainakin 
jossain määrin, vaikkakin joissakin materiaaleissa 
veden liike saattaa olla lähes olematonta.

Yleisesti voidaan sanoa, että maaperässä ve
denläpäisevyys on sitä suurempi, mitä suurempi 
on maarakeiden koko. Raekoon ohella vedenlä
päisevyyteen vaikuttavat raemuoto, kerrosraken- 
ne, tiiveys, luonnollinen vesipitoisuus, lämpötila, 
humuspitoisuus sekä peittävä kasvillisuus. Ve
denläpäisevyyden yksikköinä käytetään cm/s, m/ 
s, cm/vrk tai m/vrk. Maalajeissa vedenläpäisevyys 
vaihtelee erittäin paljon. Esimerkiksi soran ve
denläpäisevyys voi olla jopa miljardi kertaa suu
rempi kuin saven. On siis luonnollista, että kaivot 
kaivetaan mieluiten vettä hyvin johtaville sora- ja 
hiekkamaille, joissa vesi liikkuu hyvin ja kaivo 
täyttyy sitä mukaa, kun vettä otetaan. Toisaalta 
vahingollisten aineiden käsittely olisi parasta ta
pahtua huonosti vettä johtavilla savikoilla tai hie- 
noainesm oreenialueilla. Puhuttaessa veden tai 
vaikka vahinkotapauksissa muun nesteen kulkeu
tumisesta maankamaraan käytetään usein myös 
termiä imeytyvyys.

Suomen kiteisen kallioperän alueella kivi
lajit ovat yleensä huokosettomia, joten rikkonai
suus ensisijaisesti ratkaisee kallion vedenläpäise
vyyden. Ainoastaan irtaimista maalajeista kivetty
mällä syntyneet sedimenttikivet sekä maanpin
nalle kerrostuneet laava- ja tuhkakivet voivat olla 
niin huokoisia, että se voi olla määräävä tekijä kal
lion vedenläpäisevyydessä. Kauhajoen alueella 
esiintyy pienialainen sedimenttikivialue, Lau- 
hanvuoren hiekkakivi, jossa huokoisuus voi olla 
niin suuri, että vesi siinä voi paikoin liikkua 
kohtalaisen hyvinkin.

On huomattava, että maankamaran veden
läpäisevyys ja ravinteisuus ovat riippuvaisia toisis
taan siten, että huonosti vettä johtavassa hienoai- 
nespitoisessa materiaalissa on ravinteita yleensä 
enemmän kuin hyvin vettä johtavassa karkeara
keisessa materiaalissa, sillä siinä vedellä on enem-
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män aikaa liuottaa ravinteita, liotettavaa pinta-alaa 
on enemmän ja ravinteet eivät pääse helposti 
karkuun alempiin kerroksiin pois kasvien käytet
tävistä. Toisaalta vedenläpäisevyys ja kapillaari- 
suus ovat kytköksissä toisiinsa siten, että mitä suu
rempi on vedenläpäisevyys, sitä pienempi on ka- 
pillaarisuus ja päin vastoin. Toisin sanoen kapil- 
laarinen nousukorkeus on kääntäen verrannolli
nen ko. maalajin raekokoon. Korkea kapillaari- 
suus on luonnollisesti eduksi kasveille, sillä silloin 
vettä on saatavissa paremmin myös alhaalta päin.

KAUHAJOEN PINTAMAALAJIEN 
JAKAUTUMINEN

Koska koko Kauhajoen alueelta on olemassa vain 
hyvin vanhat ja varsin epätarkat 1 :400  000  -mit
takaavaiset maa- ja kallioperäkartat, perustuvat 
tässä esitetyt tiedot maa-ainesinventointeihin, 
karttatarkasteluun sekä muihin tutkimuksiin (Kau
hajoen luonnonkirja 198 3 , Kauhajoen vesien 
kirja 1991, Kauhajoen sora-ja hiekkavarat 1994, 
Pitkäranta 1996).

Vuosina 1 9 9 2 -1 9 9 3  tehdyn sora-ja hiekka- 
varojen inventoinnin mukaan Kauhajoella on so
ra- ja hiekkamuodostumia yhteensä 6621  ha eli 
5 ,1 %  kunnan pinta-alasta. Kauhajoen alueella 
nämä muodostumat sijoittuvat enimmäkseen 
ylänköalueille, joissa ne ovat monin paikoin mo
reenin peittämiä, mutta myös jokilaaksoihin, jois
sa ne ovat puolestaan paljolti hienorakeisten maa
lajien ja turpeen peittämiä. Tällä alueella sora- ja 
hiekkamuodostumien on todettu olevan kerros
paksuudeltaan mittavia, yleisesti kymmeniä met
rejä ja paikoin lähes sata metriä.

Sora- ja hiekkamuodostumat ovat kerrostu
neet jääkauden loppuvaiheessa jään sulamisvesi
en lajitellessa ainesta ja poistaen siitä hienoainek
sen. Keskustelua geologien piirissä käydään edel
leenkin siitä, ovatko m oreenipeitteiset sora- ja 
hiekkakerrostumat viimeistä jääkautta vanhem
pia vai ei. Yleisin käsitys on, että ne ovat vanhoja. 
Sora- ja hiekkamuodostumia ei tule sekoittaa näi
tä kerrospaksuudeltaan huomattavasti pienem
piin, joskin laaja-alaisiin, rantavoimien huuhto

miin rantakerrostumiin, joita tavataan lähes kaik
kien mäkien rinteillä.

Hienorakeisia sedimenttejä (savea, hiesua, 
hietaa) Kauhajoen pintamaista on 13 % . Nämä 
ovat kerrostuneet jäätikön hävittyä alueelta Itä
meren muinaisten merivaiheiden aikana (ks. Kau
hajoen luonnon ja vesien kirja) ja niiden jälkeen 
rauhallisesti virtaavaan jokiveteen muiden maa
lajien päälle alaviin maastokohtiin, ts. Hyypän-, 
Päntäneen, Kainaston- ja Kyrönjoen laaksoihin. 
Mainittu luku on karkea arvio, joka on saatu saatu 
vuoden 1977  peltopinta-alan perusteella, sillä 
käytännössä lähes kaikki Kauhajoen savi- ja silt- 
timaat (siltti = hieno hieta ja hiesu) oli tuolloin 
raivattu pelloiksi. Siinä ei tosin ole huomioitu esi
merkiksi asutuksen ja tiestön alle jääviä savi- ja 
silttimaita, mikä osuus prosentuaalisesti ei liene 
kovin suuri. M oreeni- ja turvepeltojen osuus on 
poistettu luvusta.

Soiden ja soistuneiden kangasmetsien 
osuus, 42  % , on suhteellisesti suurin Kauhajoen 
pinta-alasta. Näiden kokonaisala on kaikkiaan 
noin 55 000  ha. Suot ovat syntyneet matalien ve
sistöjen soistumisena tai yleisemmin maastopai- 
nanteisiin, joissa pohjavesi on lähellä maanpin
taa. Tällaisissa paikoissa esimerkiksi metsäpalo 
on hävittänyt voimakkaasti haihduttavat kasvit, 
jonka seurauksena pohjavedenpinta on kohon
nut ja soistuminen on päässyt alulle. Vapaan vesi- 
pinnan osuus joet ja isoimmat suolammet mu
kaanlukien Kauhajoella on vain noin 1600 ha eli 
1,2 %  pinta-alasta.

Kalliopaljastumia Kauhajoen alueella on 
erittäin vähän, yhteensä likimain 750  ha, mikä on 
vaivaiset puolisen prosenttia koko kunnan pinta- 
alasta. Tarkkaa tilastoa kalliopaljastumien osuu
desta koko Suomessa ei ole, mutta Kauhajoella 
osuus on todennäköisesti vain murto-osa maan 
keskiarvosta. Joiltakin Kauhajoen alueen perus- 
karttalehdiltä ei voi löytää ainuttakaan kalliopal- 
jastumaa. Kalliopaljastumat ovat näkyvissä enim
mäkseen kunnan luode-, pohjois- ja koillisosien 
ylänköalueilla.
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Loput noin 50  000  ha eli 38 %  Kauhajoen 
pinta-alasta on moreenimaita, jotka ylänköalueil- 
la ovat yleensä muutamasta kymmenestä sentti
metristä pariin - kolmeen metriä paksun hiekkai
sen tai soraisen rantakerrostuman peitossa. Pak
sujen rantakerrostumien alueella moreenimaat 
muistuttavat kasvillisuudeltaan ja pinnanm uo
doiltaan harjualueita. Alavilla mailla ja ylänkö- 
alueiden suojaisissa osissa, joissa rantakerrostu
mia ei ole päässyt kehittymään, moreenimailla 
viihtyvät tavallisesti tuoreet, kuusivaltaiset kan
gasmetsät. Moreeni on kerrostunut jäätikön alla, 
sisässä ja päällä kulkeutuneesta kallioperästä ja 
vanhemmasta maaperästä jauhautuneesta ainek
sesta. Se sisältää vaihtelevasti sekä hienoainesta 
(savea, silttiä) että karkeita lajitteita (hiekkaa, so
raa, lohkareita). Itse asiassa moreeni on niin Kau
hajoen kuin koko Suomenkin yleisin maalaji, jos 
otetaan huomioon myös se osuus, joka on piilossa 
soiden ja savikkojen alla.

Edellisen sivun kartassa on esitetty yleiste- 
tysti kivennäismaalajien ”suuresiintymisalueet” 
Kauhajoella.

MAANKAMARAN VEDENLÄPÄISEVYYDEN 
ERITYISPIIRTEITÄ KAUHAJOELLA

Maankamaran kerrosjärjestys on harvoin niin yk
sinkertainen, että kiteistä kallioperää peittäisi 
vain yhdentyyppinen maakerros. Kuitenkin Suo
messa maankamaran kerrosjärjestys on pääpiir
teissään yleensä varsin hyvin pääteltävissä kartta- 
tulkinnan ja yleisen geologisen tiedon perusteella. 
Tilannetta helpottaa vielä jos käytettävissä on 
kunnolliset maaperäkartat. Rannikkoseudulla 
kerrosjärjestys on hieman mutkikkaampi kuin 
keskisemmässä Suomessa johtuen muinaisen Itä
meren jälkeensä jättäneistä savikoista ja rantaker
rostumista.

Viimeisimmän mannerjään dynamiikkaan 
liittyen Suomessa on kolme suurempaa aluetta, 
joissa maankamaran kerrosjärjestys on yleisesti 
monimutkainen ja pinnanmuotojen perusteella 
vaikeasti ennustettavissa. Nämä alueet ovat keski
sen Lapin jäänjakajavyöhyke sekä Keski- ja Etelä-

Pohjanmaan ns. passiivisen (=vähäliikkeisen) jään 
alueet. Näistä Etelä-Pohjanmaan eteläosa, 
suunnilleen koko Suupohjan seutukunta, on ehkä 
laajin tämäntyyppinen yhtenäinen alue.

Tiedetään, että yleensä kallio- ja harjualu
eella on luonnostaan kuivaa tai kuivahkoa mänty
valtaista kangasmetsäkasvillisuutta, moreenialu- 
eilla puolestaan tavallisesti kuusivaltaista tuoretta 
kangasmetsäkasvillisuutta. Lehtipuut ja pensai
kot suosivat monesti savikoita. Paksuturpeisilla 
soilla puut, jos niitä yleensäkään on, ovat kitukas
vuisia. Maankamaran laadun osuus luonnollisen 
kasvillisuuden valikoitumiseen käsittää vain pin- 
taosan kaksi-kolme metriä. Siksi Kauhajoen ta
paisella monimutkaisella maaperäkerrostumien 
alueella esimerkiksi metsätyypin perusteella ei 
voida juurikaan päätellä, mikä on maan laatu sy
vemmällä. Seuraavassa tarkastellaan niitä tekijöi
tä, jotka aiheuttavat päänvaivaa kerrostumien 
geologista tulkintaa tehdessä. Viimeisenä tarkas
teltavat peitteettömät harjut erottuvat maastossa 
ja kartalla selvästi, eivätkä ne tuota ongelmia geo
logisessa tulkinnassa; ne on otettu mukaan esi
merkkinä ‘normaalista’ tapauksesta.

"MÄKISAVI”

Kauhajoella, ja koko Suupohjan seudulla, tavataan 
laajoilla alueilla tumman tai sinertävän harmaata, 
vähäkivistä savespitoista moreenia, joka vaikut
taa huomattavan paljon pintamaiden vedenlä
päisevyyteen ja sitä kautta esimerkiksi kas
villisuuteen. Tämä moreeni muistuttaa olemuk
seltaan savea, mutta savesta poiketen sitä on myös 
mäkien lakiosissa. Siksi sitä kutsutaankin yleisesti 
mäkisaveksi. Nimi on hieman harhaanjohtava, 
mutta hyvin kuvaava. Täytyy vain muistaa, että 
kyseessä on jäätikön kasaama moreeni eikä ve
teen hiljalleen kerrostunut savi. Toisinaan käyte
täänkin termiä mäkisavimoreeni.

Mäkisaven merkitys Kauhajoen luonnolle 
on yllättävänkin suuri. Esimerkiksi Karhujärven, 
Hiukkajärven ja Harrinjärven kehittyminen on 
todennäköisesti mäkisaven ansiota. M yös Iso 
Kaivoneva ja monet muut suot ovat syntyneet mä-
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RUNSAAN METRIN PAKSUINEN MÄKISAVIMOREENIKERROS (HARMAA KERROS LEIKKAUKSEN 
YLÄOSASSA) HARJUSORAN PÄÄLLÄ HARRINKANKAAN MAA-AINESOTTOALUEELLA. KUVAN 

VASEMMASSA LAIDASSA ON KASA HYÖDYNTÄMISKELVOTONTA MOREENIA. MÄKISAVIMOREENIN 
ANSIOSTA KUUSI JA KOIVU VIIHTYVÄT HYVIN HARJUN LAELLA.

Metriä
meren
pinnasta
160 —

LUOTAUSTEN JA MAASTOHAVAINTOJEN PERUSTEELLA PIIRRETTY MAHDOLLINEN 
KERROSJÄRJESTYS HIUKKAJÄRVEN ETELÄPUOLELTA. VETTÄ PIDÄTTÄVÄ HIENOAINESMOREENI 
(MÄKISAVI) PAINANTEINEEN AIHEUTTAA SEN, ETTÄ VESIPINTOJA ON USEASSA TASOSSA. SIKSI 

ESIMERKIKSI KASVILLISUUS SAATTAA MUUTTUA LYHYELLÄKIN MATKALLA VARSIN PALJON.
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AALLOKON MÖYHENTÄMÄÄ RIKKONAISTA HIEKKAKIVIALUETTA PIKKU TIILIHARJULLA. HIEKKAKIVI 
ON LOHKEILLUT TIILIÄ MUISTUTTAVIKSI SUORAKULMAISIKSI LOHKOIKSI. KASVUALUSTA ON 

KARU, JA MAASTO MUISTUTTAAKIN KASVILLISUUDELTAAN HARJUA.

kisaven päälle. Kauhajoen sora- ja hiekkavarojen 
inventoinnin yhteydessä tehdyissä kairauksissa, 
maaleikkaushavainnoissa ja luotauksissa on mo
nessa paikassa todettu varsinaisen pohjaveden 
pinnan olevan paljon syvemmällä kuin tutkimus- 
paikan liepeillä olevat suot ja lammet. Nämä kos
teikot ovat siis syntyneet ns. orsiveden tasoon eli 
vettä läpäisemättömän kerroksen päälle. Tämä 
läpäisemätön kerros on geologisen tiedon ja ha
vaintojen mukaan juuri mäkisavi. Yleensähän ko- 
hom uotoisilla sora- ja hiekkamuodostumilla 
pohjavesi on syvällä ja kasvillisuus karua eikä siel
lä ‘kuuluisi’ olla kosteikkoja muutoin kuin vettä 
läpäisemättömien (tai hyvin heikosti läpäisevien) 
kerrosten päällä.

Laboratoriomittauksissa mäkisaven veden
läpäisevyydeksi on saatu lO'6 -10 's cm/s (Ahonen 
1999). Arvo on jonkun verran suurempi kuin sa
vella, mutta 1 0 0 -1 0 0 0  kertaa pienempi kuin kar

kearakeisella moreenilla. Mittaustekniikasta joh
tuen vedenläpäisevyys joudutaan määrittämään 
häiriintyneestä näytteestä, ja näyttääkin siltä, että 
mäkisaven luonnollinen vedenläpäisevyys on la
boratoriomittauksissa saatua pienempi.

Mäkisaven vettä salpaava ominaisuus ai
heuttaa sen, että jos sen läpi kaivetaan tai kaira
taan epäedullisessa paikassa, saattavat seuraukset 
olla ikävät. Orsiveden tasoon kaivetut kaivot voi
vat yht’äkkiä kuivua veden purkautuessa tehdystä 
reiästä alempiin kerroksiin. Näin voisi käydä 
myös kokonaiselle järvelle, esimerkiksi Hiukka- 
kankaan Hiukkajärvelle tai Karhukankaan Kar- 
hujärvelle. Toisaalta salpaava ominaisuus voi 
laaksoalueilla kohdistua myös alhaalta päin tule
valle vedelle. Tällaisissa paikoissa mäkisaven 
puhkaiseminen voi johtaa veden purkautumiseen 
paineella suihkulähteen tavoin. Laaksoalueilla 
tosin myös savikoilla on sama vaikutus.
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RANTAKERROSTUM AT

Mäkisaven ohella toinen silmiinpistävä piirre 
Kauhajoen maankamaran vedenläpäisevyyksiä 
tarkasteltaessa ovat laaja-alaiset ja paikoin varsin 
paksutkin (jopa 7 m) karkeasta sorasta ja hiekasta 
koostuvat rantakerrostum at. Koska Kauhajoki 
on Lauhanvuoren huippua lukuunottamatta ai
koinaan kokonaan ollut veden peitossa, on ranta- 
kerrostumia kaikkialla mäkien rinteillä, joissa ir
tonaista maa-ainesta on ollut aaltojen huuhdotta
vaksi. Aallot ovat huuhtoneet aineksesta hie
noimmat maalajitteet alavampiin maastokohtiin, 
jolloin jäljelle on jäänyt yleensä karkea sorainen 
tai kivinen kerros. Tällainen materiaali läpäisee 
vettä tehokkaasti, joten sadevesi hulahtaa nope
asti sen läpi pois kasvien juuriston ulottuvilta. 
Niinpä rantakerrostuman ollessa paksu (yli 2 m) 
maasto muistuttaa pinnaltaan ja kasvillisuudel
taan harjualuetta, vaikka kyseessä olisikin moree- 
nialue .

Rantakerrostumat esiintyvät usein pitkinä, 
matalina valleina mäkien rinteillä. Vallien laeilla 
kasvillisuus on karuinta, ja vallien väleissä saattaa 
olla vaateliaampiakin kasveja. Kasvillisuuden laa
tu saattaa muuttua pienelläkin alalla, sillä ranta- 
kerrostuma ei ole tasapaksu, vaan paikoin se voi 
kokonaan puuttuakin. Paikoissa, joissa moreeni 
on lähes pinnassa, kasveilla on enemmän vettä 
käytettävissään. Rantakerrostum at ovat pak- 
suimmillaan korkealla sijaitsevilla rinteillä, sillä 
niiden syntyessä saarettom at ulapat ovat olleet 
suurempia ja aallot siksi voimakkaampia.

Kaikkein selvimmin rantakerrostuman vai
kutus kasvillisuuteen näkyy Lauhanvuorella, jos
sa on näkyvissä muinaisen Itämeren (silloinen An- 
cylusjärvi noin 9 300  vuotta sitten) ylin ranta, toi
sin sanoen kohta, jonka yläpuolisia osia aallot ei
vät ole päässeet huuhtomaan. Täm ä noin 203 
metrin korkeudessa oleva raja erottuu selkeästi 
kasvillisuuden muuttuessa karusta harvasta män
tymetsästä tiheäpuustoiseksi sekametsäksi. Huuh
toutum aton m oreenikalotti sisältää sen verran 
hienoainesta, että vesi pidättyy siihen kasvien 
käytettäväksi.

Rantakerrostumia on monin paikoin hyö
dynnetty maa-ainesten ottoon. Koska hyödyn
nettävä kerrospaksuus on ohut, on otto paikoin 
ulotettu hyvin laajalle alalle. Mahdollisesti ottoa 
aloitettaessa on luultu kerrospaksuuden olevan 
suurempikin. Usein nimittäin koekuopat on kai
vettu niin mataliksi, ettei alla olevaa moreenia tai 
kalliota ole tavoitettu.

HIEKKAKIVI JA KALLIORAPAUTUM AT

Hiekkakiveä ja kalliorapautumia ei ole luonnos
taan Kauhajoella täysin paljastuneena näkyvillä. 
Joissakin paikoissa maapeite niiden päällä on niin 
ohut, että ne ovat paljastuneet maankaivun yhtey
dessä. Peitteisyys siis estää niiden havainnoinnin. 
Inventointien yhteydessä on kuitenkin voitu to
deta niiden ulottuvan varsin laajoille alueille Kau
hajoella. Sekä hiekkakivi (varsinkin huokoinen ja 
rikkonainen) että kalliorapautumat ovat alttiita 
jäätikön kulutukselle eikä niitä siksi Suomessa 
paljon tavata. Etelä-Pohjanmaalla sijainneen pas
siivisen jään luonteen johdosta nämä ovat kuiten
kin voineet tällä alueella säilyä. Heikko jäätikkö- 
kulutus selittää osaltaan myös edellä todetun kal- 
liopaljastumien vähäisyyden tällä seudulla; jää
tikkö on kasannut uutta ainesta vanhan päälle ei
kä kuluttanut sitä pois, niin että kalliot olisivat 
tulleet näkyviin.

Hiekkakivi ja kalliorapautumat luetaan kal
lioperään kuuluvaksi, mutta niiden vedenläpäise
vyys vastaa huokoista maaperää. Siksi ne ovat kas
villisuudeltaan paikoin karuja muistuttaen harju
maastoa.

Lauhanvuoren hiekkakivialue on jo pitkään 
tunnettu ja se ulottuu ainakin Lumikankaan etelä
osiin. Iso ja Pikku Tiiliharju ovat todennäköisesti 
saaneet nimensä lohkomaisesti rikkoutuneesta, 
hieman tiiliä muistuttavasta hiekkakivestään. Vii
me aikaisten kairausten ja luotausten yhteydessä 
on todettu hiekkakiveä olevan laajemmalla alu
eella kuin aikaisemmin on tiedetty, mm. Karijoen 
rajalla olevan Karhukankaan alla (Kauhajoen so
ra- ja hiekkavarat 1994, Huhta 1997).
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Kalliorapautumia Kauhajoelta on löydetty 
ainakin Heikkurinkankaalta, Hirsikankaalta, 
Lauhanvuoren ympäristöstä, Pirttikankaalta, Su- 
sikallionmaalta, Tuluskankaalta ja Ikkeläjärven 
eteläpuolisilta kallioalueilta. Nämä kaikki ovat 
karuja, harjumaastoa muistuttavia mäntykankai
ta. Kyseessä lienevät Lapin rapautumien ohella 
laajimmat kalliorapautumat Suomessa. Punerta
vaksi möröksi rapautunutta kalliota hyödynne
tään monin paikoin pihasoraksi.

MOREENIN PEITTÄMÄT SORA- JA HIEKKA- 
KERROSTUM AT

Tämän hetken tietojen mukaan Kauhajoella on 
Suomen laajimmat ja paksuimmat moreenipeit- 
teiset sora- ja hiekkakerrostumat. Niitä esiintyy 
yhteensä ainakin 3 8 0 0  hehtaarin alalla eri puo
lilla Kauhajokea, enimmäkseen eteläosassa. Ala 
vastaa lähes 60 %  Kauhajoen kaikista sora- ja hiek- 
kamuodostumista. Kerrostumien paksuus on 
huomattavan suuri, yleensä kymmeniä metrejä. 
Kauhajoen sora- ja hiekkavaroista vähintään 75%  
on näissä moreenipeitteisissä kerrostumissa. Ai
kaisempien tietojen sekä kartta- ja maastotarkas
telujen perusteella kerrostumat jatkuvat mahdol
lisesti Karvian, Isojoen, Karijoen ja Teuvan suun
tiin. Viitteitä on myös pienempien moreenipeit- 
teisten kerrostumien jatkuvuudesta Honkajoen ja 
Kurikan suuntiin.

M oreenipeitteiset sora- ja hiekkakerrostu
mat ovat merkittäviä pohjavesivarastoja, vaikka
kin veden laatu ja antoisuus eivät välttämättä tyy
dytä suurempaa tarvetta. Koska peittävä moreeni 
on yleisimmin edellä kuvattua vettä huonosti joh
tavaa mäkisavea, pohjaveden muodostuminen ja 
vaihtuminen on hitaampaa kuin peitteettömillä 
kerrostumilla. Sadevesi valuu moreenin pintaa 
pitkin muodostumien reunoille, mikä vähentää 
pohjaveden muodostumista. Tiiviistä moreenista 
johtuen happea on niukasti syvällä kerrostumissa, 
jolloin esimerkiksi rauta ja mangaani pysyvät liu
koisessa muodossa pohjavedessä heikentäen sen 
käyttöarvoa talousvetenä. Toisaalta moreenipeite 
suojaa pohjavettä tehokkaasti ilmansaasteilta ja

muilta vahingollisilta päästöiltä, joten tämän 
tyyppiset kerrostumat voisivat olla ainakin vara- 
vesivarastoja kriisitilanteita varten.

M oreenipeitteiset sora- ja hiekkamuodos- 
tumat voivat muistuttaa pintakasvillisuudeltaan 
ja pinnanmuodoiltaan toisaalta tavallista moree- 
nimaastoa, toisaalta harjua, riippuen siitä miten 
paksu ja minkä tyyppinen moreeni päällä on ja 
miten paksu on mahdollinen rantakerrostum a 
moreenin päällä.

PEITTEETTÖM ÄT HARJUT

Peitteettöm illä harjuilla tarkoitetaan sellaisia 
muodostumia, jotka geologiselta syntytavaltaan 
ovat selvästi harjuja eikä niitä peitä savi (laaksois
sa) tai moreeni. Nämä siis periaatteessa koostuvat 
sorasta ja hiekasta pinnasta pohjaan. Toki niissä
kin voi olla ohuita savi- ja silttikerroksia sekä 
myös moreenia ainakin reunaosissa. Käytännössä 
peiteettöm illä harjuilla sadevesi imeytyy hyvin 
maaperään ja vajoaa suhteellisen nopeasti pohja
veteen. Maaperä koostuu karkearakeisista maala
jeista ja on ravinteiltaan köyhää. Siksi harjut ovat
kin yleensä karuja kasvillisuudeltaan; kuivat kan
gasmetsät ovat näille alueille tyypillisiä. Koho- 
muotoisilla harjuilla karuutta lisäävät vielä kuu
mat paisterinteet, joissa haihdunta on voimakasta.

Kauhajoella on kaksi moreenipeitteetöntä 
harjujaksoa, jotka molemmat erottuvat mänty
valtaisina ‘nauhoina’ varsin selvästi satelliittiku
vien perusteella tehdyissä metsäarvioinneissa (ks. 
esim. Kauhajoen vesien kirjan takakansi). Toinen 
harjujakso on pinta-alaltaan ja maa-ainesmääräl- 
tään huomattavan suuri. Jakso kulkee linjalla 
Nummikangas - Iso Nummikangas - Pukin-harju 
- Heikinkangas - Pitkämönkangas. Harjun pak
suus Kauhajoen alueella on enimmäkseen 1 0 -3 0  
metriä ja pohjavesi noudattelee ympäröivien 
soiden tasoa. Harjun leveys on enimmäkseen 0 ,5 -  
1 km, Nummikankaan alueella paikoin 2 km.
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Kauhajoen toinen moreenipeitteetön harju
jakso kulkee Hyypänjokilaakson eteläosassa Kati- 
kankanjonilta Toivolankankaalle Vakkurinky- 
lään (noin 17 km) ja jatkuu etelään kohti Honka- 
joen kirkonkylää. Kyseinen harju on laajuudel
taan ja maa-ainesmäärältään pieni verrattuna 
Nummikankaan-Pitkämönkankaan harjujaksoon. 
Harju on pinnaltaan tasainen, eikä sitä topogra
fian perusteella voi maastossa juuri erottaa. Harju 
on näkyvällä osallaan alle kilom etrin levyinen, 
sen paksuus on 10 -20  metriä ja pohjavesi on vain 
2 -5  metrin syvyydellä maanpinnasta.
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Kauhajoen suurperhosista
MARKKU SAARIKOSKI

YLEISTÄ

Pitäjän sijainti pääosin karulla Suomenselän ve
denjakaja-alueella heijastuu selvästi sen alueelta 
tavatussa suurperhoslajistossa. Lajisto painottuu 
karujen kangasmetsien ja soiden perhosiin. Pitä
jän pienialaiset lehdot tuovat kuitenkin oman li
sänsä lajistoon. Etelä-Pohjanmaalta 1990-luvun 
vaihteeseen mennessä tavatuista yli 5 2 0  lajista 
Kauhajoelta on löydetty noin 370 . Huomattava 
ero selittyy osin sillä, että osa maakunnan lajiha- 
vainnoista koskee vanhoja vuosisadan alkupuo
lella tehtyjä löytöjä sittemmin alueelta kadonneis
ta lajeista. Lisäksi Kauhajoella ei esiinny maakun
nan merenrantapitäjille tyypillistä rannikkolajis- 
toa. Myös havainnointi pitäjän perhosista on ol
lut epäsäännöllistä, jaksottaista ja keräilymene- 
telmiltäänkin rajoittunutta, joten varmasti m el
koinen osa Kauhajoen todellisesta lajistosta on 
vielä löytämättä ja jää tulevaisuuden harrastajien 
iloksi. Toisaalta Kauhajoelta on tavattu maakun
nalle uutena noin 12 lajia, joista puolet on sellai
sia, joista edelleen ainoat havainnot ovat Kauha
joelta, joten omaleimaisuuttakin pitäjän lajistosta 
löytyy.

Seuraavassa esitellään alueelta tavattuja ta
vanomaisia sekä maakunnallisesti tai muuten 
m ielenkiintoisim pia lajeja koskevia havaintoja 
päiväperhosten, kiitäjien, kehrääjien, m ittarei
den ja yökkösten osalta.

KANGASMETSIEN LAJISTO

Päiväperhosista tunnusomaisia ovat kangasper- 
honen (Callopbrys rubi) ja kangassinisiipi (Plebe- 
jus argus), jotka esiintyvät runsaina. Näiden seas
sa varsinkin hiukan soistuvilla kohdilla lentelee 
runsaana myös pursuhopeatäplä (Clossiana eu- 
prosyne) ja juolukkasinisiipi (Vaatimina optilete). 
Kyseiset lajit ovat hyvin yleisiä koko maassa. Val
takunnallisesti harvinaisia päiväperhosia ei pitä
jän mäntykankailta ole löytynyt. Sitävastoin mit
tareiden osalta on Kauhajärven reuna-alueelta ta
vattu 1986 yksi rusolehtimittari (Scopula rubigi- 
nata), jonka tunnetut maan vakinaiset esiintymät 
keskittyvät Imatralle. Viime vuosina lajia, jonka 
toukka elää mm. ajuruoholla, on löydetty hiukan 
myös muualta kangasmailta. On hyvin mahdol
lista, joskin vielä selvittämättä, elääkö laji vakinai
sena pitäjässä, vai oliko löydetty yksilö vain ete
lämpää vaeltanut. Lajille sopivia harjumaisiakan- 
gasmaisemia hiekkavaltaisine kenttineen pitäjän 
eteläosista löytyy runsaasti. Tyypillisiä kangas
metsien mittareita pitäjässä on mm. mäntymittari 
(Bupalus piniarius) ja metsämittari (Ematurga 
atom aria). Harjumaisten mäntykankaiden hie- 
tikkoreunoilla esiintyviä yökkösiä Kauhajoelta 
on tavattu mm. kiilamaayökkönen {Agrotis ves- 
tigialis) ja vihermaayökkönen (Actebia praecox). 
Kiitäjistä kangasmetsistä lentelee puutarhoihin 
kukille mettä imemään mäntykiitäjä (Sphinxpin- 
astri), jonka voi useasti tavata iltahämärissä siree-
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RUNSAIMMILLAAN JA EDUSTAVIMMILLAAN KAUHAJOEN 
PERHOSLAJISTO ON SOILLA. KUVASSA RÄMEHOPEATÄPLÄ.

nin kukilta. Sen piikkiperäisiä toukkia voi löytää 
myös nuorten mäntyjen oksilta neulasia syö
mästä.

KUUSIKOIDEN LAJISTO

Päiväperhoset eivät hyvin viihdy pimeissä kuusi
koissa, mutta niiden reunoilta voi valon ja varjo
jen raja-alueella tavata Kauhajoellakin tavano
maista täpläpapurikkoa (Pararge aegeria), joka 
muutoin maakunnassa on melko yksittäisesti ta
vattu. Eritoten Näsiänmäen lehdon reunakuusi-

koista Korpikylästä on lajia löydetty. Suurim
masta osasta päiväperhoslajistoa poiketen se tulee 
keräilijöiden puihin ripustamille olut-sokerisyö- 
teille ruokailemaan, jossa sen kauniita siipikuvi- 
oita on helppo ihailla. Mittareista Ratikan kuusi
koista on löytynyt pari yksilöä naavamittaria 
(Altis jubatus), joka laji on naavakuusikoiden voi
makkaan vähenemisen vuoksi valtakunnallisesti
kin selvästi harvinaistunut, ja kuuluu valtakun
nallisessa uhanalaisten eläinten ja kasvien seuran
tatoimikunnan mietinnössä esiintymiseltään vaa
rantuneisiin lajeihin. Levinneisyydeltään pohjois-

203



Suomen kuusikoihin painottuva nuoliharmoyök- 
könen (Xestia rhaeticä) löytyi vuonna 1986 maa
kunnalle uutena lajina kirkonkylästä erään pieni
alaisen kuusta kasvavan sekametsän reunoilta. 
Löytyneestä yhdestä yksilöstä ei kuitenkaan ole 
vielä pääteltävissä elääkö laji vakinaisesti pitäjän 
kuusikoissa.

LEHTOJEN JA SEKAMETSIEN LAJISTO

Pitäjän pienialaisista lehdoista on perhoslajistol- 
taan tunnetuin Näsiänmäen lehto. Sen reunamilla 
kurjenpolvea kasvavilla paikoilla lentelee mm. leh
tosinisiipi (Aricia artaxerxes), joka esiintymä on 
harvoja maakunnasta tavattuja. Muutoin varsi
nainen vaateliaampi lehtolajisto on vähäistä. Kir
joittajan vanhempien kotipihasta löytyi tosin au
totallin seinältä lepäämästä vuonna 1984  maa
kunnalle uutena yksi yksilö palsamikenttämitta- 
ria (Xanthorhoe biriviata), jonka toukka elää leh- 
topalsamilla ja sanelee siten lajin elinympäristöik
si keskeisesti lehdot. Koska ravintokasvin esiin

tymiä ei pitäjästä tunneta, on epävarmaa esiintyy
kö laji vakituisesti Kauhajoella. Pitäjän sekamet
sistä on yksittäisesti löytynyt maakunnallisesti 
kiintoisia kehrääjiä mm. koivuhangokas (Furcula 
bicuspis), harmopystyperä (Clostera anachoreta) 
ja huhtinirkko (Odontosia sieversi) sekä maakun
nalle uutena nastakehrääjä (Aglia tau), joskin ylei
sesti ottaen Kauhajoen kehrääjälajisto on niukah- 
koa. Syy saattaa olla kehrääjien toukkien suosi
mien haavikoiden harvinaisuus alueella. Yökkö
sistä maakunnallisesti mielenkiintoisimpia seka
metsien lajeja on Muurahaiskylästä vuonna 
1 9 8 8 -1989  löytyneet pari idänritariyökkösyksi- 
löä (C atocala adultera), jotka tosin hyvin toden
näköisesti ovat olleet idästä vaeltaneita. M aakun
nalle uutena löytyi kirkonkylän eräästä sekamet
sästä vuonna 1986 noin 50 yksilöä haavan raita- 
yökköstä (Orthosia populeti). Pajua kasvavien se
kametsien ja niittyjen reunoilta löytyy pitäjälle 
hyvin tunnusomainen pensasmittari (Itam e lori- 
caria), jonka esiintymät Kauhajoella ovat valta
kunnallisestikin runsaita. Lajin lähes siivettömän

RÄMEKYLMÄPERHONEN SUOPURSUN KUKINNOLLA KESÄKUUSSA.
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ja lentokyvyttömän naaraan tavoittaminen on to
sin vaikeaa. Helpoiten tämä onnistuu pajuista sen 
toukkia karistamalla ja niitä aikuisiksi kasvatta
malla. Toinen mielenkiintoinen pajukkoalueiden 
laji on valtakunnallisestikin harvinainen tulva- 
mittari (Semiothisa artesiaria), josta tunnetaan pi
täjästä useita esiintymiä.

SOIDEN LAJISTO

Runsaimmillaan ja edustavimmillaan Kauhajoen 
perhoslajisto on soilla, kuten vielä osin ojittamat
tomalla Mustaisnevalla ja luonnontilaisella Kau
hanevalla. Päiväperhosista mielenkiintoisimpia 
vuosittaisesti runsainakin esiintyviä lajeja ovat 
mm. rahkahopeatäplä (Clossiana frigga), muu
rainhopeatäplä (Clossianafreija), rämehopeatäp- 
lä (Proclossiana eunom ia), suohopeatäplä (Bo- 
loria aquilonaris), rämekylmänperhonen (Oeneis 
jutta), suokeltaperhonen (Colias paleano) ja suo
kirjosiipi (Pyrgus centaurea). Suolajien elinympä
ristövaatimukset ovat toisistaan poikkeavia, joten 
eri suotyypeille löytyy omat lajinsa. Edellä mai
nittuja lajeja esimerkiksi tuskin tapaa samasta 
suon osasta. Toisaalta Kauhajoelta puuttuu ran
nikon kermikeidassoille tyypillistä suolajistoa. 
M ittareista levinneisyydeltään mielenkiintoisia 
lajeja ovat mm. sademittari (H ypoxystis pluvi- 
aria) ja luumittari {Aspitates gilvaria) sekä räme- 
pörhömittari (Lycia lapponaria), jonka koiraita 
voi nähdä Kauhanevan reunoilla toukokuisessa 
ilta-auringossa lentäen pöristäen vaivaiskoivuilla 
lepääviä siivettömiä naaraita etsimässä. Suolla 
eläviä pitäjässä esiintyviä yökkösiä on mm. kelta- 
hopeayökkönen (Syngrapha microgamma), han- 
kopuuyökkönen (Lithophane lam da ) ja suoilta- 
yökkönen (Acronicta menyantidis) sekä kehrääjiä 
pikkutupsukas (Orgyia antiquoidea).

LOPUKSI

Olennaisin osa perhoslajistosta ei kuitenkaan elä 
metsissä eikä soilla vaan korkeintaan näiden niit- 
tyisillä tai ojien reunustamilla katvealueilla tai 
pelkästään esimerkiksi niityillä, kedoilla, ruovi
koissa, rantahietikoilla, joutomailla tai kulttuuri
ympäristöissä. Kauhajoelta tavattujen perhosla- 
jien kirkkain helmi tumma verkkoperhonen (M e- 
litaea diam ina) on hyvä esimerkki tästä. Erittäin 
uhanalainen, nykyään rauhoitettu laji tavattiin 
Kauhajoelta 1986 Mustaisnevan takaa aivan Teu
van rajoilta eräältä toukan ravintokasvia virma- 
juurta kasvavalta kostealta niityltä. Tuolloin ja 
seuraavana vuonna lajilla oli alueella ja sen lähei
syydessä pieni kanta. Kyseisen niityn osittainen 
metsittyminen mäntyjen ja pajujen työntyessä 
valtaamaan tilaa muulta kasvillisuudelta ja raja
tessa lajilla sopivan elinympäristön liian pieneksi 
todennäköisesti johti siihen, että laji katosi vuo
den 1987 jälkeen ainakin tuosta esiintymästä. Tu
levaisuus näyttää, löytyykö laji vielä Kauhajoelta.
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Kauhajoen metsien ja soiden linnusto
KEIJO SEPPÄLÄ

Kauhajoen laajasta (1312  km2) pitäjästä löytyy 
vaihtelevia metsiä ja suuria soita. Linnustoa on 
seurattu Kauhajoella paikallisin voimin noin 40  
vuotta ja linnuston tila tunnetaan tällä hetkellä 
varsin hyvin. Kuluneiden vuosikymmenien aika
na on niin metsissä kuin soillakin tapahtunut suu
ria muutoksia ihmisen toimesta, mikä näkyy 
myös linnuston muutoksissa niin koko Suomessa 
kuin luonnollisesti myös Kauhajoella.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan linnustos
sa tapahtuneita muutoksia metsien ja soiden osal
ta. Muutosten tulkinta perustuu useiden lintuhar
rastajien vuosikymmeniä samoilla alueilla suorit
tamien retkien havaintoihin. Koska käsillä olevas
sa kirjassa on erillinen selvitys petolinnuista Juk- 
ka-Pekka Taivalmäen tekemänä, viittaan niin päi- 
väpetolintujen kuin pöllöjenkin osalta hänen ar
tikkeliinsa.

METSIEN LINNUSTO

Metsäluonnossa tapahtuneet muutokset ovat vii
me vuosikymmeniä olleet huomattavia. Metsien 
puumäärät ovat kasvaneet, samalla kun ikära
kenne on nuorentunut. Metsäojitukset, metsätie- 
verkosto, kesähakkuut, koneellistettu hakkuu- 
ketju, metsäauraukset yms. ovat muuttaneet met
siämme monella tapaa. Muutos näkyy myös lin
nustossa, jossa on hyötyneitä mutta myös kärsi
neitä lajeja.

Suomen linnustosta ilmestyi erinomainen 
suurteos v. -98 , "Muuttuva pesimälinnusto” (R. 
Väisänen, E. Lammi, E Koskimies), josta selviää 
hyvin Suomen pesimälinnustossa tapahtuneet 
muutokset viimeisen 100 vuoden aikana. Seuraa- 
vassa tarkastellaan lajiryhmittäin Kauhajoen met
sien lajistoa, lähinnä pesimälinnuston kannalta. 
Pesimäajan ulkopuolella alueellamme voi tavata 
toki muitakin lajeja.

KANALINNUT

Pyy on kuusivaltaisten metsien laji, varsinkin 
joen- ja puronvarsikorvet ovat sille mieleen. Laji 
on selvinnyt kohtuullisesti elinympäristömuu
toksista yleisen kuusettumisen seurauksena. Kau
hajoen pyykanta on kuusivaltaisella alueella edel
leen kohtalainen.

M etso sen sijaan on kärsinyt vanhojen met
sien hakkuista ja muista muutoksista. Laji on arka 
mm. soidinpaikkojen hakkuille, kärsinyt suonlai- 
teiden ojituksien aiheuttamasta mikroilmaston 
muutoksista sekä alkukesällä tapahtuvasta hak
kuuaukeiden maanmuokkauksesta. Yli 20  yksi
lön koppeloparvet, joita 1960-luvun puolivälissä 
saattoi tavata, ovat vain kaukainen muisto. Myös 
lähes kymmenen metsokukon soitimet ovat his
toriaa Kauhajoen metsissä. M etsoja kuitenkin 
edelleen tapaa. Tasaisin kanta tuntuu olevan Lau- 
hanvuoren ja Kauhanevan alueilla, joissa muu
tokset luonnossa ovat vähäisemmät.
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KEHRÄÄJÄ ON HARVINAISTUNUT SUOMESSA, MUTTA SE ON PITÄNYT LAUHANVUORELLA JA 
NUMMIKANKAAN MÄNNIKÖISSÄ HYVIN PINTANSA.

Teerikannat ovat myös 1950-luvun lopulta 
huvenneet huomattavasti, mutta silti kymmenien 
yksilöiden talviparvia voi edelleen soiden pilkko
missa metsissä tavata. Teeri on toisaalta ehkä hyö
tynytkin viime aikoina tapahtuneen lehtipuiden 
suosimisen myötä. Teerestä lisää soiden linnus
ton yhteydessä.

KAHLAAJAT

Kahlaajista löytyy pari selkeätä metsälajia. Metsä- 
viklo on erikoistunut pesimään vanhoissa ras- 
taanpesissä, mieliympäristöä ovat puronvarsi- 
kuusikot. Lajin esiintymisessä ei tunnu tapahtu
neen pysyvämpiä muutoksia, se jopa saattaa hyö
tyä hakkuutoiminnasta, kunhan kosteaa korpea 
löytyy lähettyviltä. Kauhajoelta löytyy edelleen 
useita kymmeniä pareja ja muuttoaikana sen ta
paa yleisesti vesien ääreltä.

Lehtokurppa on mieltynyt lehtipuuvaltai
siin metsiin, jokivarsien hieskoivu-harmaaleppä-

viitoihin ja peltojen keskellä oleviin saarekkeisiin. 
Soidinlentonsa lehtokurppa suorittaa iltahämä
rissä avomaiden yllä ja on elintapojensa vuoksi 
vaikeasti laskettava laji. Kanta tuntuu viime aikoi
na runsastuneen. Lehtokurppa on nyt Kauhajoel
lakin yleinen laji.

Myös rantasipiä voidaan pitää eräänlaisena 
metsälajina. Se oleskelee ja etsii ravintonsa vesien 
rannoilta, mutta laatii pesänsä joskus kymmeniä- 
kin metrejä rantaviivasta metsään. Laji on kaikilla 
kovapohjaisilla rannoilla Kauhajoellakin yleinen, 
eikä kannassa liene tapahtunut suuria muutoksia 
pitkään aikaan.

KYYH KYT

Sepelkyyhky on kuusikoiden ja sekametsien laji, 
joka ruokailee kuitenkin pääasiassa pelloilla. 
Kannat ovat selvästi kasvaneet. Laji on hyvin ylei
nen kaikkialla sopivilla elinympäristöillä. Pel
loilla voi tavata syyskesällä kymmenien lintujen
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parvia, eikä varsinaista uhkaa ole näköpiirissä la
jin kannalta.

Uuttukyyhky on toinen metsissä pesivä laji, 
mutta ei ole saanut jalansijaa Kauhajoella. Täällä 
laji ei ole tiettävästi koskaan pesinyt. Etelä-Suo
men kasvaneesta kannasta huolimatta myös 
muuttohavainnot ovat vähentyneet viime vuosi
kymmeninä Kauhajoella.

KÄKI JA KEHRÄÄJÄ

Käki ja kehrääjä ovat selkeästi mäntyvaltaisten 
metsien lajeja. Leppälintu on käen yleisin isäntä- 
laji ja sen vähenemisestä johtuen käen on todettu 
paikoin vähentyneen. Kauhajoen mäntykankailla 
ja soiden laiteilla elää edelleen hyvä käkikanta. 
Samalla paikalla voi parhaimmillaan kuulla viittä- 
kin kukkujaa.

Kehrääjä on harvinaistunut viime vuosi
kymmeninä selvästi koko Suomessa. Kauhajoella 
3 0 vuoden aikana kehrääjien on todettu pitäneen 
hyvin pintansa. Lauhanvuoren ja Nummikankai- 
den männiköt elättävät edelleen vahvaa, useiden 
kymmenien parien kehrääjäkantaa. H akkuut
kaan eivät lajia karkota, kunhan muutamia laulu
puita löytyy taimikoiden ja riukumetsien keskel
tä. Pitäjän kuusivaltaisessa länsi- ja pohjoisosassa 
laji on huomattavan vähälukuinen.

TIKA T

Palokärki pesii edelleen yleisenä metsissämme, 
mutta on muuttunut takametsien lajista yhä use
ammin kulttuurialueiden eläjäksi. Selityksenä on 
asuttujen alueiden tuntumasta useimmin löytyvät 
pesäpuut, sillä kauempaa metsistä järeät puut 
ovat selvästi vähentyneet. Käpytikka on muita 
tikkoja paremmin sopeutunut nykymetsiin, eikä 
lajilla tuntuisi olevan suurta hätää. Se ei ole mui
den tikkojen tavoin suuresti riippuvainen laho
puun määrästä, vaan kuusen ja männynsiementen 
käyttäjänä on jopa pystynyt levittäytymään entis
tä pohjoisemmaksi viime vuosikymmeninä.

Pohjantikan on todettu pesivän niin Lau
hanvuoren mäntykankailla kuin Ratikan kanjo
nin korpikuusikossakin, ja pieni kanta on edel
leen olemassa samoilla seuduilla.

Rantalepikoiden ja -lehtojen pikkutikka on 
vähentynyt viime vuosina. Lauhanvuoren laki
alueen lehtimetsässä laji pesii vuosittain kahden 
parin voimin.

M yös sekametsien asukki, käenpiika, on 
taantunut, vaikka asutuksen tuntumaan asetetut 
nykyään tyhjät kottaraispöntöt tarjoavatkin niille 
mainioita pesäpaikkoja. Lajin vähenemisen syyk
si arvellaan mm. metsälaidunnuksen vähenemis
tä, eli lajille sopivien ruokailualueiden puskittu- 
mista.

VARPUSLINNUT

Runsaslukuisimmat lintulajimme ovat metsissä 
pesiviä varpuslintuja. Peippo, pajulintu ja metsä
kirvinen ovat runsaita ja peruslajistoa. Kuusikoi
den lajit, punarinta, vihervarpunen, rautiainen ja 
hippiäinen ovat myös yleisiä, samoin laulurastas, 
joka pesii myös mäntykankailla. Sen sijaan tiltaltti 
on viime aikoina huolestuttavasti vähentynyt.

Kuusivaltaisissa aukkoisissa sekametsissä, 
pesii myös piilotteleva punatulkku yleisenä Kau
hajoellakin. Hernekerttu, punakylki- ja räkätti
rastas ovat mieltyneet pellonlaitojen sekametsiin, 
jossa on aluskasvustona katajia ja kuusentaimia. 
Räkättirastas pesii kyllä mielellään myös ranta- 
lepikoissa ja asutuksella korkeissa männyissä. 
Mustarastas on yleistynyt viimevuosikymmeninä 
ja viihtyy rehevissä kuusikoissa, mutta myös asu
tuksen tuntumassa ja voi tehdä pesänsä esim. ra
kennusten sisäpuolelle.

Harmaasieppo, kulorastas ja leppälintu, 
mäntykankaiden peruslajistoa, ovat runsaimmil
laan ehkä Lauhanvuoren alueella. Leppälintu- 
kannat ovat monin paikoin heikentyneet metsän
hoidon tehostuttua talousmetsissä. Kirjosieppo 
viihtyy kaikenlaisissa metsissä, kunhan pesäkolo
ja löytyy. Laji on nykyään yleisin pönttölintu.
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POHJANTIKKA PESII LAUHANVUOREN 
MÄNTYKANKAALLA JA KATIKAN KORPIKUUSIKOISSA.

Tali- ja sinitiainen ovat runsaita pesijöitä 
asutuksen tuntumassa lehtipuuvaltaisissa metsis
sä, sinitiainen on runsastunut moninkertaisesti 
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. H o
mo- ja varsinkin töyhtötiainen ovat vastaavasti 
vähentyneet huomattavasti lahopökkelöjen 
vähennyttyä metsissämme. Puukiipijä on sään
nöllinen, joskin harvalukuinen kuusikoiden laji, 
kuusitiainen hyvin harvalukuinen pesijä. Pyrstö- 
tiainen on vähentynyt viimeaikoina ja pesimälaji- 
na Kauhajoella hyvin satunnainen, vain yksi pesä- 
löytö tunnetaan parinkymmenen vuoden takaa.

Varislinnuista metsälajeja ovat Kauhajoella 
yleinen närhi ja muutaman parin voimin sitkeästi 
pesivä kuukkeli. Pähkinähakki on pesinyt kerran 
Aronkylässä v. 1978, vaelluksella olevia tavataan 
lähes vuosittain syksyllä. Metsien lajistoon kuu
luu myös nykyään tavanomainen laji, korppi.

VÄRITYKSELTÄÄN KAUNIS SINITIAINEN ON RUNSASTU
NUT VIIMEISEN PARINKYMMENEN VUODEN AIKANA.

Suonlaiteiden mäntykankaat ovat sille mieleen, 
vaikka saalistusmaastot käsittävät paljon myös 
soita ja aukeita maita asutuksen tuntumassa.

Järripeippo on Lauhanvuoren alueella sään
nöllinen, jopa runsas pesijä, jota tapaa muualla 
pesimäaikaan satunnaisesti. M yös urpiainen 
esiintyy Lauhanvuoren alueella pesivänä vuosit
tain.

Yleisiä pesimälajeja metsissämme ovat iso- 
käpylintu mäntyvaltaisilla ja pikkukäpylintu 
kuusivaltaisilla alueilla. Kirjosiipikäpylintu on ta
vattu muutamia kertoja, pesintä on mahdollista 
joinain vuosina. Pahoina myrskyvuosina 70-lu- 
vulla peukaloiselle riitti pesimäympäristöä, sit
temmin laji on tavattu vain muutamia kertoja 
kuusikoista. Taviokuurna suorittaa vaelluksia ete
lään joinain syksyinä ja voi jäädä oleskelemaan 
kuusivaltaisiin metsiin koko talveksi.
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Mustapääkerttu on mieltynyt kosteisiin sa- 
niaiskorpiin, vuosittain pesinee muutama pari. 
Lähinnä lehtimetsissä asustavat lehtokerttu ja si- 
rittäjä, ensin mainittu yleisenä, viime mainittu 
paikottaisena ja vähälukuisena.

Satunnaisesti pesivät satakieli ja kultarinta 
lähinnä rantalehdoissa, eikä mainittavaa runsas
tumista ole ollut havaittavissa.

Metsälinnuston yleisenä suuntana on ollut 
nuorissa metsissä viihtyvien lajien (mm. punarin
ta, rautiainen, punakylkirastas, mustarasta) run
sastuminen ja vanhoissa metsissä asuvien selvä 
taantuminen. Myös kolopesijöillä on vaikeuksia, 
sillä laajoilta alueilta puuttuvat kaikki lahopuut, 
eivätkä uudet m etsänhoito-ohjeet ole ainakaan 
vielä vaikuttaneet mitään. Pesäpönttöjä asettele
malla voidaan paikallisesti helpottaa kolopesijöi
den asemaa nykymetsissämme.

SOIDEN LINNUSTO

Kauhajoella on poikkeuksellisen paljon suuria 
luonnontilaisia keidassoita, joiden huippua edus
taa kansallispuistoon kuuluva Kauhaneva. Soi
densuojeluohjelmaan kuuluvia edustavia alueita 
ovat lisäksi Iso Kaivoneva, Iso Koihnanneva-Lu- 
takkokeitaat, Kampinkeidas, Mustasaarenneva- 
Hakoneva ja nykyään Lauhanvuoren kansallis
puistoon kuuluvat Siioninkeidas-Mustakeidas ja 
M ajaletto.

Suojeluohjelm ien ulkopuolella ovat edel
leen hienot keidassuot, Selkäsaarenneva pitäjän 
pohjoisosassa ja M ustaisneva Teuvan-Karijoen 
rajan tuntumassa. Lisäksi löytyy vielä useita pieni
alaisia, ojittamattomia, kuivahkoja soita, joiden 
linnustollinen merkitys on vähäisempi.

Kauhajoen soiden linnustoa on kartoitettu 
60-luvulta lähtien (mm. Urpo Häyrinen) ja pai
kallisin voimin 1970-luvun puolivälistä usean 
harrastajan voimin. Tänä aikana on tapahtunut 
soiden linnustossa monia muutoksia. Näitä ta
pahtumia tarkastelleen seuraavassa lajiryhmit- 
täin.

VESILINNUT

Avovesiallikoita on keidassoillamme runsaasti ja 
vesilintuja pesii yleisesti tällaisilla alueilla. Kuikka 
kuuluu usean keidassuon pesimälajistoon mm. 
Kauhanevalla, Kampinkeitaalla, Iso-Kaivoneval
la, Iso Koihnannevalla ja Mustaisnevalla. Kaak
kurista on myös vuosikymmeniin pesintähavain- 
to eräällä suolla.

Harvinaistunut mustakurkku-uikku on nor
maalisti rehevien lintujärvien laji, mutta pesii 
myös keidassoiden allikoissa. Kauhanevalla on 
todettu pesintä ja Selkäsaarennevan havainnot ta
kavuosilta saattavat koskea myös pesiviä lintuja.

Laulujoutsen jatkaa edelleen valloitustaan 
Suomen eteläpuoliskolla. Kauhanevalla joutsen 
on jo pesinyt vuosia ja näyttää kotiutuneen muil
lekin keidassoille. Ilmeisesti laji kuuluu lähivuo
sina lähes kaikkien suurimpien soiden lajistoon. 
Metsähanhesta tehtiin 70-luvulla Kauhanevalla 
vahvasti pesintään viittaavia havaintoja, mutta 
kansallispuiston myötä tulleet kulkurajoitukset 
ovat estäneet liikkumisen lajin vanhoilla oleskelu
paikoilla, eikä nykytilanteesta ole tietoa.

Kanadanhanhi, joka on runsastunut selvästi 
rannikkoalueella, pesi yllättäen pari vuotta sitten 
Kauhanevalla onnistuneesti. Lisääntyneet muut- 
tohavainnot keväisin ennakoivat lajin vahvista
van asemiaan pitäjämme vesialueilla.

Sinisorsa, haapana, tavi, jouhisorsa, tukka- 
sotka ja telkkä kuuluvat lähes kaikkien suursoi
den pesimälajistoon entiseen malliin. Muuttoai- 
kana on lisäksi havaittu mm. lapasorsa, alli, silkki
uikku ja mustalintu soiden lampareissa.

KANALINNUT

Kaikkialla todettu kanalintujen väheneminen on 
myös Kauhajoella tunnettu asia. Suurten, ojitta
mattomien soiden alueella esiintyy edelleen koh
talainen riekkokanta, ehkä runsaimmillaan Kau
hanevan laitamilla. Kevättalven aamuna voi sa
moilta jalansijoilta kuulla usean riekkokukon 
kiroilua. Pienemmiltä, metsittyneiltä soilta riekot 
ovat kadonneet lähes tyystin.
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Teeri on laji, jolle avoin suoympäristö on li- 
sääntymisaikana tärkeä. Ojituksen myötä soidin- 
paikat ovat vähentyneet, mutta suursoilla on 
edelleen soidinpaikkoja, jotka keräävät kymme
niä kukkoja turnajaisiin. Parhain tapa tutustua tä
hän hienoon näytelmään, on hiihtely keväthan
gilla avarilla suolakeuksilla.

Myös metson kannalta suot ovat tärkeitä, 
vaikka lajia ei yleensä mielletä soista riippuvaisek
si lajiksi. M etsokukot hakeutuvat talvisin rämei
den laitoihin, hakomismäntyihin neulasateriaan- 
sa nauttimaan. Siksi ei liene kummallista, että 
Kauhanevan laiteet ja Lauhanvuoren rämeet ovat 
varmimpia metsopaikkoja talvisin.

KURKI JA KAHLAAJAT

Pitäjän nimikkolinnuksi valitulla kurjella menee 
ns. hyvin tällä hetkellä. Laji on yllättävän hyvin 
sopeutunut luonnossa tapahtuneisiin m uutok
siin, asettunut lintujärville ja pienillekin suoläi- 
märeille kangasmaiden keskellä. Suursoillamme

on vahva pesimäkanta, mm. Kauhanevan-Punt- 
tukeitaan alueella pesii yli 15 paria vuosittain.

Kapustarinta pesii kuivahkoilla, avoimilla 
varpurämeillä ja kanta on ollut vakaa jo vuosi
kymmeniä. Töyhtöhyyppä rynnisti 60-luvulla 
voimalla soille ja kuuluu edelleen kaikkien suur- 
soiden lajistaan, mutta taantumista on tapahtunut 
parhaista vuosista. Pelloilla pesivän töyhtöhyyp- 
päkannan on todettu moninpaikoin vähentyneen 
hyvinkin paljon.

Punajalkaviklo asettui 70-luvulla keidas
soille pesimään ja asuttaa edelleen muutaman pa
rin voimin mm. Kauhanevaa, Kampinkeidasta ja 
Mustaisnevaa.

Mustaviklo pesi ilmeisesti 70-luvulla Kau
hanevalla, mutta pysyvää kantaa ei liene muodos
tunut. Muuttomatkalla tämä pohjoisen pesimä- 
laji tavataan vuosittain monilla soilla. Valkoviklo 
ja liro ovat jokavuotisia pesijöitä, ensin mainittu 
muutaman parin voimin, liro kuuluu joka suon 
peruslajistoon ja on runsain kahlaaja soillamme.

KURJEN SOIDINHUUTO KEVÄISELLÄ POLVENNEVALLA ON VOIMAKAS. PITÄJÄN NIMIKKOLINTU 
VIIHTYY HYVIN NIIN SUURILLA KUIN PIENEMMILLÄKIN SOILLA.



KAUHANEVALLA ON VAHVA PESIVÄ HARMAALOKKIKANTA.

Suokukko on leimallisesti Kauhanevan pe- 
simälaji, kukkojen soidinturnajaisia käydään 
useissa paikoissa rimpien mättäillä. Kanta käsit
tää vuosittain useita kymmeniä naaraita. Uros ei 
muista kahlaajista poiketen osallistu pesinnän 
kulkuun. Myös ainakin Kampinkeitaalla laji pesi
nee vuosittain.

Isokuovi, maakuntalintumme, on soiden 
näkyvimpiä ja kuuluvimpia kahlaajia. Kaikilla 
suursoilla on useita pareja, eikä pelloilla todettua 
taantumista ole havaittu. Pikkukuovi asettui 70- 
luvulla pesimään Kauhanevalle ja on kasvattanut 
kantansa useisiin pareihin. Muiltakin suursoilta 
lajin voi tavata pesivänä nykyään, ja peltopesintä- 
kin on levittäytymässä alueellemme.

Taivaanvuohi on karuilla keitailla vähälu
kuinen pesimälaji, märillä rimpialueilla laji pesii 
mm. Kauhanevalla muutaman parin voimin vuo
sittain. Muuttoaikana on Kauhanevalla tavattu li
säksi jänkäsirriäinen ja mustapyrstökuiri, sekä Iso 
Koihnannevalla vesipääsky.

LOKIT

Naurulokki levittäytyi aikanaan nopeasti rehevi-en 
lintujärvien lajista karuille keidassoille kan
nankasvun seurauksena. Se kuului 70-luvulla kaik
kien suursoiden pesimälajistoon, suurimpien yh
dyskuntien käsittäessä kymmeniä pareja. Viime
aikoina kannat ovat romahtaneet monin paikoin 
täydellisesti, lukuisat järvet ja suot ovat nykyään 
naurulokeista tyhjiä. Myös Kauhajoella tilanne 
on sama. Kauhanevalla sinnittelee pieni yhdys
kunta, muiltakin soilta löytyy vielä rippeet entisis
tä yhdyskunnista. Laji saattaa jopa kadota koko
naan soiltamme, jos suunta jatkuu samana tule
vaisuudessakin.

Pikkulokki on ottanut yllättäen myös suot 
pesimäympäristöksi 80-luvun alussa. Rehevien 
lintuvesien asukki pesi v. 1980 ensi kerran Kauha- 
nevalla ja on nykyään näkyvä ja kuuluva laji mo
nilla muillakin soilla. Myös järvipesinnät alueel
lamme ovat yleistyneet. Harmaalokkiyhdyskun- 
nat ovat pysyneet lähes ennallaan vuosikymme
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niä, Kauhanevan kanta käsittää n. 6 0 -8 0  paria 
vuosittain. Muiltakin soilta laji löytyy pesivänä, 
mm. Lauhanvuoren Likolammilta.

Merilokkeja pesi pitkään Kauhanevalla kak
si paria ja Iso Kaivonevalla yksi pari, mutta ne 
ovat olleet viime vuosina kadoksissa. Onko ky
seessä tilapäinen ilmiö, vai pysyvä tila, ei tiedetä. 
Merialueilla merilokin kannankasvu on ollut ri
peää, joten yleinen taantuminen ei ole syynä soil
tamme häviämiseen. Kalalokki on vanha pesijä 
kaikilla soillamme ja näyttää paikoin runsastu
neenkin viime aikoina. Suota kohti pesii 1 -6  paria 
vuosittain, mm. nykyään Kauhanevalla männyn 
latvuksiin rakennetuissa pesissä.

Kalatiira on harvalukuinen suopesijä, muu
tamia pareja löytyy vuosittain mm. Kauhaneval
ta. Selvä merilintu, räyskä, on kerran havaittu 
Mustaisnevalla ja selkälokki Kauhanevalla.

VARPUSLINNUT

Kiuru on pesinyt 70-luvulla vielä mm. Kauhane
valla, mutta on hävinnyt pesimälinnustosta. Soi
den peruslinnut, niittykirvinen ja keltavästäräkki, 
esiintyvät edelleen yleisinä ja västäräkki on jopa 
runsastunut Kauhanevalla pitkospuiden tarjoa
mien pesäpaikkojen myötä. Isolepinkäinen kuu
luu rämeiden harvalukuiseen lajistoon, kanta lie
nee pysynyt vakaana viime vuosikymmeninä, 
kaikkien suursoiden alueella on oma parinsa. 
Pensastasku pesii myös soilla, tosin epäsäännöl
lisesti, mutta voi löytyä kaikilta soiltamme. Kivi
taskua ei helposti miellä suolajiksi, mutta mm. 
Kauhanevalla on tavattu kivitaskuja pesimäai- 
kaan, lintutiede tuntee lajin suopesintöjä Suomes
sa, joten se on mahdollista meilläkin.

Variksen suopesintä on poikkeuksellinen il
miö. Kauhajoella laji pesii Kauhanevalla ja Muis- 
taisnevalla. Ruokahuolto perustuu pesärosvouk- 
selle. Korppi on toinen soiden pesärosvo, pesänsä 
laji laatii suonlaidan männikköön. Kaikkien suur- 
soiden laiteilla elää oma korppiparinsa. Pesimä- 
ympäristönsä joustavasti valitseva urpiainen pesii 
usein myös rämeillä, jopa vaivaiskoivuihin pesän
sä rakentaen. Huonoina urpiaisvuosina suonlai-

teet ovat todennäköisin tapaamispaikka näillä le
veysasteilla.

Pohjansirkku on rämeelaiteiden ja korpi- 
kuusikoiden laji, joka 60-luvun lopulla alkoi pesiä 
Kauhajoella. Nykyään lajin laulua ja myöhemmin 
varoittelua kuulee monin paikoin. Pajusirkku on 
kannankasvun myötä alkanut pesiä myös soilla al
likoiden äärellä. Pesintöjä on todettu ainakin 
Kauhanevalla.

Soiden lintulajistossa on viime vuosikym
meninä tapahtunut suuria muutoksia. M onet 
suuret lajit ovat alkaneet pesiä suoympäristössä, 
vastaavasti mm. kanalinnut ovat selvästi vähenty
neet.

Kauhajoen hienot keidassuot mahdollista
vat suolinnustoon tutustumisen edelleen hyvin, 
mutta kannattaa muistaa Kauhanevan kulkura- 
joitus lintujen pesimäpaikoilla 1 5 .4 .-1 5 .9 . välise
nä aikana. Kansallispuistossa Nummikankaan lai
dassa olevalta lintutornilta voi suon elämää tark
kailla häiriöitä aiheuttamatta. Suoretkeilyssä jos 
missään pätee se, että lintuja ei pitäisi tarpeetto
masti ajaa pesiltään. Suolinnuissa ei ole varsinai
sesti herkkiä pesänhylkääjiä, mutta pesärosvot 
(mm. varis, korppi, harmaalokki) ovat valppaita 
ja voivat pitkienkin matkojen päästä tarkkailla 
tilannetta. Ennen kuin emo ehtii palata pesälleen, 
voi rosvo iskeä. Lisäksi kova helle tai kylmä sade 
voi tuhota pesinnän.

LOPUKSI

Kauhajoen metsät ja suot ovat m oni-ilmeistä, 
vuodenajat muuttavat olemukseltaan muutenkin 
erilaisia soita mielenkiintoisiksi retkeilykohteik- 
si. Silmät ja korvat auki liikkuva pääsee lintujen 
ohella tutustumaan moniin muihinkin eliöihin. 
Soidenlaiteet ovat varsinkin kuivina kesinä par
haita sienipaikkoja, suokasvit ja varsinkin suomar
jat tarjoavat monenlaista hyvää, soiden perhos- 
maailma on mielenkiintoinen.

Mutta hyvää kuntoa se vaatii, soilla liikku
minen. Ja  metsän kauttahan soille on mentävä, jo 
ten molemmat Suomen maiseman valtaelementit 
tulevat samoilla retkillä tutuiksi.
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Kauhajoen petolinnut
JU KKA -PEKKA  TAIVALM ÄKI

Petolintuihin luetaan kuuluviksi pöllöt, haukat, 
kotkat ja kalasääski eli sääksi. Nämä koukkunok- 
kaiset linnut eroavat muista linnuista siinä, että 
ne käyttävät ravinnokseen nisäkkäitä tai lintuja. 
Poikkeuksen tekee sääksi, joka elää pelkästään ka- 
laravinnolla. Lintujen elämää seuraavalle ihmi
selle petolinnun näkeminen on aina kohokohta. 
Normaalisti petolintuja pääsee nimittäin näke
mään vain harvoin, ainakaan läheltä. Lisäksi 
useimmat petolinnut ovat isokokoisia, komean 
näköisiä, elintavoiltaan salaperäisiä ja niiden saa
listukseen sisältyy yleensä vauhtia ja jännitystä.

Menneinä aikoina, kun metsästys oli ihmi
sille tärkeä elinkeino, koitui ihmisen ja petolin
nun kohtaaminen usein petolinnun kuolemaksi. 
Suuret petolinnut koettiin silloin ihmiselle uhaksi 
ja kilpailijoiksi. Ne piti kitkeä pois, jotta oma toi
meentulo olisi turvatumpi. Nykyään tiedetään, 
että petolinnuilla on oma tärkeä osansa luonnon 
kiertokulussa. Mikään petolintulaji ei ratkaise
vasti ja pysyvästi vähennä saaliseläimensä kan
toja, koska se muutoin heikentäisi omia elinmah
dollisuuksiaan. Saaliseläinten kantojen tiedetään 
nykyään riippuvan enemmän elinympäristössä 
tapahtuvista muutoksista kuin saalistuspaineesta. 
Kun samanaikaisesti metsästys on muuttunut 
elinkeinosta harrastukseksi, suodaan nykyään 
myös petolinnuille oikeus täyttää paikkansa luon
nossa.

Kauhajoen maapinta-alasta suhteellisen 
suuri osuus on karua maata. Karun maan pesivien 
petolintujen reviiritiheydet ovat selvästi alhai
semmat kuin rehevän maan. M aapohjan karuus 
myös vaikuttaa alueella menestyvän petolinnus- 
ton lajikoostumukseen. Kauhajoen petolintulajis- 
to on melko samankaltainen kuin muualla Etelä- 
Pohjanmaalla sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaal- 
la aina Oulun korkeudelle asti. Sen sijaan lajisto 
poikkeaa selvästi vähän etelämpänä olevien Pir
kanmaan ja Satakunnan lajistoista. Eteläisistä la
jeista Kauhajoelta puuttuu kokonaan lehtopöllö. 
Vain harvalukuisina Kauhajoella esiintyvät mehi
läishaukka, hiirihaukka, nuolihaukka sekä rusko
suohaukka, jotka esimerkiksi Pirkanmaan rehe
villä mailla ovat yleisiä. Nämä haukkalajit ovat li
säksi jossain määrin sidoksissa järvien määrään, 
joka Kauhajoella on vähäinen. Kauhajoelle tyy
pillisiä pohjoisia lajeja sen sijaan ovat myyräravin- 
toa käyttävät sinisuohaukka ja suopöllö. Näitä la
jeja tavataan täällä huonoinakin ravintovuosina, 
mutta Kauhajokea etelämpänä niitä esiintyy pesi
vinä aniharvoin. Kauhajoen runsaimmat petolin- 
tulajit ovat melko tasaväkisesti varpushaukka, ka
nahaukka, tuulihaukka, huuhkaja ja varpuspöllö. 
Niiden pesimistiheys ei juuri poikkea muussa eteläi
sessä Länsi-Suomessa vallitsevasta pesimistihey- 
destä. Hyvinä myyrävuosina muutamien myyrän- 
syöjäpetolintujen parimäärät nousevat näiden la
jien kanssa samalle tasolle ellei ylikin. Sellaisia ovat 
suopöllö, sarvipöllö, sinisuohaukka ja helmipöllö.



KANAHAUKAN POIKASET OVAT TÄSSÄKIN KAUHAJÄRVEN PESÄSSÄ 
JUHANNUKSEN AIKAAN JO SUURIA.

Kauhajoen karuimpia alueita ovat laajat 
hiekkapohjaiset mäntykankaat. Niillä elelee vain 
niukasti myyriä ja muita saaliseläimiä. Siitä joh
tuen niillä voi tavata lähinnä vain sinisuohauk
kaa. Myös nevoilla ja rämeillä eläimistö on yleen
sä niukkaa, ellei kyseessä ole ojittam aton allik- 
koinen neva. Nevamaastossa saalistelee yleisim
min reunametsissä pesivä varpushaukka, kana- 
haukka tai sinisuohaukka ja joskus myös tuuli- tai 
ampuhaukka. Rehevien kuusi- ja sekametsien lie
peillä voi tilaisuuden tullen kohdata lähes minkä 
petolintulajin tahansa. Peltoalueilla yleisimpiä 
näkyjä ovat tuuli- ja sinisuohaukka, suopöllö ja 
yöaikaan sarvipöllö ja huuhkaja.

MEHILÄISHAUKKA

Kauhajoella pesii vuosittain vajaa kymmenen pa
ria mehiläishaukkoja. Varmaa lukumäärää on vai
kea saada selville, koska haukka on niin hiljainen 
ja huomaamaton, vaikka pesisi ihmisasutuksen 
ääressäkin. M ehiläishaukka pesii rehevimmissä 
metsissä viljelysmaiden tuntumassa. Pesänsä se 
rakentaa yleensä kuuseen. M ehiläishaukka on 
suurikokoinen ruskea haukka, joka ruokkii poi
kasensa pääasiassa maasta kaivamiensa ampiais- 
kennojen toukilla. Pesän tunnistus varmistuu, jos 
kämmenen kokoisia kennoja löytyy elokuussa 
maasta pesäpuun juurelta. Vakituisia mehiläis- 
haukkareviirejä tunnetaan kunnassa kaksi: 
Ikkeläjärvellä ja Päntäneen Korpikylässä. M ehi
läishaukka talvehtii Afrikassa. Vanhimmaksi elä
nyt Suomessa rengastettu mehiläishaukka, josta 
on saatu rengaslöytö, eli 15-vuotiaaksi.
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Kunnan petolintulajeista tarkimmassa lintuhar
rastajien seurannassa on ollut kanahaukka. Sen 
pesät on jo kymmenen vuoden ajan pyritty vuosit
tain etsimään poikasten rengastusta varten. Kun
nassa näyttää pesivän normaalivuosina yli kolme
kymmentä paria kanahaukkoja, mutta huonoina 
vuosina alle kolmekymmentä. Täm ä tiheys on 
alueen pinta-alaan nähden sama kuin mitä arvioi
daan olevan muuallakin Pohjanmaalla ja myös Pir
kanmaalla ja Satakunnassa. Kanahaukan pesin- 
töjen määrä ja pesästä lentoon selviytyvien poi
kasten määrä vaihtelee hieman vuosittain riip
puen saatavilla olevan ravinnon määrästä. Kana- 
haukalle soveliainta saalista ovat keskikokoiset 
linnut - närhet, muut varislinnut, kanalinnut, ras
taat, kahlaajat - sekä oravat. Ravinnon löytämi
nen on vaikeinta kevättalvella, kun muuttolinnut 
eivät ole vielä saapuneet. Jos silloin saalista on lii
an vähän metsissä tarjolla, haukka nälkiintyy. T äl
löin haukkapari ei pysty sinä vuonna pesimään, 
vaikka olisi reviirin varannutkin. Kanahaukka 
tarvitsee sekä saalistusmaakseen että pesimismet- 
säkseen varttunutta isorunkoista ja mielellään 
kuusimetsää. Nykyajan tehokkaat varttuneiden 
metsien hakkuut vähentävät kanahaukan saalis
eläimiä ja muita elinmahdollisuuksia. Joitakin pe
säpaikkojen autioitumisia hakkuiden vuoksi on
kin jo havaittu.

Kanahaukka on kuitenkin hyvin sopeutu
vainen ja pystyy vaihtamaan tavoittelemaansa 
saaliseläintä saatavuuden mukaan. Siksi se hak
kuista huolimatta näyttää säilyttävän paikkansa 
Kauhajoen petolinnustossa. Kanahaukka on peri
aatteessa paikkalintu. Pesimistä yrittävien lintu
jen täytyy varata reviirinsä jo keskitalvella. Syksyl
lä ja alkutalvesta kanahaukat luultavasti voivat 
liikkua peninkulmienkin päässä pesimisreviiril- 
tään. Osa nuorista ensimmäistä talveaan elävistä 
haukoista siirtyy rengaslöytöjen perusteella talvek
si Etelä-Ruotsiin, Baltiaan tai Etelä-Venäjälle. Yksi 
Kauhajoella rengastettu kanahaukka on tavattu 
Tanskassa asti. Kanahaukka ei ole synnyin- 
paikkauskollinen vaan pesii yleensä kymmenien

KAN AH AUKKA ellei satojen kilometrien päässä synnyinpaikaltaan. 
Nuorista kanahaukoista arviolta puolet kuolee 
ensimmäisen talvensa aikana yleensä nälkään tai 
onnettomuuksiin. Suomessa rengastettujen 
kanahaukkojen ikäennätys on 17 vuotta. Kana- 
haukka on ollut ympäri vuoden rauhoitettu 
vuodesta 1989 lähtien.

VARPUSHAUKKA

Ulkonäöltään kanahaukkaa muistuttava pieniko
koisempi serkku, varpushaukka, on erikoistunut 
pikkulintujen saalistukseen. Varpushaukkoja pe
sii eri puolilla Kauhajokea suunnilleen sama mää
rä kuin kanahaukkojakin. Varpushaukkojen re- 
viiritiheys näyttäisi olevan siten tuntemattomasta 
syystä melko alhainen Kauhajoella ja muualla 
Etelä-Pohjanmaalla. Toisin on eteläisemmän Suo
men rehevillä alueilla, joilla varpushaukka on hy
vin runsas. Varpushaukka saalistaa metsämaas
tossa kuten kanahaukkakin. Varpushaukalle tyy
pillinen pesimis- ja saalistusmaasto on nuori har- 
ventamaton sekapuustometsikkö, jossa taipui- 
levat nuoret koivut ja tiheät risukot tekevät ihmi
selle liikkumisen epämukavaksi. Litteän ja ohuen 
risupesänsä varpushaukka rakentelee hoikkaan 
kuuseen vain muutaman metrin korkeudelle. Ih
minen pääsee näkemään metsässä lymyilevää var
pushaukkaa useimmiten vasta silloin kun se ulot
taa saalistusretkensä talon puutarhaan tai piha- 
puihin. Varpushaukka on vaaleahko, pitkäpyrs- 
töinen, lyhytsiipinen, varista vähän pienempi 
haukka. Sitä voi päästä näkemään myös talvella. 
Vanhimmillaan varpushaukan tiedetään Suomes
sa eläneen 14-vuotiaaksi.

216



MAAKOTKA KAARTELEE KAUHAJOKISELLA SUURSUOLLA. SITTEN 1960-LUVUN MAAKOTKA El OLE 
PESINYT PAIKKAKUNNALLA. TÄMÄN SUURIMMAN PETOLINTUMME ON VAIKEA LÖYTÄÄ 

VAHVAOKSAISTA PETÄJÄÄ RIITTÄVÄN RAUHALLISELTA ALUEELTA.

HIIRIHAUKKA

Varsinkin Etelä- ja Itä-Suomessa yleinen hiiri- 
haukka näyttää lähes puuttuvan Kauhajoen pesi- 
mälajistosta. Pesintään viittaavia havaintoja on 
saatu viime vuosina vain kunnan eteläosista Kau- 
hajärven eteläpuolelta. Hiirihaukka on harvalu
kuinen muuallakin Etelä-Pohjanmaalla ehkä ka
ruista nevamaastoista johtuen. Sen sijaan esimer
kiksi Satakunnan puolella sitä tavataan yleisenä. 
Hiirihaukka rakentaa pesänsä varttuneeseen met
sään. Myyränpyyntiretkensä se suuntaa mielel
lään aukkoiseen metsämaastoon ja pienten pelto
alueiden liepeille. Hiirihaukka on tummanruskea 
ja lyhytpyrstöinen ja kooltaan kanahaukan koko
luokkaa. Se talvehtii Keski-Euroopassa ja rengas- 
löydön perusteella hiirihaukan on todettu elä
neen Suomessa pisimmillään 19-vuotiaaksi.

SINISUOHAUKKA

Kauhajoki on likipitäen eteläisin kunta sinisuo
haukan säännöllisellä levinneisyysalueella, joka 
kurottautuu etelään pitkin Suomenselän vedenja
kaja-aluetta. Sinisuohaukkaa pääsee näkemään 
avomailla varsin usein, jos myyriä on kyseisenä 
vuonna edes kohtalaisesti. Myyrien lisäksi sini
suohaukka saalistaa myös pikkulintuja. Nim es
tään huolimatta sinisuohaukkaa ei näe useimmi
ten suolla vaan peltoaukeilla. Siellä se liihottelee 
lähellä pellon pintaa siipiään kevyesti läpsytellen. 
Useammin näkyvä koiras on väriltään valkea kuin 
lokki, mutta siiven kärjet ovat näkyvästi mustat. 
Naaras on ruskea. Joskus sinisuohaukkoja pääsee 
näkemään myös hakkuuaukoilla ja taimikoissa. 
Muista haukoista poiketen sinisuohaukka tekee 
pesänsä maahan taimikkoon tai varvikkoon. Yksi 
Suomessa rengastettu sinisuohaukka on elinajal- 
laan ylittänyt 10 vuoden rajapyykin. Sinisuohau
kat talvehtivat Keski-Euroopassa.
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Järvien rannoilla saalistelevaa ruskosuohaukkaa 
voi Kauhajoella hyvällä onnella päästä näkemään 
Ikkeläjärvellä ja Ylimysjärvellä. Pesänsä rusko
suohaukka tekee järviruokojen joukkoon veden 
päälle. Kauhajoella ei tiettävästi ole tähän men
nessä pystytty varmistamaan ruskosuohaukan 
pesintää.

TUULIHAUKKA

Ennen peltojen salaojituksia oli heinäpellon pääl
lä paikallaan lekutteleva tuulihaukka monille 
kauhajokelaisille tuttu näky. Peltoviljelyn tehos
tuessa 1970- ja 1980-luvuilla tuulihaukka harvi
naistui huomattavasti koko Suomessa. Näin kävi 
myös Etelä-Pohjanmaalla, vaikkakaan laji ei täällä 
kokonaan kadonnut niin kuin kävi paikoin muu
alla Etelä-Suomessa. Viimeisen kymmenen vuo
den aikana on Kauhajoen, kuten koko maankin, 
tuulihaukkakanta ilahduttavasti toipunut pahim
masta aallonpohjasta pesälaatikkojen avulla. Lin
tuharrastajat ovat ripustaneet pesälaatikoita lato
jen päätyihin ja tuulihaukat ovat ne pesäpaikoik- 
seen hyväksyneet. Pesän sijainti keskellä myyrä- 
saalistusmaita on osoittautunut tärkeäksi pesintä- 
menestykselle. Vanhin Kauhajoella pesinyt ren
gastettu tuulihaukka on ollut kuusi vuotta vanha. 
Tuulihaukan Suomen ikäennätys on 11 vuotta. 
Erikoinen havainto on Kauhajoelle pesimään il
maantunut Tsekinmaassa syntynyt ja rengastettu 
tuulihaukka. Myös tuulihaukat muuttavat talvek
si Keski-Eurooppaan. Kauhajoella syntyneitä ja 
rengastettuja lintuja on löydetty muun muassa 
Englannista ja Italiasta.

AMPUHAUKKA

Suomessa pesivistä haukoista pienin, ampuhauk- 
ka, pesii Kauhajoella muutaman parin voimin lä
hinnä parhaimmilla suurilla nevoilla. Se munii 
munansa vanhaan variksen tai korpin pesään ne
valle tai nevan reunaan. Pesäänsä se puolustaa kii
vaalla kikitysäänellä ihmisen ilmaantuessa pesän

RUSKOSUOHAUKKA läheisyyteen. Ampuhaukka saalistaa pikkulintuja 
ja pieniä kahlaajia rämemailta. Ampuhaukan ikä- 
ennätykseksi on kirjattu 10 vuotta.

NUOLIHAUKKA

Järvien läheisyydessä ja Kaakkois-Suomessa run
saimmin esiintyvä nuolihaukka on Kauhajoella 
harvinainen näky. Tämä lennossa mustalta näyttä
vä, teräväsiipinen pieni haukka on varmimmin 
tavattavissa Ylimysjärvellä. Siellä sen voi heinä- 
kuisena päivänä nähdä sudenkorentojahdissa. 
Noin tunnin mittainen odotus Ylimysjärven lin
tutornissa useimmiten riittää tuottamaan havain
non järven päällä kaarrelevasta nuolihaukasta. 
Pesäpaikakseen nuolihaukka etsii yleensä vanhan 
variksenpesän. Kauhajoelta on 1990-luvulla löy
detty tiettävästi vain yksi nuolihaukan pesä Päntä- 
neen Uroonmäestä vuonna 1998.

KO TKA

Kotka eli maakotka on Kauhajoella viimeksi pesi
nyt 1960-luvun puolivälissä. Tuolloin ihmisten 
kotkaan kohdistama vaino sai sen häviämään 
kunnasta. Aiempina vuosikymmeninä kotka oli 
ollut Kauhajoella säännöllinen pesijä jopa muuta
man parin voimin. Nykyään lähimmät kotkan pe
säpaikat sijaitsevat noin sadan kilometrin päässä 
Kauhajoelta. Kotka saattaa olla hitaasti leviämäs- 
sä etelään, joten voidaan pitää mahdollisena, että 
kotka joskus vielä asettuisi pesimään Kauhajoel
lekin. Pesän alustakseen kotka tarvitsisi vanhan 
vahvaoksaisen petäjän, jollaista Kauhajoelta on 
vaikea löytää. Pesäpuun lisäksi kotka tarvitsisi laa
jan rauhallisen alueen, sillä se on arka m oottori
kelkkailulle ja muulle ihmisten liikkumiselle ja 
häirinnälle pesimisaikana. Nykyään riittävän rau
hallista aluetta ei tahdo kunnasta löytyä. Erikoisia 
kotkahavaintoja tuotti kesällä 1997  Möykkyky- 
lässä ja Kokonkylässä viihtynyt puolittain kesy 
kotka. Kyseessä oli Korkeasaaren eläintarhassa 
syntynyt ja edellisenä talvena luontoon päästetty 
Nelly-niminen kotkanaaras, joka pystyttiin tun
nistamaan jalassa olleen radiolähettimen perus-
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VOITTO VIITALA JA JUKKA-PEKKA TAIVALMÄKI RENGASTETUT HUUHKAJAT SYLISSÄÄN 
HEIKKILÄNKYLÄSSÄ VUONNA 1996.

teella. Seuraavina kahtena kesänä kesystä kotkas
ta, ilmeisesti Nellystä, on myös havaintoja, jotka 
painottuvat Teuvan puolelle Aystöön. M yös 
Hangaskylässä kotkaa on nähty. Kotka on harras
tanut rusakko- ja kissajahtia rohkeasti kyläasu
tuksen piirissä. Talvet Nelly on viettänyt Turun lä
hellä sijaitsevalla haaskaruokinnalla, jossa se on 
tunnistettu rengasmerkistä. Vanhimmaksi elänyt 
Suomessa rengastettu kotka on löydetty 22- 
vuotiaana.

SÄÄKSI

Sääksi, toiselta nimeltään kalasääski, on aiem
min puuttunut Kauhajoen pesimälajistosta aina
kin vuosikymmenien ajan. Suomen sääksikannan 
hitaan elpymisen ansiosta laji on vihdoin alkanut 
pesiä kunnassa 1990-luvun alusta alkaen. Kunnan 
suurilla nevoilla tunnetaan kaksi säännöllisesti 
asuttua pesäpaikkaa. Sääksi on pesällään arka

ihmisten aiheuttamalle häiriölle varsinkin tou
ko- ja kesäkuussa. Se kaikkoaa pesältään havai
tessaan ihmisen satojenkin metrien päässä, jolloin 
munat saattavat kylmettyä. Jyhkeää pesäänsä var
ten sääksi tarvitsee vahva- ja tasalatvaisen män
nyn, josta on esteetön näkyväisyys laajalle alueel
le. Ilman ihmisen antamaa rakennusapua soveli
aita ikipetäjiä ei nykyään tahdo löytyä. M olem 
mat Kauhajoen sääksiparit ovatkin hyväksyneet 
käyttöönsä niitä varten rakennetut tekopesät. 
Tarvitsemansa kalaravinnon sääksi pystyy nou
tamaan kymmenienkin kilometrien päästä. Kau
hajoen omat järvet ovat liian tummavetisiä sääk- 
sen tarpeisiin, sillä näkyvyys vedessä on heikko. 
Siksi Kauhajoen pesille on havaittu kannetun kalaa 
ainakin Isojoen puolella sijaitsevilta lohilam- 
mikoilta. Talven ajaksi sääkset suunnistavat Länsi- 
Afrikkaan. Suomalaisen sääksen on todettu elä
neen jopa 26-vuotiaaksi.
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REHEVIEN KUUSIKKOMAIDEN PURONVARRET OVAT OTOLLISIA 
PAIKKOJA LINTUPÖNTÖILLE, KUVASSA VARPUSPÖLLÖN PÖNTTÖ 

SEPÄNKYLÄN HIRVIKALLION MAASTOSSA.

HUUHKAJA

Muutama vuosikymmen sitten huuhkaja oli vielä 
rauhoittamaton ja vainon kohteena. Silloin Kau
hajoellakin pesivien parien määrä oli kutistunut 
vain muutamaan. Vuodesta 1983 lähtien on 
huuhkaja ollut ympäri vuoden rauhoitettu ja kan
ta on päässyt elpymään. Ilmeisesti nykyajan laajat 
hakkuuaukeat suosivat huuhkajan saalistustapaa, 
niin että huuhkajasta on tullut varsin yleinen pe
tolintu. Reviiriä hallitsevia pariskuntia lienee 
Kauhajoella yli kolmekymmentä. Huuhkajilla on 
havaittu Kauhajoella runsaasti pesimättömyyttä.

Huonon myyrätilanteen tai reviirikiistojen vuoksi 
pesintä onnistuu huuhkajilla vain harvoin. Huuh
kajan suosimia saaliita ovat jänikset ja rusakot, 
rotat, myyrät, siilit ja keskikokoiset linnut. Huuh
kaja tekee pesänsä maahan avaraan männikköön 
tai hakkuuaukealle. Saalistusretkensä huuhkaja 
ulottaa hämärän laskeuduttua mielellään myös 
peltolakeuksille ja asutuksen tuntumaan, jossa 
saalista on paremmin tarjolla kuin erämaissa. 
Kauhajoella rengastettuja huuhkajanuorukaisia 
on löydetty kuolleina jopa Vaasassa ja K okko
lassa asti. Vanhat pesivät linnut sen sijaan ovat 
paikkalintuja, jotka jättävät reviirinsä vain äärim-

220



mäisessä ravintopulassa. Kauhajoen Heikki- 
länkylässä pesi vuonna 1996  huuhkajanaaras, 
jonka renkaan perusteella tiedetään syntyneen 
Viljakkalassa 9 vuotta aiemmin. Huuhkajan ikä- 
ennätyksen Suomessa, 24  vuotta, on saavuttanut 
eräs Kristiinankaupungissa syntynyt lintu.

VARPUSPÖLLÖ

Pieni, vain nyrkinkokoinen varpuspöllö on Kau
hajoella varsin yleisenä pesivä petolintu. Silti sillä
kin pesivien parien etäisyys toisistaan on normaa
listi muutama kilometri. Vielä kymmenen vuotta 
sitten Kauhajoella kuten muuallakin Suomessa 
luultiin varpuspöllön olevan erittäin harvinainen. 
Pöllön hiljaisiin elintapoihin on vasta viime 
vuosina saatu valaistusta. Kuusikkoisilla, rehevil
lä metsämailla viihtyvä varpuspöllö ilmaisee it
sensä lähinnä keväisin ilta- ja aamuhämärissä yk
sitoikkoisesti toistamallaan vihellysäänellä. Pe
sänsä varpuspöllö tekee vanhaan käpy- tai poh
jantikan koloon, joka yleensä sijaitsee haavassa. 
Pesä paljastuu kesäkuun aikana pesäkolon alle 
maahan ilmaantuvasta karvatukkokeosta. Ravin
nokseen varpuspöllö käyttää myyriä, hiiriä ja pik
kulintuja. Talvisaikaan varpuspöllö siirtyy lintu- 
pyyntiin ihmisasutuksen tuntumaan. Silloin tä
män kesyltä vaikuttavan pikkupöllön voi havaita 
pihapiirissä kärkkymässä lintulaudalla käyviä 
pikkulintuja. Kauhajoella poikasina rengastetuis
ta varpuspöllöistä on saatu rengaslöydöt linnusta, 
joista toinen törmäsi ikkunaan Punkalaitumella ja 
toinen havaittiin pesivänä emona Hämeenkyrössä. 
Vanhin tunnettu varpuspöllö on Suomessa elänyt 
viisivuotiaaksi.

LEHTOPÖLLÖ

Vain satunnaisesti Kauhajoella esiintyvä lehtopöl- 
lö on laji, joka viihtyy vaihtelevasti metsää ja pel
toa sisältävässä ympäristössä lähellä ihmisasutus
ta. Viimeksi lajista on saatu havaintoja vuonna 
1998  Kainastolla. Kevättalven öinä lehtopöllö 
kuuluttaa reviiriään värisevällä ulinaa muistutta
valla huhuilullaan.

VIIRUPÖLLÖ

Huuhkajan jälkeen toiseksi suurin pöllömme on 
viirupöllö. Sen lukumäärä Kauhajoella näyttäisi 
olevan hitaassa nousussa. Pesiviä pareja on kun
nassa alle kymmenen. Ne pesivät kunnan poh
joisessa puoliskossa. Laji näyttäisi levinneen kun
taan viimeisten kymmenen vuoden aikana Teuvan 
ja Jurvan suunnalta, joissa tiedetään olleen 
viirupöllöjä jo pitempään. Useimmat Kauhajoen 
viirupöllöt pesivät niitä varten asetetuissa suuri
kokoisissa pöntöissä, joita on sijoitettu vaihtele- 
viin kuusikkometsiin. Tämä vaalean harmaa pöl
lö saalistaa jyrsijöitä ja lintuja. Poikasia puolusta
essaan viirupöllö rohkenee käydä jopa ihmisen 
kimppuun. Touko-kesäkuun vaihteessa metsässä 
kuuluvat varoitushaukahdukset kannattaa siis ot
taa vakavasti ja välttää pesän lähellä liikkumista. 
Talvisaikaankaan viirupöllö ei pitkäksi aikaa pois
tu pesimisreviiriltään. Vanhimmillaan viirupöllön 
tiedetään eläneen Suomessa jopa 23-vuotiaaksi.

SARVIPÖLLÖ

Sarvipöllö on ulkonäöltään huuhkajaa muistutta
va, mutta kooltaan vain hieman varista suurempi. 
Useimpina vuosina se pesii Kauhajoella vain ehkä 
kymmenen parin voimin, mutta erityisen hyvinä 
myyrävuosina se voi olla moninkertaisesti runsas
lukuisempi. Pesänsä sarvipöllö tekee peltoaukean 
reunan tuntumassa olevaan vanhaan variksen pe
sään. Tällaisilla paikoilla pesä on usein lähellä ta
loa. Sarvipöllö saalistaa pelloilla vain yöllä ja on 
elintavoiltaan hiljainen, joten sen pesintä pysyy 
usein pitkään salassa talon asukkailta. Yleensä
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salaisuus kuitenkin paljastuu silloin, kun poikaset 
ovat kasvettuaan hajaantuneet lähipuiden oksille ja 
aloittavat kesäillan hämärtyessä läpitunkevan, 
vinkuvan kerjuuäänensä. Sarvipöllön korkein 
tunnettu elinikä Suomessa on 17 vuotta.

SUOPÖLLÖ

Paljon sarvipöllöä muistuttava, mutta pitkäsiipi- 
sempi pelloilla liihottelija on suopöllö. Sen voi 
nähdä pelloilla myyräjahdissa myös päiväsai
kaan. Erotuksena sarvipöllöstä suopöllön silmiä 
ympäröi musta ”rosvonaamio”. Kauhajoella suu
rilla peltolakeuksilla suopöllö pesii usein yleisem- 
pänä kuin naapurikunnissa. Hangaskylän, Kai- 
naston, Kokonkylän ja Päntäneen peltoaukeilla 
lajilla on huonohkoinakin myyrävuosina muuta
mia pesintöjä, mutta hyvinä myyrävuosina pari- 
määrä nousee useisiin kymmeniin. Suopöllön pe
sä, johon se munii vitivalkoisia munia, sijaitsee 
maassa usein ojan reunalla heinä- tai kesantopel
lossa. Suopöllö talvehtii sarvipöllön tavoin Keski- 
Euroopassa. Suopöllön ikäennätys on 14 vuotta.

HELMIPÖLLÖ

Kevättalven öinä metsässä kuuluva puputus il
maisee helmipöllön olevan pesintäpuuhissa. Ään
tely toistuu lyhyinä sarjoina: pu-pu-pu-pu-pu ja 
saattaa jatkua läpi yön. Helmipöllöä esiintyy joka 
puolella Kauhajokea lähinnä rehevillä mailla auk
koisissa kuusimetsissä. Pesäpaikakseen helmipöl
lö tarvitsee vanhan palokärjen hakkaaman kolon 
tai pesäpöntön. Helmipöllö on riippuvainen met
sästä löytyvän myyräsaaliin määrästä. Siksi tavan
omaisina huonoina myyrävuosina helmipöllöjä 
pesii Kauhajoella vain kymmenkunta paria, mut
ta hyvinä jopa kymmenkertaisesti suurempi mää
rä. Myyränsä helmipöllö saalistaa yöllä hakkuu

aukeilla, taimikoissa ja avarissa metsissä, joissa ih
minen pääsee sitä aniharvoin näkemään. Helmi
pöllöt talvehtivat Suomessa. Koiraat pysyvät tiet
tävästi koko elämänsä valloittamillaan reviireillä, 
mutta naaraat vaihtavat niin halutessaan pesä
paikkaa satojenkin kilometrien päähän. Kauha
joella pesineitä helmipöllöjä tiedetään rengaslöy- 
töjen perusteella syntyneen muun muassa Iisal
messa, Kiuruvedellä, Viljakkalassa, Ylivieskassa, 
Torniossa ja Ruotsissa. Tiedossa oleva vanhim
maksi Suomessa elänyt helm ipöllö saavutti 15 
vuoden iän.

HIIRIPÖLLÖJÄ LAPINPÖLLÖ

Vuonna 1989 koettiin viimeksi Kauhajoelle saakka 
ulottunut hiiripöllöjen ja lapinpöllöjen vaellus, 
joka johti myös pesintöihin poikkeuksellisen hyvän 
myyrävuoden ansiosta. Näiden pöllöjen sään
nöllinen esiintymisalue on selvästi pohjoisempana, 
Lapin ja Oulun lääneissä. Pitkäpyrstöinen, ha
rakkaa suurempi hiiripöllö ilmaantui vuonna 1989 
jopa maalaistalojen liepeille myyränpyyntiin. Hii
ripöllölle kelpaavat pesimisympäristöksi karut 
mäntymetsät ja nevamaastot, joissa se etsii pesä
paikakseen puun onkalon. Suurempikokoinen 
tummanharmaa lapinpöllö pesii kuusikkoi- 
semmissa metsissä pesäalustanaan esimerkiksi 
vanha haukanpesä.
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TUNTURIPÖLLÖ, TUNDRAN ASUKKI, ON HAVAITTU KAUHAJOELTA VIIME VUOSINA TALVEAAN 
VIETTÄMÄSSÄ, KUVA KOKONKYLÄN-KAINASTON PELTOAUKEALTA. LADON PÄÄDYSSÄ 

NÄKYY MYÖS TUULIHAUKAN PESÄPÖNTTÖ.

TUNTURIPÖLLÖ

Arktisella tundralla pesivän tunturipöllön voi jo i
nakin talvina nähdä talvehtimassa Kauhajoella. 
Helmi-maaliskuussa 1997 Kauhajoella vietti tal
vea kaksikin tunturipöllöä Kokonkylän Sööpe- 
rinnevalla, jossa ne kuluttivat aikaansa latojen ka
toilla istuskellen ja myyriä pellosta napsien. Myös 
seuraavana talvena saatiin Kokonkylässä havain
toja yhdestä lumivalkeasta, mustapilkkuisesta 
tundran asukista. Varmimmin tunturipöllön on
nistuu näkemään hämärän aikaan.

PETOLINTUJA TU TK ITAAN

Kauhajoella asustavien petolintujen pesintä on ollut 
erityisesti viime vuosina seurannan kohteena. 
Kunnan alueelle on perustettu neljä 10 x 10

kilometrin seurantaruutua, joilta löytyvät peto
lintujen pesät ja reviirit raportoidaan vuosittain 
valtakunnalliseen Helsingin yliopiston johtamaan 
petolintuseurantaan. Seurannassa havainnoidaan 
petolintukantojen vuosittaista vaihtelua. Yhte- 
näiskoordinaatiston rajaamia tutkimusruutuja on 
Suomessa kaikkiaan 130. Kauhajoen ruudut ovat 
Kokonkylän, Päntäneen, Hyypän pohjoisosan ja 
Kirkonkylän-Aronkylän ruudut. Ruutujen alueella 
kuin myös niiden ulkopuolella pesivien peto
lintujen pesiä Kauhajoella etsii muutaman 
petolintuharrastajan ryhmä. Löytyneiden pesin- 
töjen onnistumista seurataan ja poikaset rengas
tetaan, jotta saataisiin lisää tietoa petolintujen 
liikkumisesta ja elintavoista. Petolintuharrastajat 
ottavat mielellään vastaan ilmoituksia Kauhajoelta 
löytyneistä petolintujen pesistä.
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Kauhajoen sienistä
MAIJA KIVILUOM A

Ensi kosketukseni Kauhajoen sieniin sain eräänä 
lapsuuteni toukokuuna. Heikkurin tien varressa 
kasvoi merkillinen tummanruskea kiemurapin- 
tainen suuri jokin. Otin sen ja juoksin näyttämään 
äidille. Nimeksi selvisi korvasieni, eikä siinä kaik
ki. Äiti teki siitä maukkaan kastikkeen. Näin oli 
minulle selvinnyt kaksi kiehtovaa asiaa sienten 
maailmasta: Niiden merkillinen ulkonäkö ja se, 
että ne ovat herkullista syötävää. Oikeastaan kol
maskin puoli. Ne voivat olla, ellei niitä tunne tai 
käsittele oikein, tappavan myrkyllisiä. Keväisin 
kävinkin tarkistamassa kastikevärkkipaikan ja 
yleensä pannuun pantavaa löytyi ja monesti sa
masta kasvupaikasta. Olen myöhemmin tutkies
sani Kauhajoen sienisatoa voinut todeta, että sie
net tulevat uskollisesti syksystä toiseen täsmäl
leen samaan paikkaan.

Muulloin ei meillä sieniä syöty eikä kerätty. 
Kuten yleensä Länsi-Suomessa ne olivat ”maron- 
lakkia” ja aiheuttivat lapsillekin harmia syksyisin, 
kun he kuljettivat ”kurmuja” laitumelta navettaan, 
niin lehmät kirmailivat sienten perässä mettään. 
Ne ymmärsivät paimenta paremmin sienten ar
von. Oliko kyseiseen käsitykseen vaikuttanut ruot
salaisen Carl von Linnen suhtautuminen? Hän 
nimitti sieniä kasvimaailman kuljeskelevaksi 
roskajoukoksi.

Todellisen innostukseni sieniin herätti Turun 
yliopiston kasvitieteen professori Paavo Kallio. 
Hänen kursseillaan Utsjoen Kevolla opin paitsi 
tuntemaan myös syömään sieniä.

TARPEELLISET SIENET

Sienikunnan edustajat ovat toisenvaraisia niin 
kasveista kuin eläimistäkin poikkeavia. Se mitä ta
vallisesti sanotaan sieneksi, on itiöem ä, joka 
tuottaa sienen lisääntymiseen tarvittavia itiöitä. 
Pääosan sienestä muodostaa maan alla elävä sieni- 
rihmasto. Sienet ovat "ravinnon” hankinnaltaan 
loisia, lahottajia tai symbioottista yhteiselämää 
esim. puitten kanssa viettäviä.

Metsissä sienet ovat tärkeitä monellakin ta
valla. Männyn tai kuusen neulasella tai muulla ka
rikkeella elävät lahottajat huolehtivat yhdessä 
bakteerien kanssa eloperäisen aineksen hajotta
misesta. Puitten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoi
sen tärkeitä ovat symbioottiset mykorritsasienet.

Kasvit ja sienet ovat eläneet yhteiselämää sii
tä saakka, kun ensimmäiset maakasvit ilmestyi
vät. Niinpä esim. maanviljelyn kannalta on tärkeä 
tieto, että viljelykasvit, viljat, jne. ovat riippuvai
sia sienijuurista.

Puitten sienijuuret ovat ektom ykorritsoja 
eli sienirihmat ovat kasvisolujen välissä. Koska 
puilta puuttuvat juurikarvat, niille on edullisem
paa tehdä yhteistyötä sienirihm astojen kanssa. 
Puut antavat sienille sokeria ja saavat palkkioksi 
vettä ja ravinteita. Sienijuuren avulla puun juuris
ton pinta-ala kasvaa tuhatkertaiseksi ja se kyke
nee näin keräämään ravinteita laajalta alueelta. 
Sienten entsyymit myös hajottavat ravinteita,
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"HEIKKURJN TIEN VARRESSA KASVOI MERKILLINEN TUMMANRUSKEA KIEMURAPINTAINEN SUURI 
JOKIN. NIMEKSI SELVISI KORVASIENI, EIKÄ SIINÄ KAIKKI..."

joita puu ei muuten saisi käyttöönsä. Avohakkuut 
tuhoavat sienirihmastoa.

Juurien ympärillä on samanaikaisesti useita 
sienilajeja. Joku laji hankkii tehokkaasti ravintei
ta, toinen on hyvä puolustaja taudinaiheuttajia 
vastaan. Sienet voivat myös auttaa isäntäkasvia 
taistelemaan muita kasvilajeja vastaan. Esim. ka
nervalla, joka on yleisin kuivien kankaiden kasvi, 
on apuna tilan valloittamisessa ja ravinteitten 
hankinnassa maljakkaitten sieniryhmä. Ne muo
dostavat sienijuuren vain kanervan kanssa ja ha
jottavat tehokkaasti kuollutta ainesta. Lisäksi ne 
erittävät myrkkyjä, jotka tekevät maaperän kel
vottomaksi muille kasveille.

Puun ja sienen elämässä yhteistyö vaihtuu 
vuoden kierron mukaan. Keväällä yhteyttämis- 
tuotteista suuri osa menee juuriin ja edelleen sie- 
nirihmastoon, joka käyttää niitä kasvuun. Syksyl
lä ravintokierto puusta sieniin vähenee. Turvatak
seen lajin säilymisen sienirihmasto tekee itiöemiä, 
"sieniä”.

Puitten taimien kasvun kannalta on tärkeä
tä, että taimille kehittyy hyvä juuristo. Luonnon
oloissa siemenet putoavat emokasvin lähelle. On 
tärkeää, että sienten rihmastot löytävät puun jäl
keläiset, kiinnittyvät taimien juuriin ja antavat hy
vän kasvumahdollisuuden; näin puun taimet ovat 
liittyneet maanalaisen verkoston jäseniksi. Sien
ten muodostaman verkoston avulla jopa eri lajit, 
esim. kuusi ja mänty, voivat vaihtaa aineita keske
nään.

Sienten maailma on laaja myös Kauhajoella, 
siinä on monennäköisiä ja -kokoisia lajeja. Kaik
kialla esiintyviä alkeellisimpia sieniä ovat metsän
pohjalla näkyvät vaaleanpunainen sudenmaito 
(.Lycogala epidendrum) tai kirkkaankeltainen pa- 
ranvoi (Fuligo septicd). Ne edustavat limasienten 
sieniryhmää. Niiden kasvullisen vaiheen, lima- 
kon, muodostavat ameebamaisesti liikkuvat so
lut. Tietyssä vaiheessa limakko tulee itiöitten 
muodostusta varten näkyviin, esimerkiksi laho-

225



MÄNTY JA MÄNNYNPUNIKKITATT! ELÄVÄT SYMBIOOSISSA. 
PUNIKKITATTI ON KAUHAJOEN YLEISIMPIÄ SYÖTÄVIÄ SIENIÄ 

KANERVATYYPIN METSISSÄ.

puiden karikkeen sammalten pinnalle. Tässä vai
heessa limakko muistuttaa paksua kermaa tai pii
mää.

Sieniä on myös puiden oksistossa ja lehdissä. 
Kansanperinteen mukaan tuuli meni yölevolle 
koivun latvuksissa oleviin risukasoihin, tuulenpe
siin. Ne ovat tuulenpesäsienen (Taphrina betu- 
linä) aikaansaannoksia. Se ehkäisee verson pi
tuuskasvua, mutta ei haaroittumista, jolloin lat
vukseen syntyy risukimppu.

SIENITUTKIMUSTA KAUHAJOELLA

Professori Kallio pyysi opiskelijoita tuomaan syk
syllä 60-luvulla tullessaan kotipaikkakunnan sie
niä näytteiksi yliopiston kokoelmiin. Hyvänä sie- 
nisyksynä vein mukanani kymmeniä näytteitä lä
hinnä Haapalankoskesta. Viim eiset tarttuivat 
matkaan tienvarren hietikosta, kun menin polku
pyörällä linja-autolle Kauhajärvelle. Näistä näyt
teistä, kun Oulun yliopiston kasvimuseon ama
nuenssi Esteri O henoja niitä tarkemmin tutki, 
löytyi ensimmäisen kerran Suomessa valelapakka
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(.N eolecta vitellina). Löytöjä on nykyään viideltä 
paikkakunnalta. Se on pohjoismaissa hyvin harvi
nainen kirkkaan keltainen kapean nuijamainen 
l-2 c m  korkea sieni. Tämä osoittaa sitä, että suur- 
sientenkin maailma on heikosti tunnettu ja tutkit
tu sekä lajeiltaan että esiintymisalueiltaan. Toinen 
harvinainen, vaarantunut sienilaji, on Lauhavuo
ren lähdepuron haavanrungolta löytynyt kääpä 
harjasorakas (G loidon strigosus), 1992  ensim
mäistä kertaa Vaasan läänissä.

Seuraavista keräämistäni sienilajeista on 
näytteitä joko Turun tai Oulun kasvimuseossa: 
Amanita rubescens rusokärpässieni, Albatrellus 
ovinus lampaankääpä, Bovista nigrescens nurmi- 
maamuna, Clitocybe squamulosa suomumalikka, 
C ollybia acerbata  kimppujuurekas, C. cirrhata 
loisjuurekas, C. confluens tupasjuurekas, C. ma- 
culata  rusotäpläjuurekas, Cystoderma carcharias 
kalvasryhäkäs, Entolom a centratum  kangasruso- 
kas, Gomphidius roseus punanuljaska, G. gluti- 
nosus limanuljaska, Gymmnopilus penetrans kan
gaskarvalakki, H ygrocybe reidi hunajavaha- 
kas,Hygropborus agathosmus tuoksuvahakas, H. 
hypothesus hallavahakas, H. karstenii keltaheltta- 
vahakas, H. pustulatus jyväsvahakas, Laccaria lac- 
cata  lohisieni, Lactarins glydom us  viitapalsami- 
rousku, L. spinosulus suomurousku, Lycoperdon  
pedatu in  känsätuhkelo, Lyophyllum  fum osum  
tumma tupaskynsikäs, Panus conchtus rustovino- 
kas, Paxillus atrotom entosus  samettijalka, Pho- 
liota flam m ans tulihelokka, P. lenta limahelokka, 
P. scam ba  pikkuhelokka, Rickinella fibula  orans- 
sinapalakki, Spatbularia flavida  keltalapakka, 
Tricholomopsis decora  lahovalmuska. Marasmius 
oreades nurminahikas on Esteri Ohenojan ja Liisa 
Pohjolan keräämä näyte.

Tietoni Kauhajoen sienistä pohjautuvat lä
hinnä tekemääni kenttätyöhön Suomen Akate
mian sienitaloudellisen tutkimuksen sienisatotut- 
kimuksessa 1 9 7 6 -1 9 7 8 . Tavoitteena tutkimuk
sessa oli kauppa- ja muiden ruokasienten sadon 
määrän ja ajoittumisen selvittäminen.

Koealueet olivat aarin suuruisia, 2 x 50m , 
yhteensä 11 kpl kolmella eri metsätyypillä. Kaksi 
metsätyyppiä oli Salmenmäessä Kauhanevan lie

peillä, toisella M T  (mustikka) metsätyypillä neljä 
koealuetta ja CaT (kanerva) tyypillä kolme koe
aluetta. Kolmas V T (puolukka) tyyppi oli Kivi- 
luoman kylässä, siellä neljä koealuetta. Sienet ke
rättiin kerran viikossa heinäkuusta lokakuun lop
puun.

KOEALUEELTA LÖYTYIVÄT SEURAAVAT LAJIT:

Kärpässienet: Amanita porphyria,kangaskärpässieni. 
Tuhatheltat: Baecspora sp.

Keltasarvikat: Calocera viscosa, keltasarvikka. 
Haaraheltat: Cantharella umbonata haaraheltta.
Malikat: Clitocybe davipes nuijamalikka, C. diatreta num- 
mimalikka, C. fragrans anismalikka, C. metachroa har- 
maamalikka, C. regularis kangasmalikka, C. vibecina jau- 
homalikka.
juurekkaat: Collybia asema harmaajuurekas, C. butyra- 
ceo valkoviirujuurekas, C. distorta kierrejalkajuurekas,
C. dryophila kalpeajuurekas, C. putilla mäntyjuurekas, C. 
tuberosa ruskopahkajuurekas.
Seitikit: Cortinarius anomalus koivuseitikki, C. armillatus 
punavyöseitikki, C. bivelus kaksivyöseitikki, C. brunneus 
karhunseitikki, C. calopus kaunojalkaseitikki, C. cinna- 
momeus kaneliseitikki, C. collinitus kangaslimaseitikki, C 
dilutus vaaleatyviseitikki, C. elatior ryppylimaseitikki, C. 
gentilis kangasmyrkkyseitikki, C. glandicolor valkovyö- 
seitikki, C. laniger valkovillaseitikki, C. mucosos nummi- 
limaseitikki, C. multiformis mesinuppiseitikki, C. semi- 
sanguineus verihelttaseitikki, C. traganus haisuseitikki,
C. trivialis porraslimaseitikki, C. vibratus karvaslimaseitikki.
Tupasorakkaat: Creolophus cirrhatus tupasorakas. 
Lakkinupikat: Cudonia confusa lakkinupikka.
Ryhäkkäät: Cystoderma amianthium keltaryhäkäs, C. aja- 
sonis kultaryhäkäs.
Rusokkaat: Entoloma cetrum kangasrusokas.
Nääpikät: Galerina marginata myrkkynääpikkä, G. pseu- 
domycenopsis pohjannääpikkä.
Tympöset: Hebeloma sp.

Nahkaorakkaat: Hydnellum aurantiaca oranssiohakas. 
Valevahverot: Hygrophoropsis aurantiaca valevahvero. 
Metsävahakkaat: Hygrophorus olivaceoalbus harmaankir- 
javavahakas, H. piceae valkovahakas.
Lahokat: Hypholoma capnoides kuusilahokka.
Risakkaat: Inocybe umbrina pallotyvivahakas. 
Kantosienet: Kuehneromyces lignicola kevätkantosieni. 
Rouskut: Lactarius rufus kangasrousku.
Lehmäntatit: Leccinum scabrum lehmäntatti, L versipel- 
lum koivunpunikkitatti, L vulpinum männynpunikkitatti.
Limalakit: Limacella sp.



Kvnsikkäät: Lyophyllum sp.

Nahikkaat: Marasmius androsaceus jouhinahikas. 
Haisunahikkaat: Micromphale perforans kuusenneulas- 
nahikas.
Hiipot: Mycena aurartiomarginata oranssiterähiippo, 
M.cinerella jauhohiippo, M. davicularis kangashiippo, M. 
epipterygia keltajalkahiippo, M . flavoalba kermahiippo, 
M. galerigulata poimuhiippo, M. haematopus hurmehiip- 
po, M. metata hallahiippo, M. rorida limajalkahiippo, M. 
rosella punahiippo, M . rubromarginata punaterähiippo, 
M. sanguinlenta verihiippo.
Tähtimalikat: Omphaliaster asterosporus eteläntähtimalikka 
Jänönkorvat: Otidea sp.

Vinokkaat: Panellus mitis piikkivinokas, P. serotinus 
talvivinokas.
Pulkkosienet: Paxillus involutus pulkkosieni. 
Lahorusokkaat: Pluteus atricapillus koivulahorusokas. 
Haprakkaat: Psathyrella sp.

Madonlakit: Psilocybe inquilina rikkamadonlakki. 
Jalkakäävät: Polyporus ciliatus rispikääpä.
Kehnäsienet: Rozites caperata kehnäsieni.
Haperot: Russula adusta savuhapero, R. decolorans 
kangashapero, R. paludosa isohapero, R. vinosa viiniha- 
pero, R. xerampelina sillihapero.
Suomuorakkaat: Sarcodon imbricatus suomuorakas. 
Käpynahikkaat: Strobilurus sp.

Kaulussienet: Stropharia Hornemarmii isokaulussieni.
Tatit: Suillus bovinus nummitatti, S. luteus voitatti, S. 
variegatus kangastatti.
Valmuskat: Tricholoma aestuans äikävalmuska, T. pes- 
sundatum pisamavalmuska, T. portentosum viiruvalmus- 
ka, T. saponaceum suopavalmuska.
Napanahikkaat: Xeromphalina fellea sappinapanahikas. 
Yhteensä 43 sukua ja 85 lajia

SATOMÄÄRÄT VAIHTELEVAT VUOSITTAIN

Vuosi 1976  oli Länsi-Suomessa niukkasatoinen, 
19 7 7  taas runsassatoinen. Vuonna 1978 Länsi- 
Suomi kärsi kuivuudesta ja sato jäi pieneksi.

Lajien esiintyminen eri metsätyypeillä ja 
koealueilla vaihteli. Kanervatyypin (CaT) m et
sässä lajimäärä oli alhaisimmillaan kymmenen 
lajia ja runsainmillaankin vain 21 lajia. Syötävistä 
sienistä yleisin oli kangasrousku, kakkosena tuli
vat kangastatti ja punikkitatti. Muutaman kerran 
löytyi kehnäsieni ja voitatti. Haperoista kangas-

haperoa oli muutaman kerran yhdellä koealalla. 
Muita yleisiä lajeja olivat juurekkaat ja seitikit.

Sekä puolukka- (VT) että mustikka (M T) 
tyypin metsien koealat olivat lajimäärältään lähes 
yhtä runsaita, viisi lajia enemmän löytyi mustik
katyypin metsästä. Lajimäärät vaihtelivat V T tyy
pillä 3 5 - 4 2  lajiin ja M T  tyypillä 3 5 - 4 7  lajiin. 
Runsassatoisin laji oli kummallakin metsätyypillä 
myöhäissyksyllä ilmestyvä isokaulussieni (Stro-
pharia hornemannii). Se on valitettavasti syötävä
ksi kelpaamaton. M uita yleisiä, syötäväksi kel
paamattomia ryhmiä olivat pienikokoiset hiipot, 
juurekkaat ja ryhäkkäät. Lukumääräisesti eniten 
oli kuusenneulasella kasvavaa kuusenneulasnahi- 
kasta, jonka epämiellyttävä haju saattaa sateisina 
syksyinä antaa tiheille kuusikoille "om inais- 
hajunsa”.

Yleisin sienisuku oli seitikkien suku. Kan- 
gasmyrkkyseitikkiä oli yhtä koealaa lukuunotta
matta jokaisella V T  ja M T  tyypin koealalla. Se 
näytti puuttuvan sen sijaan kanervatyypin koe
aloilta.

Syötävistä sienistä kangastatti oli yleisin ja 
sitä oli kaikilla koeruuduilla. Toinen yleinen ruo
kasieni, kangasrousku puuttui yhdeltä mustikka- 
ja puolukkatyypin koealalta. Haperoista isohape
ro oli satoisin. M uita hyviä syötäviä haperoita 
M T  ja V T koealoilla olivat kangas- ja viinihapero. 
Sillihaperokin ilmestyi useamman kerran. Puo
lukkatyypin koealoilta löytyi nummitatti, punik- 
kitatteja ja valmuskoita, jo ita ei ollut muitten 
metsätyyppien koealoilla.

YLEISIÄ KAUHAJOKISIA SIENIÄ

Kauppasienistä eniten oli kangasrouskua (L a d a - 
rius rufus), haperoista isohaperoa (Russula palu -
dosa ), tateista kangastattia (Suillus variegatus). 
Kaikki 15 luonnonvaraista kauppasienilajia löy
tyvät Kauhajoelta. Ne ovat herkkutatit, kangas- 
tatti, punikkitatit, haaparousku, kangasrousku, 
karvarousku, leppärouskut, isohapero, keltavah
vero, suppilovahvero, lampaankääpä, vaalea ora- 
kas, korvasieni ja huhtasieni. Muita hyviä Kauha
joelta löytyviä ruokasieniä ovat vihertävänharmaa



KAUHAJOEN YLEISIN KAUPPASIENI ON KANGASROUSKU.

koivuhapero (Russula aeruginea) ja sillihapero 
(Russula xerampeline) joka yksinäänkin parantaa 
minkä tahansa sieniruuan makua. Sieltä täältä löy
tyy herkullista keltahaperoa {Russula flava), ja kan- 
gashapero (Russula decolorans), joka vahingoittu
neena ja vanhana harmaantuu, on hyvin yleinen.

M YRKKYSIENIÄ ON VAROTTAVA 
KAUHAJOELLAKIN

Tappavan myrkyllisistä sienistä Kauhajoella kas
vaa kuusikoissa valkokärpässieni {Amanita viro- 
sa) ja hyvin yleinen pulkkosieni (Paxillua involu- 
tus). Se kasvaa rikotuilla metsämailla, lannoite
tuilla alueilla ja kuivina kesinä. Pulkkosientä on 
jopa syöty, mutta siinä on kahdenlaisia myrkkyjä, 
joista toiset vaikuttavat ruuansulatuskanavaan ja 
toiset aikaansaavat elimistön herkistymistä. Jo il
lekin pulkkosienten toistuva syönti aiheuttaa ve
reen vasta-aineita, jotka tuhoavat verikudosta. 
O ireet voimistuvat käyttökertojen lisääntyessä, ja 
pahimmillaan verenkiertojärjestelmä tuhoutuu ja

seurauksena on kuolema. Lisäksi tuoreessa pulk- 
kosienessä on ruuansulatuskanavaa ärsyttäviä 
myrkkyjä. Kolmas tappavan myrkyllinen raakana 
ja puutteellisesti käsiteltynä on korvasieni {Gyro- 
mitra esculenta).

Myrkyllisiä sienilajeja Suomessa on noin 50 
ja niistä vaarallisia noin kaksitoista. Näistä Kau
hajoella edellisten lisäksi esiintyy kannoilla kas
vava myrkkynääpikkä (Galerina m arginata), 
jonka voi sotkea herkulliseen koivunkantosie
neen (K uebnerom yces m utabilis). Korvasienen 
myrkkyä gyromitriinia on tummajalkanupikassa 
{Cudonia cirdnans) yhtä paljon kuin korvasienes
sä. Edelleen myrkyllisiä Kauhajoella tavattavia 
sieniä ovat pienikokoinen mitättömän näköinen 
valkorisakas (Inocybegeophylla), jossa on samaa 
muskariini-nimistä hermomyrkkyä kuin yleisesti 
esiintyvässä punakärpässienessä {Amanita mus- 
carina). Samaa myrkkyä on nummimalikassa 
{Clitocybe diatreta), joka on 2 -9cm :n  korkuinen 
valkean oliivinkellertävä sieni.
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Nuijamalikka (Clitocybe clavipes) vaikuttaa 
alkoholin kanssa nautittuna antabuksena samalla 
tavalla kuin harmaamustesieni. Punaisten veriso
lujen hajoamista ja sitä kautta anemiaa aiheuttaa 
rusokärpässieni (Amanita rubescens), jos sitä käy
tetään raakana tai huonosti kypsennettynä. Se on 
Keski-Euroopassa arvostettu ruokasieni.

Ruuansulatuskanavaa ärsyttäviä sienilajeja 
on useita, kuten lakritsirousku (Lactarius helvus) 
ja pisamavalmuska (Tricholoma pessundatum ). 
Raakana syötynä oireita aiheuttavat esim. mesi- 
sienet (Armillaria), nuo lahopuulla tai lahopuuta 
sisältävässä maassa kasvavat sienet. Niitten rih
masto hohtaa pimeässä syysyössä ja lienee anta
nut aiheen aarnivalkeataruihin. Samaan ryhmään 
kuuluvat yleisesti käytetyt punikkitatit. Vatsavai
voja voi aiheuttaa myös sienisokerin trehaloosin 
imeytymishäiriö, joka aiheuttaa samanlaisia oi
reita kuin maitosokerin, laktoosin imeytymishäi
riö.

Sienten myrkyllisyys riippuu sienilajista, 
osittain kasvuympäristöstä ja sienten iästä. M yrk
kypitoisuus laskee kasvukauden loppua kohti. 
Myös ihmisten herkkyys sienimyrkyille vaihtelee. 
Lapset ovat herkimpiä.

VÄREJÄ SIENISTÄ

Sieniä voidaan käyttää paitsi ruuaksi, myös lanko- 
jen värjäyksiin. M yös lievästi myrkyllisiä sieniä 
kuten veriseitikkiä voidaan käyttää värjäykseen, 
sillä niillä värjätyt langat eivät ole vaaraksi ihmi
sille. Sienillä värjättyjen lankojen valonkestävyys 
on suuri, jopa parempi kuin kasveilla värjätyillä.

Kauhajoella kasvaa ainakin seuraavia vär
jäykseen sopivia sienilajeja: verihelttaseitikki 
{Cortinarius semisanguineus), veriseitikki (C. sar- 
guineus), kaneliseitikki (C. cinnom om eus), kelta- 
helttaseitikki (C. crooccus), punavyöseitikistä (C. 
arm illatus) värjäykseen käytetään punaiset vyöt 
ja lakin pintakelmu. Samettijalasta (Paxillus atso- 
tom entosus) saadaan harmaanvihreää-mustan- 
ruskeaa väriä, pulkkosienestä hiekanruskeaa. Pu- 
nanuljaskaa (G om phidius roseus), joka kasvaa 
nummitatin (Suillus bovinus) seurassa voidaan

käyttää värjäykseen. Limanuljaskasta (G. gluti- 
nosus) saadaan aikaan erilaisia vihreän sävyjä, sen 
mukaan käytetäänkö siitä lakkia, jalkoja vai jal
kojen keltaisia tyviosia. Sinistä väriä, sitä voimak
kaampaa mitä vanhempi sieni on, saadaan suo- 
muorakaasta (Sarcodon imbricatus) ja samettija
lasta. Värjäykseen sopivat myös samettitatti (Xe- 
rocomus subtomentosus), kangastatti ja herkku
tattien pillistä jopa vanhana ja madonsyömänä.

Syksy 1998 oli erinomainen sienisyksy. 7— 
8. 9 .1 9 9 8  Kauhajoella kävi tunnettu ja arvostettu 
sienten tutkija, Oulun yliopiston kasvimuseon 
amanuenssi FT  Esteri Ohenoja. Tällöin löysimme 
seuraavia uusia lajeja Salmenmäen, Haapalan- 
kosken, Niemen ja Ratikan tienoilta:

Alnicola escharoides ruosteheltta,
Amanita fulva ruostekärpässieni,
Armillaria borealis /Betula, samassa Ascocoryne mesisieni, 
Ascocoryne sarcoides IBerula, samassa Armillaria kanto- 
hytynupikka,
Baeospora myosura käpysieni,
Clavariadelphus ligula pikkunuijakas,
Clitocybe (Lepistä) odora vihertuoksumalikka,
Clitocybe candicans hentomalikka,
Clitocybe phyllophila valkomalikka,
Clitopilus prunulus jauhosieni,
Coltricia perennis kangaskääpä,
Conocybe cf. Iactean valkokuupikka,
Cortinarius armeniacus aprikoosiseitikki,
Cortinarius biformis,
Cortinarius camphoratus löyhkäseitikki,
Cortinarius canabarba harmaapartaseitikki,
Cortinarius casimiri,
Cortinarius claricolor vanujalkaseitikki,
Cortinarius fulvescens,
Cortinarius glaucopus v. glaucopus viirunuppiseitikki, 
Cortinarius haematochelisn,
Cortinarius leucophanes kermaseitikki,
Cortinarius lividoochraceus,
Cortinarius malachius malvaseitikki,
Cortinarius obtusus jodiseitikki,
Cortinarius paleaceus pelargoniseitikki,
Cortinarius paragaudis,
Cortinarius pholideus suomuvyöseitikki,
Cortinarius raphanoides naurisseitikki,
Cortinarius scaurus tummatäpläseitikki,
Cortinarius septentrionalis,
Diatrype stigma /Betula laakakilpi,
Entoloma conferendum silorusakas,
Entoloma sericellum valkorusokas,
Galerina atkinsoniana,
Galerina calyptrata,

230



Galerina mniophila,
Galerina pumila hunajanääpikkä,
Ganoderma lipsiense IPopulus tremula lattakääpä, 
Gymnopilus penetrans kangaskarvaslakki,
Gyromitra ambigua pohjanpiispanhiippa,
Hydnellum ferrugineum ruosteorakas,
Hypomyces /tattin sienenriesa,
Inocybe lanuginellan,
Laccaria bicolor kangaslohisieni,
Lactarius glydosmus viitapalsamirousku,
Lactarius mammosus kangaspalsamirousku,
Lactarius musteus männynrousku,
Lactarius turpis (L  necator) mustarousku,
Lactarius uvidus korpirousku,
Leccinum aurantiacum haavanpunikkitatti,
Leccinum piceinum kuusenpunikkitatti,
Lepiota rhacodes pikku-ukonsienilaji,
Lepistä nuda sinivalmuska,
Lycoperdon pyriforme ryhmätuhkelo,
Multiclavula septentrionalis, männyntaimikossa 
puolipaljaalla maalla parvikkalaji,
Mycena pura sinipunahiippo,
Naucoria escharoides lepikossa leppäruosteheltta, 
Otidea leporina kangasjänönkorva,
Peziza badia maksamaljakas,
Panaeolus foenisecii nurmikirjoheltta,
Phellinus cinereus IBetula arina-kääpälaji,
Phellodon tomentosus ryytiorakas,
Plicatura nivea /leppä? leppävalmuska,
Psathyrella haprakas,
Pycnoporus cinnabarinus IBetula punakääpä,
Ramaria flava coll. keltahaarakas,
Russula consobrina polttiaishapero,
Sarcodon scabrosum ruso-orakas,
Sistotrema kurokka,
Stereum rugosum lAlnus incana ryppynahakka, 
Strobilurus esculentus kuusenkäpynahikas,
Stropharia semiglobata /lehmänlantan lantakaulussieni, 
Trametes IBetula + toinen kääpä vyökääpä,
Tricholoma sejunctum keltareunavalmuska, 
Tricholomopsis rutilans purppuravalmuska.

PUNAKÄRPÄSSIENI SISÄLTÄÄ MUSKARJINi- 
HERMOMYRKKYJÄ.

LÄHTEET:

Karstenia voi. 29 suppl. 1989 - Suomen suursienten 
nimet
Sienilehti -  vuosikerrat 34, 44, 48
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Luonnon tutkija omilla jäljillään
ALFRED VÄRKKI

Kirkkaimmat muistikuvani kauhajokisesta met
sä- ja suomaisemasta ovat peräisin vuosikymmen
ten takaa. 1950-luvulla metsiä käsiteltiin vielä pe
rinteisin, pehmein menetelmin, soiden laajempaa 
ojitusta vasta aloiteltiin. 1990-luvun peruskartta 
avaa silmien eteen aivan toisen aikakauden: kaik
ki ojituskelpoiset suot on paremman puuntuoton 
toivossa ojitettu. Kovalla metsämaalla liikkuja 
puolestaan joutuu toteamaan tuon tuostakin, että 
koneellistuneen puunkorjuun jälki osaa olla var
sin rajua. Myös entinen erämaan tuntu on hävin
nyt metsäautotieverkoston jatkuvasti tihentyessä. 
Luontaisesti syntyneet viehättävät metsäpolut 
olivat vielä paikoillaan 1950-luvulla, nyt niitä ei 
enää maastosta löydä. Voidaksemme nyt nauttia 
metsä- ja suoretkestä, tarvitsemme vartavasten ra
kennetun retkipolun ojasiltoineen ja pitkospui- 
neen.

On selvää, että ihmisen aikaansaama suuri 
muutos näkyy myös metsäluonnon eliölajistossa. 
Alkuperäinen metsä- ja suokasvisto reagoi hyvin 
herkästi etenkin vesitalouden muutoksiin. Kun 
pohjaveden pinta laskee tai nousee, toiset lajit el
pyvät ja runsastuvat, toiset taas taantuvat. Kapein 
ja haavoittuvin sopeutumismarginaali on vaateli- 
aimmilla kasveilla, ja näin ne joutuvat ensimmäi
sinä vaikeuksiin.

Rehellisyyden nimissä en voi olla tunnusta
matta, että juuri kasviharrastukseni ja kasvientun
temukseni takia minulle on yleensä hyvin raskasta 
palata entisille, sinänsä rakkaille ja monia mielui

sia muistoja mieleen tuoville jäljilleni Kauhajoel
la. Olen joutunut omin silmin näkemään nimeno
maan arvokkaimman metsä- ja suolajiston väistä
mättömän taantumisen, jopa häviämisen.

Pitäjän m etsäluonnon ylpeyden, Näsiän- 
mäen lehdon kohtalona oli suoraan ytimeen osu
nut metsäautotie. Viime kesänä juhannuksen alla 
paikalla käydessämme en enää löytänyt merkkiä
kään lehtopähkämöstä ja syyläjuuresta, ja viimek
si vielä ojissa sinnitellyt korpinurmikka oli myös 
paikalta kadonnut. Jo  1980-luvulla oli nevaimar- 
re hävinnyt ainoalta kasvupaikaltaan Rytilähteel- 
tä ja röyhysara veteli koko kunnassa viimeisiään. 
Kesän 1999 surullisin havainto oli soikkokaksi- 
kon tuhoutumista enteilevä taantuminen Paho- 
luomalla: rinneleton yläpuolinen koholähde on 
ojitusten takia kuivunut, eikä ravinteista lähde- 
vettä enää riittävästi tihku sinänsä vieläkin rehe
väkasvuiseen lettorinteeseen.

Toki positiivisiakin havaintoja viime kesältä 
kertyi: karhunruoho on voimissaan Lauhanvuo- 
ren Mustikkaviidan luonnontilaisella letolla, ja 
Ikkeläjärven Rytiperän perukan lettovilla kukois
taa runsaana.

Metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden 
varmimmaksi takeeksi on osoittautunut kasvu
paikkojen ja elinympäristöjen rauhoittaminen. 
Kauhajoella onkin laajoja rauhoitettuja suoalu
eita, mutta ne ovat lähes pääosin ojituskelvotto
mia karukkoja, metsätalouden kannalta katsoen 
entisiä arvottomia joutomaita. Vallitsevassa tilan-
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ALFRED VÄRKKI TUTKII RIITTA RAATIKAISEN JA ERKKI METSÄRANNAN KANSSA MÄTÄSSARAN 
MENESTYMISTÄ IKKELÄJÄRVEN RYTIPERÄN OJITETULLA LETOLLA. VARSINAISEN 

PUUNTUOTANNON SUURIAKAAN KÄRSIMÄTTÄ ON METSIEN MONIMUOTOISUUTTA 
MAHDOLLISTA HOITAA JA VARJELLA.

teessä rauhoitetut suokarukot ovat kuitenkin 
nousseet arvoon arvaamattomaan: ainoastaan 
niissä tämän ajan ihminen saa ihailla ja ihmetellä 
Luojan kätten jälkiä alkuperäisessä asussaan. 
Eliölajiston niukkuuden korvaa alkuperäisen 
luonnon jäljittelemätön kauneus ja tarkoituksen
mukaisuus, pienten nerokkaiden yksityiskohtien 
rikkaus.

Tehokkaasti toteutettu metsätalous on elin
tasoyhteiskuntamme oikeutettu realiteetti, jokai
sen meistä on syytä se hyväksyä. Viime aikoina on 
Suomessa kuitenkin herätty huomaamaan, että 
varsinaisen puuntuotannon suuriakaan kärsimät
tä on metsien m onim uotoisuutta mahdollista 
hoitaa ja varjella. Metsätalousviranomaiset ovat 
jo tässä asiassa ajan tasalla; toivoa sopii, että uusi 
metsänomistajasukupolvi omaa suojeluasioissa

avarammat ja viisaammat asenteet. Näin me Suo
messa seuraisimme viiveellä sitä kehitystä, joka 
Keski-Euroopassa on jo lyönyt itsensä läpi.

Edellä olevasta tekstistä huolimatta ei kau- 
hajokisen metsä- ja suoluonnon ystävän tarvitse 
vaipua pessimismiin. Taisteluja on hävitty, mutta 
sotaa ei ole vielä menetetty. Kauhajoella tapahtu
nut muutos ei sinänsä ole poikkeavaa. Samanlais
ta luonnonarvojen hidasta köyhtymistä on tapah
tunut kaikkialla muuallakin maassamme. Ympä
ristöönsä verrattuna kauhajokinen metsä- ja suo
luonto on edelleen monipuolinen, rikas, useissa 
suhteissa jopa ainutlaatuinen. Kansalaisten kas
vavan toiveen kotiseudun luonnonarvojen enem
män vähenemisen estämisestä tulee varmasti to
teuttamaan nouseva sukupolvi.
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Metsien ja soiden keskellä 
purojen virta

TEEMU TUO VIN EN

TARIN A TAIMENPUROSTA

Aloitan osuuteni fiktiivisellä sadulla, olipa ker
ran, näin alkavat useimmat hyvät sadut, jotka m o
nesti myös päättyvät onnellisesti. Olipa kerran 
myös pitkä ja kylmä jääkausi, joka muokkasi ras
kaalla kädellään Kauhajoen aluetta pohjalaismai- 
semasta poikkeavaksi ja samalla jätti maastoon 
kymmeniä valtavan syviä ja suuria uurteita, joita 
myöden veden oli hyvä juosta. Siinä samassa mul
listuksessa kasautui paljon hiekkaa ja maa-ainek
sia valtaviksi valleiksi ja niin syntyi useita suuria 
harjuja. Harjuihin syntyi paljon kirkkaita lähteitä, 
jotka tuottavat meille yhä vieläkin elämän nestet
tä -v että . Jääreunan edetessä pois, virtasivat sula
misvedet kuohuen uomissaan ja niihin vaelsi 
maailman vesiltä villi ja uljas kala -taimen. Taime
net vaelsivat kilvan aina vain ylemmäksi ja ylem
mäksi pitkin jokia luomiin ja puroihin. M atka 
kulki halki sammaleisten suoalueiden, läpi pitki
en sammaltunneleitten ja lopultakin ne saapuivat 
aivan latvapuroille, lähelle lähdealueita ja soiden 
laitamia. Siellä latvapurojen kirkkaissa ja kylmis
sä lähdevesissä, puhtailla soraikoilla niiden oli hy
vä kutea ja kasvattaa poikasiaan. Siitä lähtien ovat 
taim enet onnellisesti viihtyneet vuosituhansia 
Kauhajoen alueen monissa pienissä puroissa. Lat
vapuroihin aikanaan tulleet villit ja vaeltavat tai
menet ovat vuosituhansien myötä jääneet puroi
hin asumaan ja lopettaneet vaelluksensa. Ihmis- 
toim ien myötä taim enet ovat jääneet puroihin

loukkuun ja niinpä vaellustraditiot on ollut pak-ko 
lopettaa. Nykyäänkin puroissamme elää ge
neettisesti erittäin arvokasta, vaeltavaa taim en
kantaa, jonka vaellusominaisuudet saattaisivat 
hyvinkin palata takaisin, kun vain mahdollisuus 
annettaisiin. Kuitenkin taimenen on syytä olla pe
rin onnellinen ja tyytyväinen nykyäänkin, kun sil
lä on mahdollisuus elää elämänsä taimenena Kau
hajoen puroissa, elämänsä loppuun asti. Sen pi
tuinen se.

HISTORIAA

Puhuttaessa metsistä ja soista, emme voi Kauha
joen osalta olla sivuuttamatta virtavesiä, sillä niil
lä on olennainen osa alueemme metsiin ja soihin. 
Useimmat purot saavat alkunsa soilta ja matkan 
varrella metsät laskevat tiheän ojaverkostonsa 
tuomat vedet pieniin puroihin ja niin pienistä pu
roista kasvaa matkan varrella luomia ja jokia. Ai
kanaan, ennen kuin ihminen oli puroja perannut 
ja soita ojittanut, olivat suot hetteiköitä ja vesi las
ki niistä epämääräisesti suotamalla painanteisiin, 
josta purot saivat alkunsa. Vedet laskivat soilta 
ympäri vuoden, kevään sulamisvedet loppuivat 
vasta heinäkuussa, ja pian saatiinkin jo syyssateis- 
ta uutta vettä puroihin. Sammalpeitteet sitoivat 
itseensä mm. kiintoaineshiukkasia ja muuta vä
häistä huuhtoumaa. Ravinnehuuhtoumat olivat 
pieniä, vain luonnon oma peruskuormitus rasitti 
puroa. Saattoipa välillä purossa olla pitkäkin jak-
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so ettei puroa näkynyt, vaan vesi virtasi sammal
ten alla. Lisää vettä puroihin tuli ympäri vuoden 
runsaasti lähteistä, jotka nykyään on jo hyvin pit
källe valjastettu ihmisten tarpeisiin. Ennen kalat 
pääsivät kulkemaan ylimmille latvoille saakka, 
alueille, joissa monesti sijaitsivat hyvät lisäänty- 
missoraikot ja lähdealueet, eikä latvaosissa juuri 
muutenkaan vihollisia ollut. Ravintoa pienissä 
puroissa oh yllin kyllin. Oli mm. koski- ja päivä- 
korennon toukkia, purokatkaa, pikkunahkiaista 
ja kivisimppuja. Suojapaikkoja näissä erittäin 
mutkaisissa puroissa oli runsaasti. Joka mutkassa 
oli syvänne ja reunaleuhun alla turvallinen elellä. 
Puron pohjilla oh runsaasti aikanaan sinne kaatu
nutta puustoa ja juurakoita. Kuohuvien koski- 
paikkojen kivikoissa oli hyvä piileskellä vapaana 
liehuvien vesisammalkasvustojen alla ja saalistaa. 
Näin taimenkannat pysyivät vahvoina ja elinvoi
maisina.

NYKYPÄIVÄÄ JA PUROJEN UHKIA

Metsien ja soiden ojitukset ja lannoitukset, sekä 
purojen oikaisuperkaukset ovat aikanaan saaneet 
taim enkannat taantumaan. Kauhajoen alueen 
maaperän ollessa monin paikoin hyvin hienoja
koista hiesua, on se aikanaan aiheuttanut monin 
paikoin voimakasta eroosiota kaivuiden yhtey
dessä. Suurin tekijä taimenten vähentymiseen vii
me vuosikymmenten aikana onkin ollut juuri hie
noaineksen kulkeutuminen kutusoraikoille ja sy
vänteisiin. Karkeat soraikot ovat tukkeutuneet 
hiekalla, jonka seurauksena mätijyväset kuolevat 
hapenpuutteeseen ja kalojen piilopaikat ovat tuk
keutuneet. Tietojen mukaan esim. Paholuomalla 
on aikanaan ollut 3 -4 m  syviä mutkapaikkoja, ny
kyään samoilla paikoilla on keskimäärin 3 0 -4 0  
cm vettä. Oikaisuperkaukset muuttivat purojen 
luonnetta täysin, tehden niistä vesirännejä. Puro
ja oli aikanaan tietenkin pakko oikaisuperata, sil
lä ojitetuista metsistä ja soilta tulvavesien oli pääs-
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tävä esteettä virtaamaan keväisin. Puroissa on 
kuitenkin nykyään ongelmana kesäajan vähäveti- 
syys, sillä ojitetut alueet purkavat kaiken vetensä 
hyvin nopeasti. Samoin voimakkaiden ukkossa- 
teiden seurauksena purovedet samenevat ja ve
denkorkeuden muutokset ovat nopeita. Nyt kun 
ojituksista on jo vuosikymmeniä aikaa, on huo
mattavissa se, että luonto korjaa koko ajan virhei
tä ja moni puro onkin menossa parempaan suun
taan.

Uhkana tulevaisuudessa ovat kuitenkin pian 
aloitettavat suuret kunnostusojitukset, joiden ve- 
siensuojelukysymyksiin on mielestäni kiinnitettä
vä huomiota paljon nykyistäkin enemmän. Nyky
äänhän lietetaskut ja sarkaojien saostusaltaat ovat 
arkipäivää, mutta niiden hoito ja kunnossapito 
on vieläkin liian heikkoa. Altaat olisikin saatava 
säännöllisesti tyhjättäväksi. Lisäksi olisi edelleen 
muistettava, ettei ojia kaivettaisi ilman kaivuukat- 
koja, missä niiden jättäminen vain on mahdollis

ta. Joidenkin kuntien alueella ei enää saa tehdä 
metsäojituksia ilman vesioikeuden lupaa ja ehkä 
kielto olisi kohdallaan myöskin meidän kunnas
samme.

M ielestäni myös valtiovallan tulisi antaa 
laajemmin tukea ja laatia järjestelmiä pienvesien 
suojelemiseksi. Esimerkiksi saostusaltaiden tyh
jentäminen tulisi saada järjestettyä ilman maan
omistajalle aiheutuvia kuluja. Tiedon ja taidon 
puutteesta nykypäivänä ei ainakaan enää ole kyse.

Suo-ojitukset aikanaan alensivat valumave
sien pH-arvoja niin, ettei lohikalojen menestymi
nen ollut taattua. Samoin metsien lannoitukset 
rehevöittävät pieniä puroja. Samoin rehevöity
mistä on hyvinkin havaittavissa laajojen, aurattu
jen hakkuualojen lähellä olevissa puroissa. Var
sinkin, jos ranta-alueetkin hakataan paljaaksi ja 
valo pääsee lankeamaan veteen, kasvaa siinä 
yleensä voimakkaasti limaista, iloisen vihreää le- 
västöä.
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Turpeennosto puolestaan aiheuttaa ojituk
sillaan voimakasta kintoaineskuorm itusta, ja t
kuen koko tuotantoajan. Kiintoaineksen mukana 
tulee ravinteita, joista varsinkin typpi on erityisen 
hankalaa poistaa. Kiintoaineksen partikkelikoon 
ollessa hyvin pieni, ei sitä voida poistaa tuotanto
alueen erottimilla vaan pienet hiukkaset pääsevät 
vesistöön ja ovat haittana varsinkin kutualueilla, 
sillä turvehiukkaset takertuvat erittäin helposti 
mätimuniin. Turvepartikkelit toimivat mm. bak
teerien ja sienten kasvualustoina ja samalla turve 
kuluttaa voimakkaasti happea hajotessaan. Seu
rauksena on mätijyvästen tuhoutuminen. Tai
menten mätijyvien pitää säilyä hengissä koko tal
ven ajan, kuoriutuminen tapahtuu vasta touko
kuussa. Useille muille kalalajeille riittää muutami
en viikkojen aika kudun kehitykselle kuoriutumi
seen saakka. Pitkän kehitysaikansa vuoksi taime
nen säilyminen onkin paljon muita lajeja hanka
lampaa.

Ranta-alueiden hakkaaminen on nykyään 
lailla kielletty 1 .1 .9 7  voimaantulleen uuden ym
päristö-lainsäädännön mukaisesti. Erittäin mer
kittävää onkin jättää pienvesien ranta-alueet 
poikkeuksetta hakkaamatta > 20  m matkan. Ran
ta-aluetta ei toki tarvitse totaalisuojella, vaan siitä 
voi ottaa puustoa pois kohtuullisesti, kunhan ran
ta-alueen luonnetta ei muuteta ja varmistutaan 
puroluonnon säilymisestä. Ranta-alueet ovat 
usein hyvin kosteita ja niiden eliöstö ja lajisto 
poikkeaa paljon tavanomaisesta metsän lajistos
ta. Ranta-alueen säästö ei useinkaan ole taloudel
linen kysymys, sillä m aanom istajalla on hyvin 
usein oikeus anoa korvausta säästetyn ranta-alu
een puustosta.

Metsien ja soiden käsittely on muutamien 
viime vuosien aikana kuitenkin mennyt huomat
tavasti paljon parempaan suuntaan. Luonnonar
voja otetaan huomioon ja pienvedetkin ovat jo 
saaneet lakiin omat suojelupykälänsä.

KAUHAJOEN PIENVEDET

Pienvesien tilanteen kaiken kaikkiaan arvioisin 
muuhun maahamme nähden varsin kohtuullisek
si. Vedenlaatutietojen valossa puromme edustavat 
hyvin keskiarvoista, humusperäistä vettä. M aise
mallisesti alueemme pienvedet tarjoavat varsin 
hienoja elämyksiä. Paras retkikohde ylivoimaises
ti on Ratikan alue, jossa kokonainen päivä vieräh
tää helposti luonnon parissa. Kolmentuulenlakki, 
Sianselkä, Ruissunharju, Katikanluoma ja Pitkä
koski, jokainen niistä ovat mainioita kohteita. 
Katikanluoma maantien yläpuolella tarjoaa hie
non sammalkuusikon elämyksineen. Lisää hie
noja kohteita löytyy myös Perä-Hyypästä Vakku- 
rinkylän alueelta ja Vinniäisluoman varrelta. Ko
ko Hyypänjokilaakso tarjoaa kauniita maisemia 
varsinkin laaksojen reunoilta tarkasteltuna. 
Rauhaluoman keskiosa on myöskin tutustumisen 
arvoinen kohde. Hukanluomaa Hukan kämpän 
tienoilla ei voi olla unohtamatta, jos siellä kerran 
on kulkenut. Päntäneenjoki M öykkykylän ala
puolella on monin paikoin kulkemisen arvoista. 
Ikkelänjoki tarjoaa Asuulista aina Lamminmaa- 
han saakka paikoin jylhiä rantatörmiä. Joki jatkuu 
varsin erämaisena Lamminmaasta ylöspäinkin. 
Lähes jokaiselta muultakin puronvarrelta löytyy 
monia lyhyitä mutta kauniita pätkiä. Näistä voisi 
mainita Rydinlähteen alueen yläpuolisen osuu
den Järviojasta, joka on paikoin erittäin rehevää. 
Takaluomassa ja Päntäneenjoen latvalla on pai
koin erittäin kauniita osuuksia, kuin myös Ikke- 
länjokeen laskevien Männistön- ja Myllyluoman- 
kin varsilla.

Kalastollisesti Kauhajoen taimenpurojen ti
lanteen arvioisin olevan välttävä. Puromme ovat 
varsin kauniita katsella, mutta ne voisivat olla ka
lastollisesti paljonkin paremmassa kunnossa. Lä
hes jokaisen puron taimenkanta on kuluneiden 
vuosikymmenten aikana voimakkaasti taantunut. 
Puromme eivät siis kestä vertailua lapin purojen 
kanssa, mutta Kyrönj oen valuma-alueelta taimen
ta ei kuitenkaan tavata moniltakaan joilta Kauha
joen alueen lisäksi.
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Kauhajoen alueen taim enpurojen laajuus 
varmastikin yllättää monet lukijat, sillä jos puolet 
viidestäsadasta kilometristä ovat taimenvesiä, on 
esiintymisprosentti mielestäni melko korkea. 
Kuitenkin paljon parannettavaakin olisi, sillä mo
net pienet purot ovat kalastollisesti täysin tyhjiä, 
vaikka niissä aikanaan olisikin taimenta ollut.

TAIMENEN TULEVAISUUS

Puroluonnon ja kalaston tulevaisuus on monien eri 
ammattikuntien käsissä. Tuskin mikään muu osa 
luonnostamme on joutunut kokemaan niin 
monenlaisia muutoksia vuosikymmenten aikana 
kuin pienvedet. Siitä huolimatta pienvedet ovat 
ylivoimaisesti heikoiten huomioonotettu ja suo
jeltu osa luontoamme. Vesistöt olivat kauan aikaa 
viemäreitä, mutta nyt viime vuosina asioihin on 
saatu käänne aikaan.

M ielestäni vastuu vesistöistä, niin pienistä 
puroista ja noroista kuin pääuomistakin kuuluu 
meille jokaiselle niitä tavalla tai toisella käyttäväl
le tai kuormittavalle. Metsäväki ja turvetuottajat 
yhdessä viljelijöiden kanssa voisivat olla tiiviissä 
yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, aikaansaa- 
dakseen nykyistäkin parempia vesiensuojelume- 
netelmiä. Me-hengellä voidaan saada paljon ai
kaan, jokaisen pienellä panoksella.

Kauhajoen alueella on muutaman vuoden 
aikana ollut joitakin erilaisia hankkeita ja projek
teja, joilla on pyritty vesiensuojelun tehostam i
seen tai kalakannan parantamiseen.

Metsäväki on aikaansaanut vesiensuojelun 
tehostamisohjelma, hanke onkin kokeiluasteella 
oleva ja koealueeksi on valittu tärkeä Ratikan 
alue. Lisäksi muuallakin metsäojituksien yhtey
dessä poikkeuksetta kaivetaan nykyään saostusal
taita ja lietetaskuja.
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Parin viime vuoden aikana on maisemallisis
ta ja kulttuurisista syistä rakennettu ja suunniteltu 
joitakin kookkaita luonnonmukaisia pohjapato
ja. Niillä tuskin kalaston viihtyvyyteen on suures
tikaan merkitystä, taimenen kohdalla ehkä jopa 
päinvastoin, sillä syntyvät suvannot yleensä hou- 
kuttelevat mm. haukia asumaan heinittyville ran
noille.

Kalastusseura on aikaisemmin rakennellut 
pieniä pohjakynnyksiä jokiin ja puroihin, samoin 
kuin kymmenet puronvarsien mökkiläisetkin. 
Päntäneen kyläyhdistyksellä on meneillään Pän- 
täneenjoen virkistyskäytön parantamista edistävä 
EU-hanke. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjan
maan piiri ry on järjestänyt parina viime kesänä 
muutamia pieniä purokunnostustalkoita, joissa 
on tehty taimenille kutusoraikkoja ja suojapaik
koja. Pienien kunnostustalkoiden tarkoitus onkin 
enimmäkseen innostaa ja opettaa ihmisiä ymmär
tämään vesiluonnon hoitamisen ja kunnostami
sen tärkeys. Pikkuisilla talkoilla ei tokikaan koko 
Kauhajoen alueen taimenkantoja elvytetä, mutta 
yksittäisen pienen puron kalasto kyllä voidaan 
palauttaa hyvinkin. Tulevaisuus tuo tullessaan 
varmasti lisää erilaisia hankkeita vesiemme hy
väksi.

Ympäristöselvitys Naava rydlä on meneil
lään Leader-rahoitteinen Telma-Kauhajoki-han- 
ke, jossa mukana ovat myös Kauhajoen Kulttuuri- 
säätiö sekä Kyrönjokirahasto. Hankkeella pyri
tään kehittämään taim enkantojen luonnonm u
kaisia elvytysmenetelmiä. Hankkeessa on kartoi
tettu kaikki Kauhajoen alueen taim enpurot ja 
mahdolliset kutualueet on selvitetty. Kesän kar
toitusten aikana kerättiin jonkin verran vesihyön- 
teisnäytteitä ja niistä osoittautuikin, että vesis
sämme elää todella mielenkiintoisia ja merkittä
viä lajeja. Puroistamme tehtiin jopa uusia pohjois
maisia lajilöytöjä. Lisäksi projektissa on tarkoitus 
aikaansaada pieni poikashautomo ja tehdä myö
hemmin lisää pienvesiin kohdistuvaa tutkimus
toimintaa. Eräs mielenkiintoinen osa hankkeesta 
onkin kehittää uusia valtakunnallisia menetelmiä 
ja laitteita pienvesien kunnostukseen ja vesien
suojelun tehostamiseen.

ALKUPERÄINEN TAIMEN

Kauhajoen alueen puroissa monin paikoin elelee 
vielä alkuperäisiä reliktejä taimenkantoja joiden 
geneettinen pohja saattaa pohjautua tuhansien 
vuosien taakse. Suomessahan tällä hetkellä ongel
mana on istutustoiminnan laajuus ja istutuksen ai
heuttama kalakantojen sekoittuminen. Kalastus- 
seurat istuttavat vieraita kalakantoja vähäisten al
kuperäiskantojen sekaan ja siten tuhotaan monia 
alkuperäisiä, jopa uhanalaisiakin taimenkantoja. 
Viljelyssä kalankasvatuslaitoksilla on tällä hetkel
lä koko maastamme muutamia eri kantoja, joilla 
valtaosa maamme istutuksista tehdään. Tutki
muksissa on kuitenkin löydetty maastamme reilut 
2 0 0  alkuperäistä eri taimenkantaa. Kauhajoen 
alueen kantamäärityksiä ei koskaan ole tehty, ja 
se saattaisikin olla yksi tulevaisuuden projekteis
ta. Kesän kartoitusten yhteydessä on löytynyt vie
lä muutamia pieniä taimenpuroja joihin ei tiettä
västi ole vieraita kantoja istutettu. Nämä muuta
mat, viimeiset koskemattomat alkuperäistaimen- 
ten purot olisivat ehdottomasti kunnostettava ja 
säästettävä tulevienkin sukupolvien iloksi.
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Luonnon monikäyttö



Marjastus
SEPPO LAAKSO

Suomessa on viitisenkymmentä marjalajia, joista 
3 7  on syötäviä ja kuuttatoista poimitaan ravin
noksi. Kotitalouksissa eniten käytettyjä ja talou
dellisesti tärkeimpiä kauppamarjoja ovat puoluk
ka, mustikka ja suomuurain. Vähäisempää talou
dellista merkitystä on isokarpalolla, vadelmalla, 
pihlajanmarjalla, mesimarjalla, tyrnillä, variksen
marjalla ja juolukalla.

M arjastajia ja sienestäjiä on Suomessa noin 
kaksi miljoonaa henkilöä. Kaikkien luonnonva
raisten marjalajien biologinen sato on heikkona 
vuonna noin 600  miljoonaa kiloa ja hyvänä vuon
na 1 000  miljoonaa kiloa. Poimintakelpoinen sa
to on 30—40 prosenttia biologisesta sadosta. Vii
me vuosina luonnonmarjoja on kerätty noin 40 
m iljoonaa kiloa eli kymmenesosa poimintakel- 
poisesta sadosta (luvuissa ovat mukana puolukka, 
mustikka ja suomuurain). Kauppaantulomäärä 
oli hyvänä marjavuonna 1991 runsas 10 miljoo
naa kiloa. Kotitarvepoim ijat keräävät noin 30 
m iljoonaa kiloa. Täm än lisäksi suorassa marja- 
kaupassa ja torikaupassa liikkuu useita miljoonia 
kiloja. Normaalina marjavuonna kaikkien syötä
vien luonnonm arjojen arvo on 4 4 5  m iljoonaa 
markkaa, josta suomarjojen osuus on 60 miljoo
naa markkaa. Luonnonm arjojen poim inta on 
suosittua hyötyliikuntaa varsinkin Itä- ja Pohjois- 
Suomessa. M arjo jen  talteenotto on 90-luvulla 
hienokseltaan lisääntynyt. Silti metsiimme jää 
poimimatta vuosittain miljoonia kiloja aromirik- 
kaita marjoja ja jäämistä vapaita sieniä.

PUOLUKKA

Puolukka kasvaa yleisimmillään kuivahkoilla ja 
tuoreilla kankailla. Suotyypeistä hyviä kasvupaik
koja ovat puolukkakorvet ja eräät rämeen ojikot. 
Rehevämmillä ja kosteammilla paikoilla puoluk
ka kasvaa ja tuottaa niukemmin.

Puolukka on satoisuudeltaan varmempi laji 
kuin aikaisin kukkiva mustikka. Se on hyönteis
pölytteinen laji, joten kukinnan aikaiset sääolot 
ja pölyttäjien määrä vaikuttavat satomääriin. Hy
vissäkin olosuhteissa vain joka toisesta kukasta 
kehittyy kypsä marja.

Puolukkatyypin kangasmetsissä keskisadot 
ovat 1 0 -3 0  kg/ha. Tuottoisia ovat varsinkin ka
nerva- ja puolukkatyypin metsät, paikallisesti hy
vällä kohteella hehtaarisato voi nousta useisiin sa
toihin kiloihin. Karkeasti arvioiden puolukan ko
konaissato vaihtelee heikon marjavuoden 2 0 0  
m iljoonasta kilosta hyvän vuoden 5 0 0  m iljoo
naan kiloon. Puolukka marjoo parhaiten puuston 
latvuspeittävyydessä 1—40 % , mäntymetsät tuot
tavat parhaat puolukkasadot.

Avohakkuun jälkeenkin puolukka tuottaa 
vielä suhteellisen hyvin kuivissa ja kuivahkoissa 
kangasmetsissä, tuoreilla kankailla kasvusto en
sin rehevöityy, mutta myöhemmin marjonta vä
henee heinittymisen ja vesakoitumisen myötä.

Kyselytutkimuksen mukaan, joka suoritet
tiin viidessä Väli-Suom en kunnassa vuosina 
1978-81  (Rossi ym. 1984) ruokakunnista 86 %
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ilmoitti poimineensa puolukkaa. Poimittu määrä 
oli 62 litraa/ ruokakunta (1 7 ,6 1/henkilö). Yleisin
tä poiminta oli maanviljelijä- ja työntekijäperheis- 
sä, viljelijät poimivat 35 % , työntekijät 28 %  ja 
eläkeläiset 28 %  koko poimitusta määrästä. Nais
ten osuus oli 52  % , miesten 39  %  ja lasten 9 %. 
Tyypillinen kaupunkilainen m arjan-ja sienenpoi- 
mija on Salon (1982) mukaan 30-50-v u otias 
alempi toim ihenkilö, am m attitaitoinen tai eri
koistunut työntekijä, joka esim. vuorotyön ansi
osta voi käyttää arkipäiviä m arjojen ja sienten 
poimintaan.

Keskimääräinen poimintatulos oli 4 ,3 1 tun
nissa ja aikuiset poimivat keskimäärin 17 h ruoka
kuntaa kohti (Rossi ym. 1984). Asuinpaikan lä
heltä (alle 2 km) löytyi vain viidesosa poiminta- 
määrästä. Läheltä poimivat varsinkin viljelijä- ja 
eläkeläisruokakunnat, pidempien m atkojen ta
kaa joutuivat marjansa noutamaan varsinkin kau
punkilaiset. Valtaosa (67 %) puolukasta poimit
tiin avohakkuualueilta tai taimikoista.

Puolukkasadosta poimittiin eri paikkakun
nilla vaihtelevasti 9 -1 9  % , eniten poimittiin Ilo
mantsissa (177 000  1) ja vähiten Enonkoskella ja 
Konnevedellä (42 000  ja 31 000  1).

Poimitusta puolukasta käytettiin puolet 
(54 %) poimijoiden omassa taloudessa ja myytiin 
43 %  sekä lahjoitettiin keskim. 3 %. Myyntiin ke
räsivät useimmiten eläkeläistaloudet ja myyntiin 
menevä erä oli keskimäärin 94 kg/ruokakunta. 
Suurimmat myydyt määrät olivat yleensä 3 0 0 -  
600  kg, mutta suurin yksittäinen erä oli 35 0 0  kg.

Epäkohtina koettiin marjojen vähyyden li
säksi mm vaihtelevat hinnat, ostokauden lyhyys 
tai ostajien puuttuminen. Raakojen marjojen poi
minta koettiin ongelmaksi hyvin yleisesti. Kauha
joellekin levinnyt hirvikärpänen lienee syytä mai
nita tässä yhteydessä myös.

Kauhajoen metsien puolukkasato on arviol
ta 1,1 miljoonaa kiloa. Suhteellisen varmasatoise- 
na ja yleisenä luonnonmarjana se on yksi suositel
tavampia poim intakohteita oloissamme. Lajin
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yleisyys, pitkä satokausi, hyvä säilyvyys ja puolu
kalle sopiva metsien rakenne puoltavat poiminta- 
retkien suuntaamista puolukkamaille. Valoisia 
kuivia, männiköitä Kauhajoella riittää ja metsä
autotiet kattavat jo melkein joka kolkan.

MUSTIKKA

Mustikka on tuoreiden kankaiden laji, joka kasvaa 
melko runsaana myös lehtom aisilla sekä kui
vahkoilla kankailla. Mustikalla on aikainen sato
kausi ja kukintakin on usein siksi alttiina kevät- 
halloille. Jo  muutaman asteen halla voi kukinta
vaiheessa pudottaa pohjan satonäkymiltä. Myös 
sateiset ja tuuliset säät kukintaviikolla vähentävät 
marjontaa. Kriittisin tekijä lienee ehkä kuitenkin 
edellistalven lum iolosuhteet. Sadon perustana 
olevat kukintosilmut kehittyvät jo loppukesällä ja 
ne talvehtivat lumen alla puhjeten kukkaan heti 
keväällä. M ikäli lumipeite ei ole riittävä suojaa
maan kukintoaiheita talven aikana, pääsevät pak
kaset vaurioittamaan tulevaa satoa jo silmuvai- 
heessa. Täm ä on kriittinen vaihe usein Pohjan
maalla, jossa lumipeite on ohuempi kuin esim. 
Itä- tai Pohjois-Suomessa. Vaikka mustikan versot 
ovat karaistuneempia pakkasen suhteen ranni
koilla ja Etelä-Suomessa muuhun Suomeen ver
rattuna, tämä ei useinkaan riitä kompensoimaan 
eristävän lumikerroksen puuttumista ja vauriot 
näkyvät keväällä heikkona kukintana. Ankarien 
pakkasvaurioiden korjaaminen saattaa viedä kas
vilta useitakin vuosia. Tältä osin olosuhteet suosi
vat Itä- ja Pohjois-Suomen poim ijoita, joille on 
hyötyä kunnon lumitalvista. Tämä lienee myös 
selityksenä sille, että esim. Lauhanvuoren maas
tossa usein mustikka tuottaa hyvin, vaikka sa
maan aikaan muualla olisikin kato.

M ustikan hehtaarisadot ovat keskimäärin 
1 0 -2 0  kiloa mutta hyvissä, pienialaisissa kohteis
sa jopa 1 0 0 -4 0 0  kiloa. Mustikkasadot myös vaih- 
televat vuosittain enemmän kuin puolukkasadot. 
Suurimmat mustikkasadot saadaan mustikkatyy
pin männiköistä ja kuusikoista, joiden latvuspeit- 
tävyys on 1 0 -5 0  %. Metsän eri kehitysvaiheista 
parhain sato tuotetaan hakkuukypsissä metsissä,

uudistusaloilla sato on alle kymmenesosa siitä. 
Sato elpyy siirryttäessä nuorista varttuneisiin 
metsiköihin.

Kauhajoen metsien mustikkasato on arviol
ta 350  000  kg. Tuoreita mustikkatyypin kankaita 
on Kauhajoella n 9 000  ha, mutta puolukalle sopi
via kuivahkoja puolukkatyypin kankaita on kak
sinkertainen määrä. Lisäksi metsien ikärakenne 
on liian nuori (suurimmat puuikäluokat ovat alle 
40-vuotiaita) kunnon mustikkametsien kehittyä 
ja puuston kiertonopeuskin suosii puolukkaa.

Kyselytutkimuksen mukaan (Rossi ym. 1984) 
mustikan poimintaan osallistui 79  % kyselyyn 
vastanneista ruokakunnista. Keskimäärin kerät
tiin 19 1/ruokakunta ja 5 ,6  1/henkilö. Eniten poi
mivat työntekijä- (34 % ) ja viljelijäruokakunnat 
(29 %). Naisten osuus oli 59  % , miesten 33 %  ja 
lasten 8 %  poimitusta mustikkamäärästä. Ruoka
kuntien aikuiset käyttivät keskimäärin 10 h mus
tikoiden poimintaan ja 2 h edestakaisiin matkoi
hin. Poimintatulos oli 2 ,4  1 tunnissa. Puolet sa
dosta poimittiin poimureilla. Poimintapaikoista 
2 7  %  oli alle 3 km etäisyydellä asuinpaikasta, 
suurpoimijat keräsivät marjansa kauimpaa.

Kolmannes mustikoista poimittiin avohak
kuilta ja viidennes taimikoilta. Aukeiden suosimi
nen arveltiin johtuvan siitä että niiltä poimittiin 
varhaissatoa. Poimintapaikat vaihtelivat eri vuo
sina mm satoisuuden mukaan. Kunnan koko 
mustikkasadosta poim ittiin Laviassa 14 %  (41 
0001), Konnevedellä 7 %  (17 0001), Ilomantsissa 
5 %  (58 0001) ja Mäntässä vähintään 14 %  (8 -1 9  
0001).

Poimitusta mustikasta 74  %  käytettiin 
omassa ruokataloudessa, myyntiin meni 24  %. 
Myyntiin menevä osuus vaihteli kunnittain 0 ,5 -  
13% .

Puutteina koettiin heikko sato, poimimisen 
ja puhdistamisen hitaus sekä pitkät poimintamat- 
kat. Lyhyt ostokausi, alhainen ja vaihteleva hinta 
sekä epävarma menekki mainittiin myös markki
nointia rajoittavina tekijöinä.
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KUN KUKINTA ONNISTUU, PÄÄSEE KAUHAJOEN SUURSOILLA JOSKUS MAINIOILLE HILLA-APAJILLE. 
TOMIN JA SAMIN HERKUTTELUHETKI KAUHANEVAN POHJOISOSASSA.

SUOMUURAIN

Suomuurain on kolmanneksi tärkein talousmar
jamme puolukan ja mustikan ohella. Se menestyy 
m onenlaisilla suokasvupaikoilla. Hyviä hilla- 
paikkoja ovat muurain- ja mustikkakorpi, rämeis
tä rahka-, pallosara- ja kangasrämeet. Avosoista 
parhaita ovat karut rahkarämeet.

Suomuuraimen hehtaarisadot ovat hyvinä 
satovuosina suurilla, yhtenäisillä suoalueilla 
muutamia kymmeniä kiloja, mutta pienialaisissa 
emikasvien muodostamissa kasvustoissa on mi
tattu useiden satojen kilojen hehtaarisatoja.

Suomuurain on kaksikotinen, hyönteispö
lytteinen kasvi. Kasvi jakautuu hede- ja emiyksi- 
löihin, jotka kasvavat erillään muodostaen neliö
metrien laajuisia kloonikasvustoja. Mikäli tällai
nen klooni on kokonaan hedeyksilöitä se ei marjo 
lainkaan. Emikasvien runsaus ja molempien su
kupuolten paikallaolo on siis välttämätön edelly
tys hyvälle hillasuolle.

Suomuurain talvehtii yleensä hyvin lumi
peitteen alla, se kukkii aikaisin keväällä, aluksi au
keilla nevoilla myöhemmin korvissa ja rämeillä. 
Kukinta-aika on lyhyt ja kestää yksittäisellä suolla 
korkeintaan viikon. Se on myös kriittinen vaihe 
sadon kannalta: jo kolmen asteen pakkanen tuho
aa kukan. Myös rankkasateet tai raekuurot voivat 
varistaa terälehtiä, jolloin marjoja ei kehity. Raa- 
kilevaiheessa pitkä poutajakso voi karistaa mar
jan tai se voi jäädä pieneksi.

Vuosisadan alussa suomuuraimen koko
naissato oli 90  m iljoonaa kiloa vuodessa. Soita 
ojitettiin paljon 1960-1970-luvu illa jasato  on vä
hentynyt etenkin maamme etelä- ja keskiosassa. 
Vuosittainen satoarvio on ollut viime vuosina 2 0 -  
30  m iljoonaa kiloa. Korpisoiden ojitukset ovat 
rehevöittäneet kilpailevaa kasvillisuutta, myös 
ojaverkon myötä muurainkasvustot pilkkoutuvat 
ja suvuton lisääntyminen heikkenee. Toisaalta hy
vissä olosuhteissa ojamaillakin saattaa varsinkin 
Pohjois-Suomessa löytyä satoisiakin kasvustoja.
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MAUKAS LUONNONVADELMA KASVAA REUNAVYÖHYKKEILLÄ HAKKUUALUEIDEN LIEPEILLÄ.

Kauhajoellakin suojeluohjelmiin kuulumattomat 
suot, korvet ja rämeet on pääosin ojitettu tehok
kaasti puuntuotantoa varten. Alkuvaiheessa muu
raimen peittävyys saattaa ojitusalueella lisääntyä- 
kin, mutta ajan oloon sadot hiipuvat, viimeistään 
puuston varjostuksen myötä.

Laajempia ojittamattomia suoalueita on vie
lä Kauhajoella mm Kauhaneva-Punttukeidas, Iso- 
Kaivoneva, Mustaisneva, Selkäsaarenneva ja Pal
loileva, osittain suona ovat myös mm Iso-Koih- 
nanneva ja Kampinkeidas.

H illanpoim intaan osallistuneiden ruoka
kuntien osuus vaihteli Rossin ym. (1984) aineis
tossa Ilomantsin 35 % :sta Konneveden 2 % :iin. 
Poimittu määrä vaihteli Ilomantsin 8,5 l:sta M än
tän alueen n. 1 haan, soiden yleisyyden mukaan. 
Vain ilom antsilaiset poimivat pääasiassa oman 
kunnan alueella, muualla jouduttiin hakeutu
maan etäämmälle. Poimineet ruokakunnat käyt
tivät aikaa poimintaan yhteensä 13 h/ruokakun- 
ta. Poimintatulos oli keskimäärin 1,4 litraa tun

nissa. Naiset poimivat keskimäärin 9,5 1, miehet 
8,1 1 ja lapset 3 ,8  1/hlö.

Hillasta 78 %  poimittiin avosoilta, ojaisilta 
soilta poim ittiin vain 11 % vaikka ojikoilla ja 
muuttumilla oli koko hillasadosta n 30  %. Ojai- 
silla soilla hehtaarisadot ovat huonompia ja liik
kuminen siellä koettiin vaikeaksi. Ojitus koettiin 
yhdeksi tärkeimmistä poim intaa haittaavista 
tekijöistä.

Ilomantsin alueella poimittiin v 1981 noin 
20  % kunnan kokonaissadosta. Sadosta n 21 % 
myytiin ja luovutettiin 5 % . Myyntiin keräsivät 
erityisesti työntekijätaloudet.
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MUUT LUONNONMARJAT

Yleisiä soilla kasvavia marjoja ovat iso- ja pikku
karpalo, juolukka sekä etelän- ja pohjanvariksen- 
marja. Vadelma kasvaa lähinnä rehevillä reuna
vyöhykkeillä.

Isokarpalo  kasvaa parhaiten rimpinevoilla, 
joiden pohjavesipinta on korkealla. Nevoilla kar
palosadot voivat olla useita satoja kiloja hehtaa
rilla, mutta laajoilla suoalueilla ne ovat keskimää
rin 2 0 -4 0  kg/ha. Pikkukarpalo  kasvaa yleensä ka
ruilla mätäspinnoilla. Pienempien marjojensa 
vuoksi sillä on vähemmän taloudellista merkitys
tä kuin isokarpalolla.

Isokarpalo kukkii vasta sydänkesällä ja siksi 
se varjeltuu halloilta. M arjat kypsyvät vasta syys- 
lokakuussa ensipakkasten jälkeen. Vuotuinen 
karpalosato on arvioitu 20 miljoonaksi kiloksi. 
Karpalosadosta poimitaan vain 2 -3  %.

Puolukan jälkeen toiseksi satoisimpia luon
nonmarjoja ovat etelän- ja pohjanvariksenmarja, 
joiden yhteinen sato voi olla 250  miljoonaa kiloa. 
Variksenmarjan hedelmäliha on herkullista mutta 
valitettavasti sen siemenissä on ihmiselle haitalli
sia alkaloideja, joten sen siemeniä ei pitäisi niellä 
ainakaan runsaampina määrinä. M arjathan ovat 
itse asiassa tarkoitettu palkkioksi eläimelle, joka 
siirtää kasvin siemeniä uuteen ja lajille suotuisaan 
paikkaan. Tällaiset haitalliset ja myrkyllisetkin 
aineet, joita eräiden lajien marjoissa on (esim. kie
lo ja tuomi), tehostavat marjojen ja siementen siir
tymistä kasvilajille sopivien siementen levittäjien 
välityksellä uusille alueille, rajaamalla tehottomia 
tai haitallisia kuluttajaryhmiä pois m arjojen 
kimpusta.

Ju o lu kka  on vähälle huomiolle jäänyt mar
jakasvi, jota on perusteetta väheksytty ravintokas
vina. Juolukan sato on varovaisen arvion mukaan 
2 0 -5 0  miljoonaa kiloa.

M esim arja  kasvaa luhtaniityillä ja pienta
reilla. Sen kasvupaikat ovat vähentyneet niitty- 
kulttuurin vähenemisen myötä.

A hom ansikka  on myös luonnonlaidunten 
marjakasvi, joka on vähentynyt kaskiviljelyn lo
puttua. Parhaita kasvupaikkoja ovat olleet luon- 
nonlaitumet, jotka ovat lähes hävinneet laidun
nuksen loputtua.

Vadelma kasvaa erilaisilla reunavyöhykkeil
lä mm hakkuualueiden liepeillä. Puuston varj osta
essa liiaksi se ei marjo. Vadelmalla on pitkä sato
kausi ja marjat varisevat nopeasti, siksi luotettavia 
tietoja sen satomääristäkin on niukasti. Enonkos
kella ja Konnevedellä keskisadot olivat 0 ,2  kg 
metsätalouden hehtaaria kohti. Koko vadelmasa- 
don määräksi saatiin Konnevedellä 8 5 0 0  kg ja 
Enonkoskella 4 500  kg. Niistä poimittiin edelli
sessä 35 % ja jälkimmäisessä 4 7  % . Ruokakun
nista 2 1 -7 6  % osallistui eri kunnissa vadelmien 
poimintaan (Rossi ym. 1984).

Tyrni kasvaa vain kapealla rantavyöhyk
keellä Pohjanlahden rannoilla ja saaristossa. Sen 
marjoissa on A-, B-, C-, E- ja K-vitamiineja ja bio
aktiivisia aineita sekä tyrniöljyä, jonka rasvaha
poista valtaosa on terveellistä linoli- ja linoleeni- 
happoja.
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Marjastajan ja sienestäjän 
luontoelämyksiä

SIRKKA-LIISA HAVUNEN

MUSTIKASSA

M ikä ilo sisältyykään ajatukseen metsästä marjas- 
tajalle ja sienestäjälle. On elämys poimintaretkillä 
kulkea metsässä, rauhoittavan vihreyden ympä
röimänä, tuntea pehmeä sammal jalan alla, kul
kea kallioilla, kivien kainaloissa, humisevissa män
niköissä tai hämärän kuusikon katveessa.

On elämys olla sielläyksin ajatuksineen, ais
tia tuoksut, kuulla ja nähdä metsäluonto ympäril
lään. Tuolta löytyy kasa oravan syömiä käpyjä ja 
tikka terävästi naputtelee lahopuusta itselleen ra
vintoa. Toisella puolella polkua pikkulinnut il
moittavat kulkijalle, että tulit heidän reviirilleen.

On ilo löytää kauniisti jo melkein umpeen 
varvustoa kasvanut polku tai vanha metsätie ja 
lähteä tutkimaan mihin se vie. Muurahaiset ahke
roivat puiden etelänpuoleisilla sivustoilla olevilla 
pesillään. Löytyy hylättyjäkin pesiä. Ajatus vii
vähtää niissä ja yritän painaa paikan mieleeni, 
niistä saisi hyvää multaa kukkapenkkeihin.

Jostakin kuuluu veden solinaa. Maatuneet 
ojanpenkereet näkyvät rinnemaastossa kauas. 
Ojassa vesi virtaa vuolaasti. Hirvien jälkiä on pen
kereiden ympärillä runsaasti. Vesi, elämän elineh
to tuo ne juomapaikalle.

Ja  sieltä se löytyi, kauempana rinteessä ja 
alingoissa iso alue mustikkaa, aivan sinisenä isoja 
maukkaita mustikoita. M ikä löytämisen ilo! Ny
kyajan hyvällä poimurilla poiminta on nopeaa, 
ajatus kulkee mukana. Onko alue tarpeeksi suuri

seuraavan päivän poimintaan, minkä tyyppinen 
maasto on puustoltaan, aluskasvillisuudeltaan ja 
kosteudeltaan. Sen mukaan seuraavan mustikka- 
paikan etsiminen on helppoa.

Tuntuu että aika rientää siivillä. M etsä on 
kuin ruoan aarreaitta, joka odottaa poimijaansa. 
Kunto nousee kävellessä ja poimiessa huomaa
matta. M illään ei malttaisi vielä kiirehtiä pois, 
mutta sanko täyttyy ja taskussa varalla ollut muo
vikassikin on jo painava mustikoista.

Luonto on metsään satonsa kasvattanut, 
meidän ei tarvitse kuin valmis sato poimia.

HERKKUTATTEJA "SYRPYSKOPILLA" 
24.9.1997

Kyrönjoki-seminaari päättyi retkeen eri vesistö- 
kohteisiin Kauhajoella, viimeisenä kohteena 
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto ja 
siellä pitkospuureitistön patikointi. Alueen auto- 
paikoituspaikkaa lähestyttäessä silmäilin linja-au
tosta maastoa. M itä kummallista tuolla kuivalla 
mäntykankaalla näkyy jäkälän peittämällä alueil
la? Kuin herkkutatteja mutta voiko se olla mah
dollista. Koko syksy oli ollut kuivaa ja kaikkia sie
nilajeja oli löytynyt vain vähän, miten täällä voi 
olla sieniä ja vielä herkkutatteja.

Patikointi pitkospuureitistöä kohti alkoi ja 
alkutaipaleella metsäisen reitin varrella juoksin 
polulta metsään yhä uudelleen. Totta se oli, herk
kutatteja eri kokoisia, ruskeita ja vaaleampia kuin
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HERKKUTATTEJA KANKAALLA KAUHANEVAN TUNTUMASSA.

pieniä limppuja oli jäkäliköllä ja varvuston jou
kossa! Sellaiset määrät etten koskaan ollut näh
nyt!

M alttam attom ana kävelin suoalueen pit- 
kospuureitistöllä ja mietin miten saan sienet tä
nään kerättyä. Retkellä mukana ollut Luontomat
kailun vetäjä Soile M arttila lainasi kännykkäänsä 
ja soitin kotiin isännälle, että hän tulisi tänne san
got, veitset, eväät ja ”syrpyskopat” maastoautoon 
pakattuna. Syrpyskoppa on pärekoppa, jolla en
nen kuljetettiin eläimille olkisilppua.

Ja  niin alkoi seminaariretken jälkeen elämä
ni erikoisin ja unohtumattomin sieniretki. Pysä
köintialueen ympäristössä länteen päin suoalu

een reunoja kohti koko pitkän linjan oli herkku
tatteja yksittäin ja ryhmissä. Aina vain näkyi uusia 
sienipaikkoja, useimmiten kuivalla m äntykan
kaalla, missä kangas oli jäkälän peittämää. Kan
kaalla kasvoi myös puolukkaa ja kanervaa.

Mäntyjen oksat olivat alhaalta kuivuneita ja 
harsuuntuneita. Koko ajan mietin, miten oli mah
dollista, että siellä kasvoi näin suuri määrä herk
kutatteja. Onko laajan suoalueen läheisyydessä 
pohjavesi korkeammalla ja maaperä kosteampaa ?

Miksi täällä on sieniä kun muualta Kauha
joelta niitä ei sinä syksynä löytynyt? Vai onko tällä 
alueella satanut paljon ja sienirihmastot saaneet 
vettä oikeaan aikaan?
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KAUHANEVALLA 24.6.1999

Seurasin maastoa ja keräsin sanko toisensa 
jälkeen herkkutatteja ja tänä päivänäkään minulle 
ei ole selvinnyt miksi sillä alueella oli sellainen 
määrä herkkutatteja. M aastoautolla liikuimme 
Kyrönkankaantietä takaisin Nummijärven suun
taan pieniä m atkoja, taas poikkesimme 
länteenpäin metsäteille, jotka johtivat suoalueel
le. Uusia herkkutattialueita löytyi jatkuvasti, kuin 
valmiit ruokakorit olisi metsästä hakenut!

Lopulta ”syrpyskopat” olivat täynnä, eli au
to täynnä herkkutatteja. Oli maltettava lähteä ko
tiin. Viileässä yössä, ulkotiloissa ilmavissa koreis
sa kiinteät tatit säilyivät hyvin odottaen seuraavan 
päivän käsittelyä.

Sen syksyn aikana sain niiltä alueilta yli 100 
kiloa herkkutatteja. Osa sienistä kuivatettiin vii
paleina hyötykasvikuivurilla. Osa esikypsytettiin 
omassa nesteessään viipaleina paksupohjaisissa 
kattiloissa ja paistinpannuissa, osa uunissa uuni- 
pannuilla. Ne jäähdytettiin, pakattiin pakastera
sioihin ja pakastettiin. Paljon myös lahjoitettiin 
onnellisille sienien ystäville.

Metsän aarrearkku oli löytynyt kuin sadussa 
sateenkaaren päästä. Ilo oli jakaa aarretta ystävil
le, ilo kertoa viestiä hyvistä sienialueista. Nämä 
kokemukset voivat olla sinunkin kokemuksiasi, 
lähde tutkimaan ja metsän aarteita etsimään.

KAUHANEVALLA 24.6.1999

M etsä on vielä kostea aamuisen sateen jäljeltä. 
M uistelen reittiä hillapaikalle suon reunoille. 
Metsän tuoksussa on pehmeiden koivunlehtien, 
uusien männynneulasten ja suolta saakka leviä
vän suopursujen tuoksua. Puiden latvoista kuu
luu hiljainen rauhoittava humina.

Yksittäiset linnut aloittavat laulunsa, vähi
tellen yhä useampi yhtyy siihen. Kävelen kuivasta 
männiköstä sekametsäiselle pienelle harjulle, jos
sa jäkälä muuttuu sammalvarvukoksi. Sammal ja 
jäkälä, sekä tuoreen vihreät mustikka, puolukka 
ja kanervakasvusto tekevät maastosta värikylläi- 
sen maiseman.

Henkäisen lumoutuneena! Harjulta avautui 
alaspäin salskeiden mäntyjen lomasta utuinen,
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kuin satumainen näkymä laajalle suolle. Valkoi
sena, silkinhohtoisena harsona tupasvilla lainehti 
juhannusillan auringossa suon yllä. Suosta nouse
va kosteus väreili sinisenä utuna valkoisen harso- 
pilven päällä. Kurjen, joutsenten, viklojen ja mui
den suolla pesivien lintujen äänet kuuluivat yhä 
voimistuen joka suunnalta suoaluetta. Sudenko
rentojen siivet kimaltelivat auringossa niiden len
täessä kasvustosta toiseen. Olin tullut elämää ku
hisevaan lintujen paratiisiin. Kuuntelin ja katselin 
ajantajun kokonaan unohtaen... Kauempana 
metsässä käki kukkui jonkun kerran ja lensi lähel
lä, suon reunassa kasvavaan mäntyyn ja jatkoi 
kukkumistaan.

Äkkiä säikähdin... Kurkipariskunta lensi ta
kaani metsästä suoraan pääni yli uljain siivenis- 
kuin ja huudoin suoalueelle ruoan etsintään. Ha
vahduin. Minähän olin tullut etsimään hillan raa
kileita mielessä kesän poimintaretket. Niitä ei löy
tynyt kuin muutama. Löysin hillojen asemasta mi
nun maisemani, minun juhannukseni.

KAUHAJOKI - METSIÄ, SIENIÄ JA 
METSÄMARJOJA

Sieneenlähtö on jännittävää, kuin kalaan lähtisi. 
Koskaan ei etukäteen tiedä minkälaisen saaliin 
kotiin tuo. Sieniaikaan ilmat ovat jo viileämmät 
ja kulkeminen metsässä on nautinto. Kilometrejä 
saattaa kertyä huomaamattaan runsaasti. Teho
kasta kuntoliikuntaa tulee yhä uusien poiminta- 
retkien mukana syksyn aikana lisää.

M onet pelkäävät eksyvänsä metsään. Siihen 
on kyllä aihetta ellei noudata määrättyjä perus
sääntöjä: Tarkista aina lähtötilanteessa sijaintisi 
aurinkoon nähden ja huomioi siinä ajan kulumi
nen. Ellei aurinko paista, opi tarkkailemaan pui
den oksista kumpi on pohjoisen puoli, kumpi au
rinkoisen etelän puoli. Tarkkaile lähtöpaikkasi lä
hellä olevat selkeät maamerkit maastossa, kuten 
polut, metsätiet, ojat, purot, lähellä olevat hak- 
kuualueet, isot yksittäiset puut ja kalliot.

Palaa aina samaa reittiä takaisin. Uusia sieni- 
tai m arja-alueita etsiessä helposti innostuu ja 
unohtaa seurata oman kulkureittinsä merkkejä ja

silloin palaaminen lähtöpaikkaan on vaikeaa. 
Itsekin olen innostuksissani pilvisellä säällä unoh
tanut painaa mieleeni kulkemani reitin, aloin kul
kea ympyrää ja vain vahingossa löysin lähtöpaik
kaani autolle.

Älä lähde itsellesi oudossa maastossa liian 
syvälle metsään ellei polku tai metsätie ole kulku
reittinäsi. Tutki ensin lyhyempi matka ja seuraa- 
valla kerralla voit lähteä jo pidemmälle poiminta- 
retkelle samassa maastossa.

Kannattaa opetella käyttämään karttaa ja 
kompassia, se antaa varmuuden löytää takaisin 
lähtöpaikkaan. Ilm oita aina kotiväelle mihin 
suuntaan poim intaretkelle lähdet ja kuinka pit
kään aiot olla siellä.

Mieluisia sienestyspaikkoja, myös marjas- 
tuspaikkoja, Kauhajoella ovat Laitasaaren met
sät, Lamminmaan metsäteiden alueet, metsäalu
eet Nummijärvelle mentäessä, Keevelin alue, Kar- 
hukankaan alue, Järvikylän metsäalueet, Päntä- 
neellä Isojoen tien varrella olevat metsäalueet. Sa- 
hankylän ja Ikkeläjärven metsistä löytyy myös hy
viä alueita samoin laajoilta Hyypän metsiltä. Lau
han ja Kauhanevan alueet ovat rikkaita sieni- ja 
marja-alueita.

Jokaisella on omat tutut marja- ja sienimaat, 
mutta aina satoa ei seuraavana syksynä tutusta 
varmasta paikasta saakaan. Joka vuosi kannattaa 
tarkkailla kevään j a kesän säätä. M inkä tyyppises
sä maastossa kukinta eri metsämarjoilla on onnis
tunut. Missä on ollut sienille tarpeeksi kosteutta 
ja mitä sienilajeja esiintyy eniten. Kohdista poi
minta niihin kohteisiin.

Poimi ainoastaan niitä sieniä, joita varmasti 
tunnistat. Opettele jokaisena sienikautena tun
nistamaan yksi tai kaksi uutta sientä. Parhaiten se 
onnistuu pienissä ryhmissä. Lähtekää yhdessä sie
neen ystävien kanssa, jotka jo ovat poimineet use
ampia eri sienilajeja. Sieniretki on oivallinen lii
kuntamuoto työkavereiden kesken. Sieniretkiä 
voivat järjestää erilaiset yhdistykset ja se on mie
leenpainuva elämys luontomatkailuun liitettynä. 
Entä ala-asteen oppilaat ympäristöopin tunneilla 
marja- ja sienimetsään? Onnistuu varmasti kun 
vanhemmat lähtevät opettajan avuksi retkelle!
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LÄHES ASUMATTOMILLA METSÄALUEILLA KUNNAN ETELÄOSASSA 
VOI TAVATA ARKOJA KORVEN KULKIJOITA, MM. SUDEN JA ILVEKSEN 
JÄLKIJÄTÖKSIÄ. RANNIKON ILVEKSET VAELTAVAT TALVISIN LAUHAN 

ALUEELLA, MUTTA PYSYVÄSTÄ ASETTUMISESTA El OLE VIELÄ 
VARMUUTTA.

252



Kauhajoen metsien ja soiden riista
JU KK A  BISI

JOHDANTO

Kuten muuallakin Länsi- Suomessa on Kauhajoen 
riistalajisto monipuolistunut viime vuosikymme
ninä. M onet jo  lähes menetettyinä pidetyt lajit 
ovat palanneet takaisin.

Jokilaaksoj en vilj elyalueiden ja niihin rajon
tuvien metsien reunavyöhykkeet tarjoavat rehe
viä kasvustoja ja monipuolisia elinympäristöjä 
pienille hirvieläimille ja jäniksille. Lähes asumat
tomilla metsäalueilla kunnan eteläosissa voi tava
ta arkoja korvenkulkijoita kuten suurpetoja. Y l
väs hirvi on yleinen ja metsäkanalintukannatkin 
ovat vielä elinvoimaiset. Jopa riekon nauru kajah- 
telee yhä Kauhajoen suurilla nevoilla. Eläinlajis
ton kannalta Kauhajoen luontoa voi pitää moni
muotoisena ja mahdollisuuksia tarjoavana.

Mutta yhteistä sekä harvaan asutuille metsä- 
seuduille että väestön kansoittamille alueille on 
tiheä tieverkosto. Metsäautoteiden verkko yltää 
myös rauhallisille salomaille. Ihmisen käden jälki 
näkyy. M utta silti erämies tai luontoharrastaja voi 
paeta Kauhajoella arjen kiireitä kenties hiukan 
kauemmas asutuksesta kuin monessa muussa ete
läpohjalaisessa pitäjässä. Pilkahduksia erämaasta 
ja m erkkejä sen harvinaisista ja salaperäisistä 
asukkaista on yhä tavoitettavissa.

HIRVIELÄIMET

Hirven kohtaaminen Kauhajoen metsissä on ollut 
viime vuosina arkipäiväinen asia. Hirvikanta on 
vahva ja pitäjän alueella on talvehtinut 90-luvulla 
hirvikanta, jonka määrä on vaihdellut vuodesta 
riippuen noin 3 0 0 -5 0 0  yksilön välillä. Kauha
joella on merkittäviä hirvien talvilaidunalueita. 
Esimerkiksi Lauhan seuduille voi talvisydämen 
ajaksi pakkautua jopa toistasataa hirveä.

Kauhajoen hirvikannalle on tyypillistä sen 
hyvä tuottavuus. Vuosittainen vasatuotto on arvi
oitu useana vuonna kohonneen yli 60 % . Sata tal
vehtinutta hirveä tuottaa keväällä keskimäärin 
siis yli 60 vasaa. Hyvän tuottavuuden taustalla on 
hyvien ruokamaiden lisäksi onnistuneesti suori
tettu valikoiva metsästys. Syksyisessä hirvenmet
sästyksessä kannasta on kaadettu vuosittain 90- 
luvulla 1 7 0 -2 5 0  yksilöä. Näillä kaatomäärillä 
kanta on onnistuttu pitämään suurin piirtein en
nallaan.

Kauhajoella esiintyy myös valkohäntäpeu
roja, joka on pohjoisamerikkalainen tuontilaji. 
Vuonna 1999 suoritetun kartoituksen perusteella 
Kauhajoella talvehti noin 50  valkohäntäpeuraa, 
joista suurimmat laumat tavattiin Päntäneeltä. 
Valkohäntäpeurakanta taantui selvästi 80-lu- 
vulla, mutta on uudelleen vahvistumassa. Kan
nan tulevaa kasvua on mahdoton ennakoida, kos
ka siihen vaikuttaa talvien ankaruus ja toisaalta 
talviruokinnan aktiivisuus.

253



TEERI KUKKO SOITIMELLA POLVENNEVALLA. KAUHAJOELLA TEERIKANTA ON KESKIMÄÄRIN
10 000 LINTUA.

Metsäkauris on tuorein tulokas Kauhajoen 
riistalajistossa. Tämä pieni, siro hirvieläin on val
loittanut Länsi-Suom ea koko 90-luvun ajan ja 
muutama yksilö on asettunut myös Hyypän ja 
Kainaston seudulle. On lähes varmaa, että laji tu
lee lähivuosina yleistymään nopeasti. Peltojen ja 
metsien muodostamassa maisemassa kauris tulee 
lähivuosina olemaan jokapäiväinen näky.

SUURPEDOT

Kauhajoella voi tavata nykyään lähes kaikkia 
suurpetoja. Kuitenkaan mistään tiheistä esiinty
mistä ei voida puhua. Karhu on ainoa suurpeto, 
joka on asettunut Kauhajoelle pysyvästi ja karhu
jen määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Niistä on 
tehty vuosina -97 ja -98 useita havaintoja eri puo
lilla pitäjää. Jälkimittausten perusteella kyseessä 
on ollut pääasiassa nuoret paljon liikkuvat uros- 
karhut, jotka katsastavat sopivia asuinseutuja.

Vielä 8 0-luvun lopulla ahmahavainnot olivat 
tavallisia esimerkiksi Lauhan ja Ikkelänjärven 
seuduilla. Jopa ahman pesinnästä saatiin tietoja. 
Ilmeisesti ahmapariskunta joko jätti seudun tai 
koki sitten matkansa pään, koska havaintoja ei ole 
enää 90-luvun puolivälin jälkeen alueella tehty.

Lauhan alueella voi tavata sekä ilveksen että 
suden jälkijotoksia. Vaikka havaintoja on tehty 
useampina talvina, lisääntymisestä ei ole saatu 
varmaa näyttöä. Rannikon tuntumassa Kristiinan 
kaupungin seuduilla on vahva ilvesesiintymä, jos
ta vaeltavia yksilöitä päätyy usein myös Teuvan ja 
Kauhajoen raja-alueille.

SAUKKO JA MAJAVA

Saukko on lisääntynyt 80-luvun aikana merkittä
västi myös Kauhajoella. Saukko on pienvesien, 
kuten puron ja jokivarsien asukki. Keväällä 1999 
suoritetun kyselyn perusteella Kauhajoen vesis
töissä elää kohtuullisen runsas saukkokanta. Met-
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sästyseurojen arvion mukaan jopa parikymmentä 
saukkoa saattaa löytyä kunnan vesistöistä. Kan
nan tarkka arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska 
saukko saattaa yöllisillä vaelluksillaan taivaltaa 
jokijäitä myöten kymmeniä kilometrejä.

Myös euroopan majavia on tavattu ainakin 
Paholuomassa Perä-Hyypän seudulla. Myös Ikke- 
länjoessa on havaittu majavan jättämiä merkkejä. 
Kyseiset majavat ovat peräisin Satakunnan puo
leisista vesistöistä, joissa elää lähes tuhannen eu
roopan majavan erillispopulaatio. Majavilla on 
vielä runsaasti tilaa, mutta metsänomistajat eivät 
yleensä ihastu tähän padonrakentajaan ja ahke
raan eläinmetsuriin.

METSÄKANALINNUT

Kauhajoen metsissä elää vielä mukavasti metsoja, 
teeriä ja pyitä. Soilla ja niiden laitarämeillä tava
taan yhä myös riekkoja, jotka ovat täällä esiinty
misalueensa etelärajoilla. Vaikka metsälintukan- 
nat ovatkin taantuneet parhaista 50-ja  60 lukujen 
huippuvuosista, on niitä vielä erästää asti.

Kantojen arviointi tapahtuu riistakolm io
laskentojen avulla, joita metsästäjät laskevat sekä 
syyskesällä että kevättalvella. Kauhajoella on las
kettu kolmesta viiteen riistakolmiota vuosittain.

Jos kolmiolaskennan antamat lintu tiheydet 
muunnettaisiin lintumääriksi, voitaisiin esittää, 
että 90-luvulla syyskesällä Kauhajoen metsien 
kätköissä on piileksinyt keskimäärin 10 000  teer
tä, runsaat 3 0 0 0  metsoa, pyitäkin noin 6000  yksi
löä ja jopa riekkoja toistatuhatta kappaletta. Näis
tä on päätynyt saaliiksi metsästäjien omien tilas
tojen mukaan muutamia satoja yksilöitä vuosit
tain.

Voimakkaat hakkuut, yhtenäisten metsäalu
eiden pirstoutuminen, soiden ojitukset ja metsä- 
autotieverkostot ovat kaikki muuttaneet kanalin
tujen elinolosuhteita ja pääsyitä kantojen taantu
miseen. Ympäristömuutokset ovat suosineet puo
lestaan pienpetoja, joiden kasvanutta saalistus- 
painetta tutkijat pitävät pääsyynä metsäkanalin- 
tukantojen ahdinkoon. M utta minkään välittö
män katoamisuhan alla kannat eivät sentään ole.

MUU RIISTA

Kauhajoen metsiä aina taajamien liepeille saakka 
asuttaa perinteinen suomalainen piennisäkäsla- 
jisto. M etsäjänis, orava, kettu, näätä, kärppä... 
kaikkia näitä tavataan.

M yös minkki ja supikoira ovat nykyään 
metsien vakioasukkaita, vaikka eivät kovin to i
vottavia. M olem mat ovat vierasperäisiä lajeja ja 
turhia saalistajia luonnossamme.

Vaikka metsästäjien pienpetopyynti on aika 
tehokasta ja saalismäärät tuntuvat suurilta, on 
pieniä petoja silti lukuisampi joukko metsissä 
kuin niitä luonnontilaisemmissa metsissä olisi. 
Niiden pyyntiä pidetäänkin nykyään monien 
luonnontutkijoidenkin mielestä mielekkäänä 
luonnonhoitotyönä.

Vesilintuja ei vesien vähäisyyden vuoksi 
Kauhajoella ole runsaasti, mutta syksyinen metsä- 
hanhien muutto saa erämiehet liikkeelle. Syys
kuun lopulla kymmenet hanhipaistista haaveile
vat eräm iehet tarkkailevat silmä herkkänä tai
vaanrantaa ja odottavat muuttoparvien saapu
mista. Ja  joka vuosi muutama kymmenen arvo
kasta hanhipaistia joutuu Kauhajoellakin erä- 
repun painoksi ja pitopöytiin.
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METSÄSTÄJÄ SAA METSÄSTYSREISSUILTAAN JOSKUS RIISTAA, MUTTA 
ENNEN KAIKKEA RAITISTA ILMAA, MIELENRAUHAA JA HIENOJA 

KOKEMUKSIA LIIKKUESSAAN KOIRINEEN TAI KAVEREINEEN 
MAASTOSSA, KUTEN TÄSSÄ TERÄVÄNMÄEN ALUEELLA.
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Metsästys ja riistanhoito Kauhajoella
OLAVI LEHTO

METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS

M auno Eerikinpojan ensimmäisistä metsästystä 
koskeneista kirjoitetuista säännöksistä vuodelta 
1347  on niin ajallisesti kuin sisältöjenkin puolesta 
pitkä taival viimeiseen lainsäädökseen v. 1996,  
jolloin kiellettiin lyijyhaulien käyttö vesilinnus- 
tuksessa.

Lainsäädäntö kuvastaa yhteiskunnan tilaa ja 
ihmisten luontosuhteen muutosta. Vuosien 1647 
ja 16 6 7  metsästyssäännöt antoivat mm. ritaris- 
tolle ja aatelistolle oikeuden ampua riistaa, kun 
muut saivat tyytyä ansa- ja loukkupyyntiin. Tältä 
ajalta on myös peräisin Ellissäkin pulmia aiheut
tava saaristolaisten kevätmetsästysoikeus; he saa
vat ampua vesilintuja. Vuonna 1789 perintötalol- 
liset saivat "kalastuksen, metsästyksen ja eläinten- 
pyynnön suhteen vapaan hallintaoikeuden”.

Pitkän ja huolellisen valmistelun jälkeen an
nettiin helmikuun 10. Päivänä 1868 "K eisaril
lisen M ajesteetin Armollinen Asetus metsästyk
sestä ja otuksen pyynnöstä Suomessa”. Tämä ase
tus on ollut esimerkkinä myöhemmin annetuille 
laille. Siinä määrättiin mm. rauhoitusajat riista
eläimille ja luvattomasta metsästyksestä säädet
tiin nuhteita, ojennuksia ja sakkoja. Kaikki maas
sa olevat kesyttömät eläimet ja linnut jaettiin kol
meen luokkaan: a) Hyödylliset otukset b) ''Vahin
ko eläimet c) M uut otukset

Vuonna 1934 saatiin itsenäisen Suomen en
simmäinen metsästyslaki. Eräs lainkohta oli mm. 
Pohjois-Suomen paikallisilla asukkailla vapaa 
metsästysoikeus valtion metsissä. Vuonna 1962 
annetussa metsästyslaissa perustettiin Metsästä
jäin Keskusjärjestö, joka jakaantui riistanhoito
piireihin ja yhdistyksiin, joiden tehtävänä oli lain 
mukaan valistus- ja neuvontatyö sekä metsästys- 
ja riistanhoitotoimikunnan käytännöllinen järjes
tely. Uuteen lakitekstiin vuonna 1983 tuli riista- 
eläinluettelo ja maininta, että metsästysajöistä 
säädetään asetuksella. Myrkkypyynti kiellettiin ja 
rautapyynnissä hyväksyttyjä olivat vain hetitap- 
pavat raudat. Metsästysrikkomus ja -rikos määri
teltiin yksityiskohtaisesti. Nykyisin käytössä ole
va metsästyslaki ja -asetukset tulivat voimaan 
vuonna 1993 ja viimeisenä lisäyksenä on tullut 
edellä mainittu lyijyhaulikielto vesilinnustuksessa.

KAUHAJOEN M ETSÄSTYSORGANISAATIOT

Kauhajoen metsästysseura perustettiin vuonna 
1930  ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Lauri 
Halonen. Kauhajoen Riistanhoitoyhdistys perus
tettiin vuonna 1935  ensimmäisenä Vaasan lää
nissä. Nimeksi tuli Suupohjan Riistanhoitoyhdis
tys, johon kuuluivat Teuva, Karijoki, Isojoki ja 
Kauhajoki. Knuutti Nummikoski oli koirakurin 
ja metsästyskurin ensimmäinen toimeenpanija. 
Vuonna 1951 Kauhajoelle perustettiin vain omaa 
kuntaa käsittävä riistanhoitoyhdistys. 1950-lu-
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HIRVI ON KOMEA ILMESTYS JA METSIEMME KOOKKAIN ASUKAS. KANTA PIDETÄÄN HALUTULLA 
TASOLLA METSÄSTYKSEN AVULLA. KAUHAJOEN VAARALLISIMMAT TIEOSUUDET OVAT 
TOKEROTIE, KANTATIE AROKYLÄSSÄ JA NUMMIKANGAS. HIRVILEHMÄ SÄÄRENJÄRVEN

METSÄPELLOILLA.

vulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa perus
tettiin Kauhajoen metsästysseuran kyläosastot: 
Kirkonkylä, M attila-H arja, Hyyppä, Aro-Toivak- 
ka, Nummijärvi, Ikkeläjärvi, Kainasto ja Nummi- 
koski. Päntäneen oma metsästysseura perustettiin 
1955 ja Muurahaisten Erämiehet 1980.

Vuonna 1999 puheenjohtajana toimii Kau
hajoen Riistanhoitoyhdistyksessä Olavi Lehto, 
toiminnan ohjaajana Mauno Itäluoma, toiminta- 
alueena on koko Kauhajoen kunnan alue n. 13 0 000 
hehtaaria ja jäseniä noin 1200, Kauhajoen M et
sästysseurassa Pauli Kiviluoma, metsästysaluetta 
on noin 77 052  ha ja jäseniä noin 960 , Päntäneen 
Metsästysseurassa M arkku M äkiranta, metsäs
tysaluetta on noin 21 000  ha ja jäseniä noin 260 , 
M uurahaisten Erämiehissä Rauno Kauhajärvi, 
metsästysaluetta on noin 7 000  ha ja 30  jäsentä.

METSÄSTYSTÄ 1930-JA 1940 -LUVUILLA

Ennen viime sotia metsästettiin runsaasti ja saalis 
oli hyvänä lisänä ruokapöytään. Tietoja on käy
tettävissä muun muassa vuonna 1938 ammutusta 
riistasta. Kauhajoen tilasto kertoo metsoja pyyde
tyn 6 33 , teeriä 1041, pyitä 166, riekkoja 268 , pel
topyitä 10, sorsia 3 2 6 , jäniksiä 6 9 4 , rusakoita 
601 , oravia 2 00 0 , piisamia 274 , kettuja 12, kana- 
haukkoja 4 1 , kotkia 1 ja hirviä 4.

Samoihin aikoihin kiinnitettiin huomiota 
koirakuriin. Asiapapereista löytyy maininta, että 
”jos tunnetaan koiran omistaja, annetaan kiinni- 
pitoaikana koiran omistajalle huomautus. Mutta 
jos koira näyttäytyy useampia kertoja, on selvin 
antaa kuula päähän. M utta jos ollaan varmoja, et
tä koira on vieraspaikkakuntalainen, ammutaan 
se heti”. Muutoinkin riistan suojelu otettiin pon
nekkaasti esille. Valvontamiehiä lisättiin ja lähe
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tettiin kirjelmiä. Näin saatiin muun muassa soi- 
dinmetsästys vähenemään. Sen ajan henkeen vie
lä kuului tapporahaston perustaminen petolintu
jen tappajille.

Metsästys sota-aikana oli varsin vähäistä, 
sillä olivathan varsinaiset metsästäjät pyssyttele- 
mässä muualla. Elintarvikepulan vuoksi käytet
tiin mahdollisesti luvattomiakin pyyntivälineitä ja- 
tapoja ja salametsästys lisääntyi. Metsälintu- 
kanta oli vähäinen, samoin hirvikanta. Ketut kui
tenkin lisääntyivät voimakkaasti, ja niitä saatiin 
saaliiksi runsaasti. Avuksi ketunpyyntiin tuli niin 
sanottu lippusiiman käyttö. Punaketun rauhoitus 
päättyi vuonna 1940, jolloin rautapyynti tuli lu
valliseksi. Riistanhoitotoimet olivat sotien aikana 
ymmärrettävästi vähäisiä.

Miesten palattua kotiin metsästys lisääntyi 
1940-luvun puolivälissä voimakkaasti. Tosin riis
takannoissa sattui olemaan aallonpohja, mutta 
kettukannat olivat edelleen hyvät. Vasta vuosi
kymmenen lopulla alkoi riistan määrä lisääntyä, 
esimerkiksi oravakanta kääntyi nopeaan nou
suun, mutta samoin tekivät petoeläinkannatkin.

Sotien jälkeen hirvikanta vahvistui myös 
Kauhajoella. Metsästystä harrastettiin jo ennen 
sotia, sillä esimerkiksi vuoden 1938 saalistilasto 
kertoo saadun neljä hirveä. Salametsästys kohdis
tui sotien jälkeisenä pula-aikana erityisesti hir- 
viin. Saatettiin löytää kolmekin hirven ruhoa sala
metsästäjän kaatamana; näin tapahtui muun 
muassa Perähyypässä. Tarina kertoo, että näihin 
aikoihin tavattu hirvi joutui henkilökohtaisen 
vartioinnin alaiseksi salakaadon estämiseksi. Sa
lakaadon ilmiannoista maksettiin myös palkki
oita.

Hirven merkitys riistaeläimenä kasvaa seu- 
raavina vuosikymmeninä niin huomattaviin mit
toihin, että tähän tärkeimpään pyynnin kohtee
seen on aihetta pysähtyä seikkaperäisemmin.

HIRVENMETSÄSTYS

1950-luvun alussa hirviseurueita oh Aro-H ar
jassa, Kirkonkylässä ja Päntäneellä. Metsästys oli 
vaikeaa, sillä ei ollut tiestöjä eikä useimmiten mui

ta kulkuneuvojakaan kuin polkupyörä. Kokoon
tuminen tapahtui paikkaan, johon harvoilla linja- 
autovuoroilla oli yhteys. Itse metsästyksessä hir
ven ajomatka saattoi olla useita kilometrejä. Sa
tunnaiset passipaikat olivat oletettujen kulkuuri- 
en varsilla, ja samassa passissa oltiin joskus aamus
ta iltaan. Alkoholin käyttö oli aika runsasta, aina
kin jahdinjälkeen.

Hirvikanta vahvistui vuosikymmenen lo 
pulla asiallisen verotuksen ansiosta, jopa siinä 
määrin, että liikenteenkin kasvaessa hirvikolarit 
yleistyivät. Kauhaj oen hirvivaaralliset tieosuudet, 
Tokerotie, kantatie Aronkylässä sekä Nummi- 
kangas saivat hirvivaroitusmerkkinsä. Poliisi lo
petti aluksi kolareissa vahingoittuneet hirvet, 
mutta vuodesta 1996  alkaen on ollut voimassa 
poliisin kanssa sopimus, jonka mukaan kolarihir- 
vitapaukset hoitaa Kauhajoen Riistanhoitoyhdis
tys. Ensimmäisenä sopimusvuonna Kauhajoella 
sattui yhdeksän hirvikolaria, joissa ei onneksi me
netetty ihmishenkiä.

Hirvestä puhuttaessa voi kertoa myös val
kohäntäpeuran historian, joka alkaa Kauhajoella 
vuodesta 1963. Silloin Aro-Toivakan kyläosasto 
toi tämän myös laukonpeuran nimellä tunnetun 
alun perin pohjoisamerikkalaisen lajin kuntaam
me. M yöhemmin valkohäntäpeura on levinnyt 
koko pitäjän alueelle. Tosin kanta on vieläkin hy
vin vähäinen. Kova pakkastalvi verottaa kantaa, 
ja talviruokinta onkin tarpeen. Pysyvä kanta on 
Muurahaisten Erämiesten alueilla Auneskylässä. 
Kaatolupia on myönnetty valkohäntäpeuralle 10 
kpl metsästyskaudelle 1 9 9 9 -2 0 0 0 .

1960-luvun puolivälissä suoritettiin ensim
mäinen hirvilaskenta Kauhajoella ja anottiin en
simmäiset hirvenvasan kaatoluvat. Vuonna 1966 
kaatolupia anottiin seuraavasti: Kauhajoen M et
sästysseura 15 aikuista ja 3 vasaa, Päntäneen M et
sästysseura 5 aikuista ja 1 vasa. N. Kangasniemen 
seurue 1 aikuinen. Tämä yhteensä 21 aikuisen ja 
4 vasan luku oli jo suurempi kuin aiempien vuosi
kymmenten vaatim attom at lupamäärät, mutta 
1960-luvulla ei ollut vielä aavistusta siitä, miten 
suureksi hirvikanta tulisi myöhemmin kasva
maan. Kuin yhä satoisampia aikoja enteillen ryh-
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PYYN KANTA KAUHAJOEN METSISSÄ ON NOIN 6000 YKSILÖÄ, MUTTA TÄMÄ PIENI KANALINTU 
SAA OLLA METSÄSTÄJILTÄ ENIMMÄKSEEN RAUHASSA.

dyttiin pitämään hirvipeijaisia, joissa maansa 
m etsästystarkoitukseen vuokranneille m aan
omistajille tarjottiin hirvipäivälliset. Ensimmäiset 
vietettiin Könnön koululla Hyypässä paikallisen 
hirviseurueen toimesta järjestämänä. Toiminnas
ta on tullut perinne. Vuoden parin välein järjestä
vät eri hirviseurueet metsästysmajoillaan peijaisia 
maansa vuokranneille.

1970-luvun alussa hirvikanta alkoi voimis
tua ja lupamäärät nousivat. Vuosikymmenen 
puolivälissä hirviseurueita oli kuusi ja hirvenkaa- 
tolupia25 aikuiselle ja 8 vasalle. Vuonna 1973 oli 
hirvijahtiin osallistuvan oli pakko osallistua am
pum akokeeseen, mikä aiheutti jossain määrin 
purnausta. Ajatus oli kuitenkin hyvä, sillä metsä- 
miesten ampumataito kehittyi, saatiin ampujien 
lukumäärä lisääntymään ja voitiin aloittaa hirvi- 
seurueitten väliset hirviammuntaottelut. Hyypän 
seurueen pitkä voittoputki katkesi Aro-Toivakan 
voitettua vuonna 1998. Vuonna 1979 saatiinSot- 
kan ampumarata valmiiksi, ja se auttoi metsästys-

ampumaurheilun ja koetoim innan edistämistä 
Kauhajoella.

1970-ja  198 0-lukujen taitteessa olivat hirvi
kannat niin koko Pohjanmaan alueella kuin Kau
hajoellakin runsaimmillaan. Helmikuun lentolas
kennassa vuonna 1980  todettiin kunnassamme 
olleen 5 6 0  hirvieläintä. Kaatolupia oh enimmil
lään seuraavana vuonna, jolloin ammuttiin 240  
aikuista ja 160 vasaa, siis yhteensä peräti 400  hir
veä. Ehkä runsas kanta edisti myös hirvikärpäsen 
leviämistä, sillä 1980-luvun lopulta alkaen tämä 
inhottava otus alkoi tulla tutuksi kaikille metsässä 
kulkeville.

1990-luvulla hirvikanta on säilynyt tasaise
na, tosin vuosikymmen puolivälissä oli vähäistä 
laskua. Esimerkiksi syksyllä 1997  kaatolupia oli 
200  hirvieläimelle, noin 20  000  lihakilolle, ja 11 
eräseurueessa metsästi 2 6 0  hirvimiestä. Syksyn 
1999 metsästyksessä tullaan kaatamaan noin 260  
hirvieläintä, tavoitteena kannan kurissapito.
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Metsästystavat ovat vuosikymmenten mit
taan kovasti kehittyneet sittenl950-luvun. Seu
rueille on nimetty metsästyksen johtajat, joilla on 
vastuu metsästyksestä ja käskyvalta seurueensa jä
seniin. Koirien käyttö metsästyksessä on yleisty
nyt, esimerkiksi Hyypän seurueen ajometsästyk- 
sessä koiratkin ovat apuna. Kauhajoen hirviseu- 
rueilla on nykyään alueillaan kahdeksan tasokas
ta metsästysmaj aa ja yhdeksän toinen toistaan pa
rempia lahtiliitereitä. Ensimmäinen maja valmis
tui Kirkonkylän alueelle jo 1945. 1990-luvun lo
pulla ovat valmistuneet majat Eränummen seuru
eelle Hämesharjuun ja Muurahaisten Erämiesten 
maja.

Enää ei metsästäjien toim ia vaivaa myös
kään kulkuyhteyksien puute, sillä kulkuvälineet 
ovat parantuneet ja metsätiet yleistyneet muutta
en harrastuksen luonnetta. Vanha erämieskult- 
tuuri kärsii toisaalta pakostakin tästä kehityksestä.

PIEN RIISTAN METSÄSTYS

Sotien jälkeisenä aikana oli metsäkanalintujen 
metsästys ja pyynti runsasta. Ansoja, loukkuja ja 
satimiakin käytettiin pyynnissä, vaikka ne oli jo 
vuoden 1934 metsästyslailla kielletty. Pula-aika- 
na riistanliha ei joutunut elintarvikesäännöstelyn 
piiriin. Riistakauppa yleistyi ja se johti määräl- 
lisestikin hillittömyyksiin. Kauhajoellakin oli vä
littäjiä, joille toimitettiin ”rekikuormittain” met
säkanalintuja edelleen myyntiin. Tiedossa on, et
tä turkulainen riistakauppias joutui 1950-luvun 
alussa viemään kaatopaikalle 4 8 0 0  kiloa Pohjan
maalta ostamiaan teeriä ja metsoja, koska ne pi
laantuivat varastotilojen puuttuessa. Joukossa oli 
varmaan Kauhajoeltakin välitettyä riistaa. Riista- 
kauppa kiellettiin vuonna 1953. Myös metsäka
nalinnuille tuhoisina pidetyt metsästystavat, pel
loilta ampuminen ja kuvastaminen, kiellettiin. 
Valitettavasti ne nykyään taas ovat sallittuja.

Tutkimuksissa on todettu metsäkanalintu
jen kannanvaihtelussa suuriakin eroja. Huippu
vuodet toistuvat kuuden, seitsemän vuoden vä
lein. Sama sykli tuntui toim ivani9 5 0-luvullakin. 
M uistan olympiavuoden 1952 , jolloin saatoim

me laskea jopa 300  teeren parvia kaurakuhilas- 
pelloilta Perähyypän Pajukyröllä. Suurin 1990- 
luvulla laskemani teeriparvi käsitti 25 0 lintua Yli- 
mysnevan turvesuolla vuonna 1996 . Vanhoja 
metsämiehiä haastatellessani he totesivat, että 
kovat metsänhakkuut, petokantojen lisääntymi
nen ja ankarat pakkastalvet ovat vaikuttumassa 
kantoihin.

Riistan kannanvaihtelua seuraten myös 
pyyntimäärät ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. 
Tilasto kertoo vuonna 1959 hyötyriistaa pyyde
tyn seuraavasti: hirviä 10, metsoja 710, teeriä 1050, 
sorsia 21 0 , pyitä 55, jäniksiä 940 . Vuoden 1996 
pyyntitilasto näyttää seuraavalta: hirviä 166 , 
metsoja 78 , teeriä 32 2 , sorsia 590 , pyitä 23 , jänik
siä 378 ja rusakkoja 444 . Neljässä vuosikymme
nessä hirvikanta on siis kohentunut voimakkaas
ti, metso- ja teerikannat ja niiden verotus ovat vä
hentyneet ja jäniskanta säilynyt ennallaan. Tosin 
saaliin määrään vaikuttavat tuntuvasti myös kiin
tiöt ja rajoitukset.

Rajoituksiin onkin ollut pakko mennä kan
tojen vähentyessä ja metsästäjämäärän lisääntyes
sä. Keskimääräinen kiintiö on nykyään yksi metso 
ja neljä tai viisi muuta metsäkanalintua metsästä
jää kohti metsästyskautena. Tämä metson ja tee
ren rajoitus hyvinä kantavuosina voisi olla väl
jempää. Riekko- ja peltopyy kannat ovat 1990-lu- 
vun lopun havaintojen perusteella hyvässä nou
sussa, mikä ilahduttaa kanakoiramiehiä. Riekko 
ja peltopyy ovat 1990-luvun lopulla olleet osit
tain rauhoitettuina Kauhajoella.

Jäniskannat ovat hyvät eikä jänisruttoakaan 
ole hetkeen tavattu. Rusakkoja esiintyy asunto
alueitten läheisyydessä runsaasti, jopa haitaksi as
ti. Ne tuhoavat puutarhoissa kaiken, minkä risti- 
huuliensa väliin saavat. A jokoiramiehille jänis
kannan runsaus on mieleen, saavathan he koulut
taa ”ajuriaan” kokeita varten, ja otetaanhan sieltä 
metsästä joskus paistivärkitkin kotiin viemisiksi.
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RIISTANHOITO

Riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa, j onka tar
koituksena on riistaeläinkantoja säätelemällä, 
riistaeläinten elinolosuhteet turvaamalla tai niitä 
parantamalla taikka muulla tavalla lisätä, säilyt
tää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkanto
jen välistä tasapainoa.

Alkupuolella kirjoitustani tulee ilmi, miten 
Kauhajoella metsästysseuran perustamisen alku
ajoista asti on kiinnitetty voimakkaasti huomiota 
riistanhoitoon. Riistanhoito käsitti silloin alkuai
koina koirakurin, petoeläinten pyytämisen, met
sästysmaiden vuokrauksen, salametsästyksen ra
joittam isen ja myöhemmin riistan ruokinnan. 
Heti 195 0-luvun alussa Riistanhoitoyhdistys laati 
riistanhoito-ohjelman, jossa kiinnitettiin huomi
ota mm. varissotaan ja riistanvartiointiin sekä 
vahvistettiin haukkojen tapporahat. Samoin han
kittiin maanomistajille hirvikarkotetta ruiskutet
tavaksi taimikoihin hirvituhojen estämiseksi. Ai
neen toim itti ilmaiseksi maa- ja metsätalousmi
nisteriö, ja sama käytäntö on voimassa vielä nyky
äänkin.

Jo  1930-luvulla aloitettua toimintaa koira
kurin parantamiseksi jatkettiin, sillä metsästys
seura toteutti kunnanhallituksen esityksestä 
vuonna 1956  koirainventaarion. Siinä löytyi pal
jon verovapaita ja muitakin koiria. M onta piskiä 
saikin siinä yhteydessä siirron paremmille pyynti- 
maille. Koiravero poistettiin Kauhajoelta vuonna 
1994 , ja nykyisin koirakurista kunnassa huolehtii 
Riistanhoitoyhdistys yhdessä poliisin kanssa.

Sotien jälkeen metsissä oli paljon kettuja ja 
petolintuja, ja ne verottivat omalta osaltaan riista
kantaa. Tilasto vuodelta 1959 kertoo, että vahin- 
koeläinten tapporahoja maksettiin 2 2 .7 5 0  mk 
(noin 870  mk nykyrahassa). Kettuja oli tapettu 
36 , ketun poikasia 19, kärppiä 80 ja kanahauk
koja 26. Hyötyriistasta piisameja oli pyydetty 571 
ja oravia 2000 . 1950-luvulla saattoi oravia met
sästämällä ansaita paremmin kuin tukkimetsässä. 
Orava olikin sitten välillä rauhoitettuna, koska 
se pyydettiin melkein sukupuuttoon. 1960-lu -

vulla alueellemme ilmestyi metsien kultarinta, 
näätä, joka on luonnossa oravan pahin viholli
nen.

Riistanhoitotoimien alkuaikoina haukkoja 
pidettiin pienriistan pahimpina vihollisina, ja sik
si niiden tuhoamiseen ja kannan kurissapitämi
seen kiinnitettiin erityistä huomiota. Sotien jäl
keen kotkiakin oli runsaasti. Välillä ei maakotkaa 
tavattu, mutta jälleen tämä komea lintu näkyy 
kuntammekin alueella. Huuhkaja on metsiemme 
vakituinen saalistaja. Kaikki nämä petolinnut, 
pöllöt ja haukat pienimmistä suurimpiin, ovat ny
kyään rauhoitettuja.

M inkki on yksi tuhoisimpia petoja kalakan
nalle ja linnunpoikasille. Sen pyyntiä on harras
tettu alusta alkaen ja tämä luonnollemme vieras 
saalistaja on nuorten metsästäjien pyynnin koh
de. M uutoinkin pienpetokannat pyritään pitä
mään kohtuullisina. Pohjanmaalla on toiminut 
pitkään ns. pienpetokilpailu, joka on omiaan li
säämään pyyntiä. Kauhajoen riistamiehillä on ol
lut aika usein tilaisuus noutaa onnettaren suosi
mana palkintohaulikko kaappiinsa.

Saukkoa esiintyy runsaasti alueillamme, ja 
se on erittäin tehokas tammukan pyytäjä. Saukon 
ruokavalioon kuuluvat myös lintujen munat ja 
poikaset. Myös saukko on nykyään rauhoitettu 
Niitä on laskettu olevan Kauhajoen alueella jopa 
70  yksilöä. Rauhoitettuja ovat myöskin karhu ja 
susi. Tosin niiden aiheuttamat tuhot rajoittuvat 
vain muutamaan hirveen vuosittain, sillä pysyvää 
kantaa Kauhajoella tuskin vielä ainakaan suden 
osalta on.

Supikoira, viimeisin tulokas myös riistaeläi
miä saalistavien luettelossa, kuuluu myös pyynti- 
miesten listalle, vaikka haisee pahalta. Se on lintu
jen pesien tuhoaja, mutta raadonsyöjänä myös 
hoitaa luontoa.

Riistan ruokinta on ollut seurojen ohjelmas
sa alussa alkaen. Teerien talviruokinta on joskus 
nostanut esiin kysymyksen toiminnan tarpeelli
suudesta, koska se kokoaa alueelle vain haukkoja. 
Ehkä näin onkin, mutta ankarina pakkastalvina 
ruoka on tarpeen riistaeläimille.
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950-LUVUN ALUSSA METSÄKANALINTUJEN KANNAT OLIVAT VAHVOJA JA PYYNTI RUNSASTA. 
NYT METSONKIN KANTA ON TAANTUNUT, PYYNTIRAJOITUKSENA ON YKSI METSO TAI KOPPELO 

KAUDESSA. KUVASSA KOPPELO RAUHALUOMAN TUNTUMASSA.

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
jälkeen on riistaeläimiä tutkittu maassamme tar
koin. Tällaisen jälkitarkastuksen vuoritti 1996 
myös Kauhajoen elintarvikelaboratorio riistan
hoitoyhdistyksen toimittamista hirven ja linnun 
lihoista. Näytteet osoittautuivat puhtaiksi.

M aanomistajat ovat vuokranneet, tosin il
man rahallista korvausta, metsästysmaiksi mai
taan Kauhajoella yli 100 000  hehtaaria. Ne ovat 
laajoja yhtenäisiä alueita. Rauhoitusalueista en
simmäinen merkintä löytyy jo vuodelta 1932. Ky
läosastojen perustamisen jälkeen 1950-luvulla 
toiminta levisi koko Kauhajoen alueelle. Alueet 
rauhoitetaan metsäkanalinnuille ja jänikselle 
yleensä kahden tai kolmen vuoden ajaksi. Pienpe
toja ja hirviä saa alueelta pyytää.

Nykyaikainen metsästyskoulutus ja tentit 
antavat hyvän pohjan aloittelevalle metsästäjälle. 
Kahdentoista tunnin teoriaosassa käsitellään

metsästysoikeutta, metsästyslainsäädäntöä, riis- 
tahallintoa ja metsästäjien järjestöjä, lajintunte
musta, riistaekologiaa ja riistanhoitoa, ampuma- 
aseita ja niiden käyttöä, metsästysmuotoja, hyviä 
metsästystapoja, haavoittuneen riistan hakua ja 
saaliin käsittelyä. Lisäksi koulutuksessa käydään 
ampumaradalla, jossa jokainen saa ampua kivää
rillä ja haulikolla. Koulutus päättyy tenttiin.

Tämän päivän metsästäjä on osaltaan myös 
luonnonsuojelija. Hän tuntee vastuunsa luonnos
ta ja eläimistä, ja hänen on tunnettava myös sään
nöt ja rajoitukset. Metsästäjä saa metsästysreissul- 
taan joskus riistaa, mutta ennen kaikkea raitista 
ilmaa, mielenrauhaa ja hienoja kokemuksia liik
kuessaan koirineen tai kavereineen maastossa. 
M yös ruumiin kunto vahvistuu. Kaiken tämän 
ovat huomanneet myös ne 10 000 naista, jotka ovat 
nykyisin harrastuksessa mukana.
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Retkisaapas Kauhajoen kamaralla
JU KK A  LILJA

Se oli sitä aikaa, kun kaikki kesät olivat kauniita, 
nimittäin kaikki kelit olivat ulkoiluun kelvollisia. 
Se oli viisikymmenluvun loppupään viimeinen 
kevätkesä. Silloin oli liikkeellä joukko poikia 
Kauhajoen kirkonkylän männikössä. M ännikkö 
oli sen hetken eräretkien keskipiste. Ritsat kädes
sä marssittiin. Nuo pienten poikien retket lähi
metsissä ja niihin liittyvät muistot ovat edelleen 
luontoharrastukseni huippu. Sille elämyksellisel
le tasolle olenluontoharrastuksissani päässyt jos
kus jälkeenkinpäin, mutta sen yli en koskaan.

Paljon mahtuu luontoharrastuksen eri versi
oita, tuon ritsajengin ja tämän päivän väliin. 
Asuimme kuusikymmenluvun lähes kokonaan 
Peräseinäjoella. Silti Kauhajoen luonnolla on ol
lut laatuisa merkitys luonnonharrastuksieni ke- 
hittelykenttänä. Metsästyselämyksiä oikealla tu
liaseella ja jousella, kalastusta tammukkapuroilla, 
maastomoottoripyörällä ajelua pitkin laamanni- 
kunnan metsiä, retkeilyä ja luontokuvausta. Näis
sä merkeissä olen tehnyt m onet saappaanjäljet 
kauhajokiseen luontoon.

Kuusikymmenluvulla oli pitkät kesälomat 
kouluista, silloinhan sovitettiin viikolle kuusi 
koulupäivää, joten lomaakin pankkoontui muka
vasti. Lomilla oltiin sitten usein sukulaisissa, ja 
silloinhan tietysti nuorina kloppeina seikkailtiin. 
Eikä koskaan tarvinnut kysyä vanhemmilta, "m i
tähän tekisi, kun ei ole mitään tekemistä”?. Kym
menen ikävuoden tuntumassa, oli iso juttu kun 
mentiin Hooparankorpeen, tai Kalakunmäkeen,

jotka olivat sen ajan mittapuun mukaan suuria yhte
näisiä metsäalueita. Reitti ja alue oli osittain tuttu, 
mutta sitten otettiin miehevästi uusia pitempiä 
askeleita ja tahallaan yritettiin eksyä. Joskus onnis
tuttiin hyvin ja saatiin hoopoilla kauankin ennen 
kuin löydettiin takaisin. Pettymys oli aina suuri, 
jos löydettiin nopeasti takaisin tutuille paikoille.

Kun palasimme 1970-luvun alussa Kauha
joelle, parasta ympäristöoppia olivat ketunmetsästys- 
reissut ympäri Kauhajokea lähinnä enojeni ja isäni 
matkassa. Näiltäkin reissuilta ovat jotkut painuneet 
lähtemättömästi mieleeni. Eräänkin kerran läh
dimme ketustamaan Nummijärven suuntaan. Läh
dimme jo pimeän aikaan kuten tavallista. Num
mijärven tienvarresta oli jäljet, joille koira laskettiin. 
Peräänhiihtäjänä lähdin ajojälkiä seuraamaan, 
muun seurueen siirtyessä autoilla mahdollisille 
passipaikoille. Kettu lähti tapansa mukaan suora- 
suuntauksella, tällä kerralla kohti Ikkeläjärveä.

Hiihtelin perässä, kaukana, ajon kuulumat
tomissa. Maisemat olivat kuitenkin kauniit, talvi
set. Ajatukset kierivät omia tasaisia latujaan. Ta
sainen oli maisemakin hiihtää, ei tarvinnut vielä 
siihen aikaan ojia ylitellä. Neva aukeni eteeni tal
vipäivän parhaassa valaistuksessa. Siellä luonto ei 
kuitenkaan sillä kertaa ollut pelkkää hiljaisuutta 
ja autiutta. Joku oli järjestänyt nevalle haaskan, 
ilmeisesti kettujen houkutukseksi. M utta kuten 
tavallista, korpit olivat sen vallanneet. Elämä oli 
melkoinen, lintuja oli poikkeuksellisen paljon. 
Silloin tuli mieleeni koittaa saada korppi ammu-
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tuksi. Siihen aikaan ei korppi ollut vielä rauhoi
tettu, eikä rauhoittaminen ollut varmasti käynyt 
vielä kenenkään mielessäkään.

Korppi ei ole, kuten tunnettua, kovin tyh
mä. Ei käynyt päinsä vain yrittää hiihtää viereen ja 
ampua. Piti koittaa jotain temppua. Kaikki oli vielä 
mahdollista, kun näytti etteivät olleet vielä minua 
huomanneet. Hetken pähkäiltyäni päätin ryhtyä 
itsekin haaskaksi. Kävin kyljelleni sikiöasentoon 
maata, ja silmät "väärinpäin” päässä näyttelin 
kuollutta. Tulin pian huomatuksi ja näytti että 
"raarollinen” asentoni teki vaikutuksen. Yksi 
korppi alkoi kiertää minua. Ensimmäinen kierros 
tapahtui turvallisen välimatkan päästä, mutta 
seuraavalla kierroksella se tuli liian lähelle, silloin 
lumi pöllähti ja höyhenet. Korppi oli komea, ja teki 
mieli ottaa se mukaani täytettäväksi. M utta ei ollut 
reppua, ja ehkä komeuden kanssa kilvan löyhkäävä 
raadon hajukin vaikutti kielteiseen päätökseeni 
lähteä raahaamaan lintua kotipuoleen.

Metsästyksen rinnalle tuli luontoelokuvaus 
1980-luvun alussa. Kauhajoen luonto on ollut 
kohteena useita kertoja. Tutuista paikoista on ol
lut helpompi löytää kuvattavat. Erityisen mahtavat 
muistot ovat peltoluonnosta, joka on mielestäni 
eläinrikkaudeltaan kaikkein antoisin luontokohde 
koko pitäjässä. Varsinkin keväällä lajirikkaus on 
valtaisa ja helposti kaikkien tarkkailtavissa. 
Pelloilla ei ole ainoastaan lintuja, vaan siellä voi 
nähdä melkoisen kirjon nisäkkäitäkin. Se näkee 
joka kulkee. Olen nähnyt pelloilla hontturoivia 
hirviä, kärppiä ja tulvan saarrekkeisiin ajamia 
myyriä. Siellä voi nähdä vaikka saukon, joka siir
tyy vesistöistä toiseen rohkeasti pitkiäkin taipalei
ta kuivalla maalla. Peltoluonnon rikkaus yllätti 
minut, kun palasimme Peräseinäjoelta paikkakun
nalle ja tein ensimmäisen aamuretken Kainaston 
pelloille varisjahdin merkeissä. Olin aivan ällis
tynyt, kun näin hanhia ja valtavia sorsien muut- 
toparvia. Edellisessä asuinkunnassani ei tällaista
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juhlaa pelloilla ollut. Kauhajoelle se on suuri rik
kaus, j osta monet ymmärtävätkin nauttia.

Ikkeläjoki tuli myös tutuksi, koska enoni 
kämppä oli siitä kohtuullisen kävelymatkan pääs
sä ja siellä aina kämpällä ollessamme piipahdet
tiin. Joki jäi kuitenkin salaperäiseksi ja tuntemat
tomaksi, vaivaten vuosia. Eräänä keväänä sitten 
päätin tutustua kanoottiretken muodossa koko 
jokivarteen. Sain mukaani erään pariskunnan toi
seksi kanoottikunnaksi.

Kevät oli nostanut veden korkealle, ja vauh
tia riitti kun lähdimme Sahankylän yläpuolelta 
laskemaan alaspäin. Saavumme mutkaan, jonka 
takana koski pauhaa. Tunnen kosken jo ennestään 
sen verran, että tiedän sen kohdalla olevan vai- 
jerisillan, mutta sen ei pitäisi tuottaa ongelmia, 
enempää kuin kosken muutenkaan. Kysyn kui
tenkin toiselta kanoottikunnaita, että antaako 
mennä vain utelematta ja saan myönteisen vasta
uksen. Niin mutkan takaa avautuu koski. Vesi on

kin niin korkealla, ettei sillan alla ole tilaa kuin 
kolmekymmentä senttiä. Yritän viestittää toisen 
kanootin melojille, että nyt on paha paikka. M ut
ta mitään ei ole tehtävissä. M enen edellä ja yritä 
juuri ennen törmäystä painaa kanootin keulan sil
lan alle siinä toivossa, että onnistuisin alittaa sil
lan. M utta yritys on turha, keula törmää siltaan 
ja kanootti kääntyy siltaa vasten, kaatuu ja sukel
taa. Olen itse lähellä rantaa ja pääsen maalle. Yksi
tyiskohtia tapahtumista on turha kysellä. Kanoot
ti kuitenkin rutisi ja kunnioitukseni veden voimaa 
kohtaan asettui aika realistiselle tasolle.

Toinen kanoottikunta kävi todellisen taiste
lun veden varassa. En itse sitä nähnyt, sillä minulla 
oli mures kuvauskalustosta, joka oli kyllä pakat
tuna vesitiiviisti, mutta meni virran mukana hy
vää vauhtia. Ja  on sanottava, ettei sen kokemuk
sen jälkeen osannut heti panna asioita tärkeysjär
jestykseen. Vesi oli niin kylmää kuin kevään 
sulamisvedet ovat. Kanoottien kiinnisaamiseksi
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kahlattiin notkojen jääsohjoissa polvia myöten ja 
kylmyys katkoi hengitystä kummasti. Jok a  ta
pauksessa matka jatkui ja vaatteet kuivattiin laa
vulla seuraavana yönä.

Joki oli laskukelpoinen tulvaveden aikaan, 
eikä poikittaiset puutkaan juuri haitanneet me
noa. Kokonaisuudessaan jokimaasto on kaunista, 
ainakin minun mieleeni. Hyypänjokilaakso sa
moin upea katseltava kanootistakin päin. Ka- 
noottiretkeily on oudoksesta aika raskas koke
mus. Päivän melonta käy maratoonista, ellei ole 
harjoitellut, vaikka mentäisiin myötävirtaankin. 
Kauhajoelta löytyy siis kanoottiretkeilyyn kaikil
le tasoille sopivia jokiakin. Ikkelänjokeen jäi vielä 
laskemattomia koskia.

Nyt on tultu muutosten määrässä siihen pis
teeseen, että moni asia on uusilla urilla. Retkeilyn 
edellytykset ovat parantuneet, niin saatavilla ole
vien varusteiden kuin yhteiskunnan taholta tullei
den retkeilyalueiden kehittelyjenkin myötä. On 
saatavilla oppaita, leirintäpaikkoja, merkittyjä 
polkuja jne. Mitä sitten Kauhajoen luonto voi vie
lä tarjota luontoelämyksiä haikailevalle kulkijal
le? Tietenkin vaatimuksia ja odotuksia on niin 
montaa sorttia kuin on kulkijaakin. Totuus on se, 
ettei "koskem atonta” luontoa ole enää siinä muo
dossa, kuin monet haluaisivat. On korkeintaan 
sirpaleita jäljellä siitä vanhasta, kaivatusta.

Edelliseen viitaten kerron pienen tarinan 
1970-luvun alkuvuosien viikonlopusta. Lähdim
me viikonloppuretkelle serkkuni kanssa. Tarkoi
tuksenamme oli tutkia esi-isien retkivarustuksia. 
Mukanamme oli hirventalja, jonka tarkoituksena 
oli toimia makuualustana laavulla yöpyessämme. 
Oli jo  pimeä, kun perjantai-iltana painuimme 
metsään jossain Nummikankaalla. M eillä oli ko
vat kantamukset molemmilla. Otimme suunnan 
suoraan poispäin metsäautotieltä ja auto katosi 
hämärään. Vaikka oli pimeä päätimme, ettei sitä 
nyt sentään aivan auton viereen yövytä. Niinpä 
painuimme metsien syvyyksiin. Hiki oli herkässä, 
sillä olihan sitä toki puettu siihen malliin, ettei he
ti palella, elettiin alkutalvea ja luntakin oli maan- 
peitoksi.

Leiripaikaksi avautui erämainen suon reu
nus, keloineen. Leirin pystytys oli juhlaa. Havuja 
alle, laavun runkorakenteet pystyyn ja laavukangas 
päälle. Kaiken aioimme kruunata vielä rako- 
valkealla, olihan keloja runsaasti ympäristössä. 
Kelot olivat kuitenkin syyssateiden valelemia ja 
umpijäässä, joten hankeemme raukesi tyhjiin niil
tä osin. Etelä-Suomen kelot todettiin täysin käyt
tökelvottomiksi tähän vuodenaikaan.

Aamukajastuksen myötä selvisi, että olim
me onnistuneet majoittumaan vain viidentoista 
metrin päähän metsäautotiestä, jota olimme hiki 
päässä paenneet yön pimeydessä. Olimme teh
neet kauniin puoliympyrän, eikä autolle ollut lei
riltä kovinkaan pitkä, mikä positiivisena havain
tona todettiin.

Nuoremmat ihmiset ovat tietenkin jo kas
vaneet näihin luonnon olosuhteisiin, joissa nyt ol
laan. Minun ikäluokkani ja sitä vanhempien täy
tyy antaa periksi omissa odotuksissaan, sekä sel
kiyttää tilannetta ja sen peruuttamattom uutta. 
On sopeuduttava ja hyväksyttävä talouselämän 
vaatimusten mukainen m etsänhoitotoim inta ja 
pidettävä hyppykunto korkealla, että selviää vielä 
ojienkin yli.

M utta luonto elää kuitenkin aina muutok
sessa, ja muutosten myötä tulee aina uusia kiin
nostavia ilmiötä. Esimerkiksi eläimet vahaavat 
uusia elinalueita, ja sitä myöten tulee mielenkiin
toista seurattavaa. Joskin on todettava, että jotkut 
lajit vastaavasti siirtyvät muualle.

Henkilökohtainen retkeilykokemukseni on 
Kauhajoen osalta enimmäkseen metsästyksen sii
vellä tapahtunutta. Kauhajoki on kuitenkin laaja 
pitäjä ja tarjoaa mahtavat mahdollisuudet luonto- 
harrastajien koko kirjolle. Hyypän jokilaakso lat- 
vaosuuksineen on ohikulkijalle nähtävyys jo sel
laisenaan. Erityismaininnan ansaitsevat vielä laa
jamittaiset mäntykankaat, jotka ovat kauniita kat
sella, helppoja kulkea ja kesäöisin tulvillaan lintu
jen laulua. Mäntykangas on antoisa marja ja sieni- 
maa, sillä on polkupyöräilijälle tietä ja polku-uraa 
mittaamattomasti ajella. Vastaavan laajuisia män- 
tykangasalueita saa hakea kaukaa, ja haetaankin, 
lähdetään merta edemmäs kalaan, aivan turhaan.
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Maastopyöräily
JYRI RINNE

M aastopyöräily (mountain biking) kehitettiin 
Kaliforniassa 1970-luvulla. Sieltä harrastus levisi 
pian Eurooppaan ja Suomessa lajin harrastus aloi
tettiin Kiilopäällä 1980-luvun lopulla. Atlantan 
olympialaisissa 1996 maastopyöräily oli jo viralli
nen laji. Useat retkeilijät ovat kaivanneet tavallis
ta patikointia vauhdikkaampaa liikuntamuotoa ja 
niinpä maastopyöräilystä on tullut erinomainen 
tapa tutustua luontoon ja kohottaa samalla kun
toaan. Maastopyöräily on nykyään hyvin suosittu 
kuntoilu- ja retkeilylaji ja pyöräilijät ovat perusta
neet jo oman järjestön nimeltään Mountain Bike 
Club Finland. Samoin luontomatkailupalveluja 
kehitettäessä on huomattu pyöräilijöiden tarpeet 
ja rakennettu varsinaisia reitistöjä maastopyöräi
lyä varten.

Retkeily maastopyörällä on parhaim m il
laan melko vauhdikasta ja helppoa menoa poluil
la ja metsäteillä silti luonnon ilmiöitä ja lajistoa 
tarkkaillen. Pitkätkin vaellukset sujuvat joutuisas
ti ja siirtymiset maastosta toiseen maanteitä pitkin 
tietenkin vieläkin helpommin. Kuntoilumuotona 
maastopyöräilyllä on monia etuja: Ym päristö
ystävällinen liikuntamuoto. Edullinen tapa liik
kua paikasta toiseen. Miltei kaikenikäisille sopi
va. Monipuolinen ja tehokas liikuntamuoto, jossa 
rasitusta on helppo säädellä. Useimpien keholle 
sopivaa, pehmeää liikuntaa. Rauhallinen tapa tu
tustua luonnon- ja kulttuurimaisemaan. Yksilölli
nen liikuntamuoto mahdollistaa oman reitinva

linnan ja ajankäytön. Retkeilymuoto, jossa varus
teet kulkevat mukana.

Maastopyörästä on tullut suosituin pyörä
tyyppi. Maastopyörien suuri suosio johtuu siitä, 
että niiden vaihteet ovat hyvät ja helppokäyttöi
set, jarrut tehokkaat, renkaat pitävät eikä ajoasen
to vaadi paljoa totuttelua. Aikaisemmin suosituis
sa retkipyörissä oli vaikeasti käytettävät vaihteet, 
tehottomat jarrut ja tavalliselle polkijalle liian sy
vä ajoasento. Maastopyörää voidaan käyttää ka
duilla ja teillä tavallisen pyörän tapaan, mutta sen 
edut tulevat parhaiten esiin vaikeakulkuisessa 
maastossa.

Hyvän perusmaastopyörän saa jo 2 0 0 0 -  
30 0 0  markalla, mutta mikäli haluaa laadukkaam
mat osasarjat ja jousituksen, hintaluokka on jo 
50 0 0  markasta yli kymmeneen tuhanteen. Jousi
tus säästää tutkimusten mukaan huomattavasti 
ajajan voimia sekä tekee ajamisesta nautittavam
paa röykkyisellä alustalla. Rungot valmistetaan 
nykyään kromimolybdeenistä tai alumiinista, 
halvimmissa pyörissä vielä teräksestä. Pyörät ovat 
yleensä karuja perusvarustukseltaan, niissä ei ole 
esimerkiksi valmiina lokasuojia, tavaratelinettä 
eikä valoja, mutta niihin saa hyvin kattavan vali
koiman lisävarusteita, joilla voi parantaa pyörän 
ominaisuuksia tarpeittensa mukaan.

Varsinaisilla maastopyöräreiteillä eri osuu
det on luokiteltu niiden vaativuuden mukaan 
kuuteen eri luokkaan, helposta erittäin vaikeaan. 
Näin pyöräilijät voivat kartasta valita etukäteen
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sopivimman reitin kuntonsa ja taitojensa mu
kaan. Yleensä reiteille on vielä rakennettu tauko
ja yöpymispaikkoja tarvittavine mukavuuksi
neen, joten varsinkin pitkillä vaelluksilla voi levä
tä ja majoittua helposti varta vasten tehdyillä pai
koilla. Suomen ensimmäinen maastopyöräilykes- 
kus perustettiin Puolangan Hallamaalle vuonna 
1994 . Edellisen lisäksi Suomen tunnetuimpia 
maastopyöräilykeskuksia ovat Kiilopää, Ylläs- 
tunturi ja Tahkovuori.

Maassamme järjestetään myös lajin kilpai
lutoimintaa, kuten maasto-, trial- ja alamäkiajoja, 
yleensä Suomen pyöräilyunionin maastopyöräi- 
lyjaoston toimesta.

Kauhajoen kunta rakensi maastopyörärei- 
tistön kunnan alueelle vuonna 1995. Reittejä on 
kaksi, pohjoinen ja eteläinen reitti. Pohjoinen 
reitti lähtee Isojoen Möykystä, kulkee Lauhan- 
vuoren kansallispuiston läpi Kauhajärvelle, josta 
jatkuu Ratikan ja Kampinkeitaan kautta Nummi
järvelle. M atkaa kertyy noin 53 km. Eteläinen 
reitti eroaa pohjoisesta Lauhanvuoren kansallis

puistossa Spitaalijärven kohdalla ja kulkee Lau- 
hankankaan ja Vakkurinkylän kautta Kauhane- 
van-Pohjankankaan kansallispuistoon ja sieltä 
Nummijärven leirintäalueelle. Reitin pituus on 
55 ,5  km. M ikäli pyöräilee vielä Nummijärveltä 
Kauhajoen keskustaan päällystettyä maantietä 
Ison Nummikankaan halki, reittien kokonaispi
tuudeksi tulee 7 8 -8 0 ,5  km. Reitit ovat suunnitel
tu siten, että niitä ajaessa voi hyvin tutustua Lau
hanvuoren tai Kauhanevan-Pohjankankaan kan
sallispuistoihin. M aastopyöräreitistö kuuluu 
Länsi-Suomen luontomatkailualueen palveluihin 
ja sen toimesta on myös painettu reitistä kattava 
opaskartta, jonka voi ostaa Länsi-Suomen luon
tomatkailualueen toimistosta kunnantalolta, kir
jastosta tai luontomatkailun info-pisteistä.

Pyöräilyreitit kannattaa ajaa suuntaan Iso- 
joen Möykystä Nummijärvelle, sillä vain matkan 
alkuosa, noin 17 kilometriä, on pääosin nousua 
Lauhanvuoren laelle asti. Sen jälkeen loppuosa 
reitistä, noin 36  kilometriä, onkin suurimmaksi 
osaksi alamäkeä. Vainionpään kyläkaupalta on
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hyvä lähteä matkaan, sillä sieltä voi ostaa matka
eväitä sekä retkeilytarvikkeita, vuokrata maasto
pyöriä ja kauppa tarjoaa myös pyörien huolto- ja 
kuljetuspalveluja. Alkumatkalla Isojoen Leppiky- 
län halki voi ihailla sikäläistä maalaismaisemaa, 
jossa lievästi kumpuilevat pellot ja metsäsaarek
keet vuorottelevat. Vaarainhaudan metsätien jäl
keen alkaa tie nousta Lauhan laelle. Spitaalijärven 
kohdalla pohjoinen ja eteläinen reitti eroavat. 
Spitaalijärvi on oivallinen taukopaikka nuotio- ja 
leiripaikkoineen. Siellä voi aterioida grillikatok
sessa, yöpyä leiripaikalla ja vaikka pulahtaa ui
maan raikkaaseen lähdeveteen. Myös wc: t ja puu
vajat kuuluvat varustukseen.

Jos valitsee pohjoisen reitin, alkaa melko 
raskas nousu Lauhan laelle. Tällä osuudella näkee 
selvästi m annerjäätikön jälkeisten rantavallien 
kiertävän kehämäisesti Lauhanvuorta sekä kasvil- 
lisuuserot rinteitten välillä. Lauhanvuoren hui
pulle päästyä raskain osuus on pyöräilty ja kan
nattaa pysähtyä tutustumaan Lauhan opastaului- 
hin sekä näkötorniin. Laelta lähtee myös ranta- 
polku, jota pitkin pääsee Lauhan kämpälle. Selkä- 
tietä matka jatkuu alamäkeen kohti Pohjois-Lau- 
haa. Viritysojan ja Paholuoman yhtymäkohdan 
tuntumassa on hieno hirsilaavu, j onka Kauhaj oen 
kunta rakensi vuonna 1997. Laavussa yöpyy hy
vin kahdeksasta kymmeneen henkilön ryhmä. Lä
heisyydessä ovat myös hirsiset puuvaja ja wc. Pa
holuoman laavu on optimaalisella paikalla 
yöpymisen suhteen, mikäli koko reitti ajetaan 
kahden päivän vaelluksena. Paholuoman jälkeen 
reitti jatkuu metsäteitä pitkin Kauhajärven länsi
puolelle, jossa voi pysähtyä tarkkailemaan ruo
hottuneen järven rikasta linnustoa. Kauhajärven- 
tien ja Kirvesojantien kautta päästäänkin Kati- 
kanluoman ja H osiojan aiheuttaman eroosion 
uurtamiin Ratikan kanjoneihin, jotka ovat pai
koin jopa 20 metriä syviä. Kanjoniin laskeva ja 
nouseva polku on erittäin jyrkkä ja vain hyvin tai
tavat m aastopyöräilijät pystyvän nousemaan 
kanjonista ajamalla, tosin vain kuivalla kelillä. 
Reitti jatkuu hiekkateitä Kiviluomankylän kautta 
Salmenmäentielle, joka kiertää Kampinkeitaan 
suoalueen ja päätyy lopulta Nummijärvelle. Lei

rintäalueella on tarjolla monia palveluja, esimer
kiksi saunat, uimaranta sekä kahvila-ravintola. 
M yös sieltä voi vuokrata maastopyöriä. M ikäli 
menohaluja vielä riittää, kannattaa pyöräillä Kau
hajoen keskustaan asti, 25 kilometriä asfalttipääl
lysteistä maantietä pitkin.

Eteläinen reitti kulkee Spitaalijärveltä Lau- 
hankankaan läpi Vakkurinkylään, joka on Kauha
joen eteläisin kylä. Tervatien ja Vakkurin kylätien 
risteyksessä nähtävyytenä on rauhoitettu "tien 
haaran m änty”. Vakkurinkylästä matka jatkuu 
Honkajoen ja Kauhajoen rajaa koukaten metsä
tietä pitkin kohti Karhukangasta. Sen itäpuolella 
reitti sivuaa jo Kauhanevan-Pohjankankaan kan
sallispuiston Rahka- ja Karhukeidasta. Tie kään
tyy itään, ylittää Aunesluoman ja liittyy vanhaan 
Kyrönkankaan kesätiehen, joka on nykyään mu
seotienä. Tie oh 1770-luvulle saakka vilkkaim
min liikennöity kulkureitti Pohjanmaalta Etelä- 
Suomeen. Museotietä pitkin saavutaan valtavalle 
suoalueelle, Kauhanevalle, joka on laajuudeltaan 
1630 ha. Kansallispuistossa on kahden kilomet
rin pitkospuut, levähdys- ja nuotiopaikat sekä 
Kauhalammessa voi käydä uimassa. Kauhaneva 
on mainio lintusuo ja suon lajistoa voi tarkkailla 
suon pohjoisreunassa olevasta lintutornista. Reit
ti jatkuu museotietä halki Nummikankaan, jossa 
kannattaa pysähtyä ihailemaan syviä harjukuop- 
pia, kuten Kuivakaivoa tai Lapinkaivoa. Eteläi
nen reittikin päättyy sitten Nummijärven leirintä
alueelle.

REITTIEN KUVAUKSET VAIKEUSASTEIDEN 
POHJOINEN REITTI:
Kangasjärven leirintäalue-1 (l.9km ). Päällystettyä autotietä, 
luokka 0.
I -  3 (12,5 km) Aluksi hiekkapintaista maantietä, sen jälkeen 
kylätietä Vaarainhaudan metsätien risteykseen, luokka 0. Vaa
rainhaudan metsätie on luokaltaan 0-2.
Kangasjärven leirintäalue-2. (6,3km) Hiekkapintaista kylätie
tä, luokka 0.
2- 3. (4,6 km) Hiekkapintaista kylätietä, luokka 0.
3- 4. (2,5 km) Aluksi hiekkapintaista kylätietä, myöhemmin 
samanarvoista kansallispuistossa kulkevaa tietä, luokka 0.
4 -  5. (17,5 km) Aluksi kansallispuiston alueella kulkevaa hiek
katietä, luokka 0-2, Lauhanvuoren laen korkeuserosta johtu
en. Lauhanvuoren laen jälkeen n. I km hiekkaista kärrytietä 
Pohjois-Lauhaan, luokka 0-1. Pohjois-Lauhasta kohteelle 18
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aluksi uudehkoa metsätietä, luokka 1-2, seuraavaksi hyvin 
pehmeää tietä, luokka 3, lopuksi pientä polkua, luokka 2-3. 
Paholuoman laavun jälkeen aluksi vaativaa ajouraa, luokka 3-4, 
sen jälkeen pehmeää pikkutietä, luokka 1-2. Kovapohjaista 
metsätietä Kauhajärven lounaispuolelle, luokka 0-1. Sen jäl
keen vajaan kilometrin matka pientä polkua ja pehmeähköä 
piennartietä , luokka 2-3 lähelle kohdetta 19. Noin kilometri 
Kauhajärven länsi-puolella on pientä peltotietä, luokka 1-2 ja 
ensimmäisistä taloista alkaen hiekkapintaista kylätietä, luokka 0.
5- 6. (3,5 km) Päällystettyä maantietä, luokka 0.
6 - 7. (3,7 km) Aluksi hiekkapohjaista kylätietä, luokka 0. Vii
meisen talon jälkeen kohteen 22 lähelle peltotietä ja pikku 
polkua , luokka I. Katikan kanjonien kohdalla polku on ala
mäkeen luokka 2-3, ylämäkeen 2-3. Liukkaalla kelillä mäet 
voivat olla vielä vaikeampia. Loppuosa on kovapohjaista pik
kutietä, luokka 1-2.
7 - 8. (2 km) Hiekkapintaista maantietä, luokka 0.
8 - 9. (9 km) Hiekkapintaista metsätietä, luokka 0-1.
9 -  10. (1,6 km) Hiekkapintaista maantietä, luokka 0.
10- Nummijärven leirintäalue (0,5 km) Hiekka- ja asfalttipääl
lysteistä tietä, luokka 0.

ETELÄINEN REITTI:
4-1 I (6,6 km) Aluksi kovapohjaista pikkutietä, luokka I. Sen 
jälkeen osin pehmeää kärrytietä, luokka 1-2. Lopuksi kova
pohjaista hiekkatietä, luokka 0.
I 1-12. (6,9 km) Aluksi kovapintaista kylätietä, luokka 0. Sit
ten kovapohjaista kärrytietä, luokka I. ja lopuksi hiekkapin
taista kylätietä, luokka 0.
12- 13, (8 km) Aluksi hiekkapintaista metsätietä, luokka 0, 
loppuosa huonompikuntoista kärrytietä, luokka I.
13- 14. (5,9 km) Kauhajoen puolella hiekkapintaista maan
tietä, Karvian puolella öljysorapintaista maantietä, luokka 0.
14- 15. (I I km) Aluksi kovapohjaista kärrytietä, luokka 0-1. 
Kohteen 4 kohdalla osin sorastettua , osin pitkostettua pol
kua, luokka I. Kauhanevan jälkeen hiekkapintaista Museo- 
tietä, luokka 0 - 1.
15- 16. (1,9 km) Hiekkapintaista ja päällystettyä maantietä, 
luokka 0.
16- 10. (0,2 km) Hiekkapintaista maantietä, luokka 0. 
Reittiluokitus: I. helppo, 2. helpohko, 3. vaativa, 4. 
vaikeahko, 5. vaikea, 6. erittäin vaikea
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Suunnistus
HARRI LAINE

Kauhajoen m aastot ovat parasta Pohjanmaata. 
Täältä löytyy laajoja kankaita, joilla eteneminen 
on helppoa. Kivikkoiset kalliorinteet saavat hien 
kirpoamaan otsalta. Ratikan kanjonit ovat luon
nonoikku, jonka vertaista ei usein vastaan tule. 
Joku moittii järvien puutetta, toinen suuria soita. 
Entä sitten? Kaikki mitä täällä löytyy, on aitoa. 
Näistä metsistä pohjalainen suunnistaja ja ihmi
nen löytää suuruutensa.

M aastojen monipuolisuus ja runsas määrä 
ovat edesauttaneet suunnistuksen kehittymistä 
merkittäväksi liikuntamuodoksi alueellamme. 
Kauhajoen Karhun suunnistusjaoston toiminta 
on aktiivista ja monipuolista. Seura haluaa turva
ta kaikille alueen asukkaille mahdollisuuden op
pia kansalaistaitoja ja löytää miellyttävä koko per
heen urheilu.

Herrasmies ei juokse metsässä, kuuluu van
ha helsinkiläinen sanonta. Kaupunkilainen on 
tottunut liikkumaan kaduilla. Nurmikoita ei saa 
tallata, yksityisille tonteille ei ole menemistä. Ta
soitetuilla väylillä liikkuminen on helppoa, vaat
teetkaan eivät tahraannu.

Kaupunkilainen unohtaa kuitenkin yhden 
asian. Teitä alettiin tasoittaa vasta, kun pyörä oli 
keksitty. Jalkam ieskin on siirtynyt tasoitetuille 
väylille. Ihmisen liikuntakoneisto, jalat on luotu 
epätasaiselle alustalle. Luonnossa liikkuessa as- 
kelpituus muuttuu jatkuvasti, jalkaterä taipuu 
maaston muotojen mukaan, lihakset saavat vaih-

televia ärsykkeitä. Lihakset ja jänteet vahvistuvat 
monipuolisesti, rasitusvammoja ei tule.

Metsään on vaarallista mennä. Eksyä voi ai
van kotinurkillakin. Niin kai, mutta auton alle 
siellä ei ainakaan jää. Luonnossa liikkumisen tai
toja voi harjoitella. Perustaitoa, suunnistusta ope
tetaan koulussa ja armeijassa. M iten on omien tai- 
tojesi laita? Hyvässä muistissa varmaan.

Aikuiselle paras tapa kerrata suunnistustai- 
tojaan on osallistua iltarasteille. Niitä järjestetään 
torstaisin koko kesän ajan. Iltarasteilla kilpailemi
nen on kaukana - ainakin useimmilta. Taitojen 
karttuessa tulevat samalla kunnan eri kulmat tu
tuiksi, iltarasteja järjestetään hyvin monella alu
eella Muurahaisista Harjankylään. Ja  jos alkeet 
ovat vielä oppimatta voi vaikka mennä keväällä 
lasten suunnistuskouluun - varsinkin jos on omia 
tenavia mukana.

Viisikymmenluvulla karttatilanne Kauha
joella oli huono. Suunnistuskilpailuja järjestettiin 
vanhoilla pitäjänkartoilla. Niiden päätarkoitus 
oli kuvata tilojen rajat, viljelykset ja rakennukset. 
Metsäalueet oli kartoitettu summittaisesti. Esim. 
maaston korkeussuhteita ei kuvattu. Niinpä 
suunnistuksessa tarkan kompassisuunnan merki
tys oli korostunut. Suunnistajat koettivat paran
nella karttoja ilmakuvia ja maastotyötä käyttäen. 
60-luvun alussa Kauhajoen Karhu järjesti kilpai
lut Aronkylässä Aatos Ojapuskan tekemällä kar
talla. Laihialainen mestarisuunnistaja ja sanoma
lehtimies Esko Tuomola kirjoitti: Kartta oli liian
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tarkka, suunnistus oli mahdotonta. Pian noiden 
aikojen jälkeen maanmittaushallitus julkaisi koko 
maasta peruskartan, josta on tullut jokaisen maas
tossa liikkujan aapinen. Kartan uusin painos Kau
hajoelta on juuri valmistunut ja on saatavissa kir
jakaupoista. Se on nyt ajan tasalla ja tarjoaa luo
tettavaa tietoa. Parasta on, että kartta on kattava, 
kaikki kunnan kulmat on kartoitettu.

Suunnistajalle ei peruskartta kuitenkaan rii
tä. M aastokohteiden yleistys on liian karkeaa. 
Tarvitaan erityisesti suunnistuskäyttöön tarkoi
tettuja erikoiskarttoja. Niiden avulla tarjotaan 
mahdollisuus nopeaan ja varmaan etenemiseen 
kilpailumaastossa. Suunnistuskartat valmistetaan 
yleensä vaativista maastoista, j oissa kilpaileminen 
on mielekästä. Niinpä esim. Sotkan ja Laitasaaren 
kalliot ja Ratikan kanjonit on kartoitettu. Kartoi
tus on tehty pääosin talkootyönä Karhun suunnis
tajien toimesta. Yhteiskunnan tuki on rajoittunut 
lähinnä painatuskulujen maksamiseen. Kuitenkin 
kartta on suunnistajan urheilukenttä ja siten lii
kuntapaikka. Päättäjien on ilmeisesti helpompaa 
laittaa miljoonia hienoihin laitoksiin, joiden pel
kät käyttökulut ovat moninkertaiset suunnistus
kartoista tuleviin menoihin verrattuna.

KAUHAJOEN SUUNNISTUSKARTAT 1999

1. Laitasaari

2. Lentokenttä
3. Vennanmäki
4. Aronkylä
5. Sotka
6. Kalkunmäki
7. Kokonkylä
8. Yrjänäinen
9. Päntäne
10. Piipari
11. Pirttikangas
12. Teevahainen
13. SusikaiIio
14. Katikka
15. Kauhajärvi
16. Muurahainen
17. Nummijärvi

Kauhajoella on suunnistuskarttoja parista
kymmenestä maastosta. Kartat vanhentuvat noin 
viidessä vuodessa, koska metsätalous muuttaa 
maisemaa hyvin nopeasti. Siksi karttoja uusitaan 
vuosittain parin kolmen kartan vauhdilla. Niitä 
on saatavissa suunnistusjaoston jäseniltä. Karhun 
toimistosta voi kysellä. Oheisesta kartasta ilme
nee suunnistuskarttojen sijainti Kauhajoella. Li
säksi useiden koulujen ympäristöstä löytyy pie
neltä alueelta koulukarttoja. Osasta kartoista 
saattaa vuosittain olla painos lopussa, niitä uusi
taan vähitellen.

Suunnistustaito on antanut minulle mah
dollisuuden nauttia luonnosta. Vaeltaa pelkää
mättä Lauhan syvimpiin erämaihin, nähdä vuo
denaikojen vaihtelun Kauhanevalla, harrastaa 
sauvakävelyä muuallakin kuin Sotkan kuntorei- 
tillä. Metsissä liikkuessani olen saanut fyysisen 
kunnon ja kestävyyden, joka auttaa minua selviä- 
mään töistäni ja toivottavasti säilyttämään liikun
takykyni pitkälle vanhuuteen. Hyvää mieltä ei voi 
ostaa, haen sen korven kätköistä. Suosittelen Si
nullekin!
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Hiihtoladuilla
JUSSI KLEEM OLA

Sunnuntaisuksittelijan hiihtonautinto sai tuntuvan 
ja käänteentekevän lisän 1970-luvulla, kun 
lasikuitusukset tulivat jokaisen ulottuville. Voi si
tä vauhdin hurmaa, jonka tavallinen suksitteli- 
jakin saattoi niillä välineillä kokea hyvillä kevät
talven karkeilla keleillä. Vain pidosta saattoi tulla 
ongelma, jollei sopivaa voidetta ollut riittävästi 
liukkaitten suksien keskiosassa.

LATURETKELLE LAUHAAN

Uusien välineitten ansiosta hiihtoharrastus li
sääntyi yleisesti ja pitkien laturetkien "uupumisen 
tuska ja palautumisen hurma” alkoi kiinnostaa 
yhä useampia. Niinpä joukko hiihdon ystäviä ko
koontui yhdessä liikuntalautakunnan kanssa 
suunnittelemaan Pirkan hiihdon tapaista pitkää 
laturetkeä myös Kauhajoelle. Saman talven 1976 
viime lumilla ensimmäinen Kauha-hiihto jo hiih- 
dettiinkin Muurahaisista Kirkonkylään. Matkaa 
tällä ensimmäisellä retkellä oli 60  km. Nämä en
simmäiset sata laturetkeilijää saivat kokea Länsi- 
Suomen korkeimman paikan vaikutuksen sää
oloihin. Lähtöpaikalla Muurahaisen koulun pi
halla oli läm pöasteita ja liisterikeli, mutta 100 
metriä ylempänä Lauhanvuoren laella pakkas
lunta. Kukkulan ylittäminen jääpaakut suksien 
pohjassa oli hikinen kokemus. M utta selkeinä 
pakkaspäivinä Lauha käyttäytyy toisin. M uura
haisen kylällä on mitattu jopa 15 astetta kylmem
pi lukema kuin Lauhanvuoren laella. Silloin siellä

voi hiihtää ”läm pöladuilla” Lapin tuntureitten 
tapaan.

Lauhanvuori on elämys kaikkina vuodenai
koina. Vuorella sataa enemmän kuin ympäristös
sä. Pysyvä lumikin saattaa tulla Lauhan yläosiin 
jo  marraskuussa ja viimeiset lumet sulavat poh
joisrinteiltä vasta vapun tienoilla. Lunta kertyy 
talven mittaan säännöllisesti yli metrisiksi han
giksi, ja tykky katkoo laen puiden latvoja.

Lauhanvuoresta on tullut hiihdon har
rastajien harjoittelupaikka alkutalvesta. Läntisen 
Suomen suksikansaa kokoontuu alkutalven lu
milla tänne pikku-Lappiin tai leikkisämmin köy
hän Lappiin harrastuksensa pariin. Kauha-hiih
don laturetkitoimikunta ja Isojen puolelta Lau- 
hanhiihdon järjestäjät pitävät latuja kunnossa heti 
lumien tultua hiihtokauden loppuun saakka. 
Laduista on voitu ongelmitta sopia kan
sallispuistoa hallinnoivan M etsähallituksen 
edustajien kanssa, sillä Lauhan runsaan lumi
peitteen oloissa latujen ajaminen ei kuluta kenttä- 
kerroksen kasvillisuutta. Hiihdon harrastus
mahdollisuudet paranevat entisestään, kun 
Muurahaisen entinen koulu on kunnostettu 
luontomatkailukeskukseksi ja Isojoen puoleisella 
rinteellä on tukikohta Lauhan Sarvessa.

Näistä Lauhan laduista on tullut entistäkin 
kysytympiä, sillä hiihdon ystäville on tullut kiu
sallisen selväksi maapallomme lämpeneminen. 
Kauha-hiihtokin on onnistuttu järjestämään vii
me vuosina vain Lauhanvuorella ja sen lähistöllä
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LATURETKEILIJÄT NOUSEMASSA LAUHANVUOREN LAELLE HELMI
KUUSSA 1995. VIIME VUOSINA KAUHA-HIIHTOON ON OSALLIS

TUNUT PUOLENTUHATTA, 1980-LUVUN ALUSSA LIKI 2000 
HIIHTÄJÄÄ.

Muurahaisen ja Vakkurin kylien maastoissa. On 
ollut hienoa, että tämä lumivarma seutu on ole
massa, sillä useimmista Etelä-Pohjanmaan ennen 
niin lukuisista laturetkistä on jäljellä muisto vain.

KAUHAJÄRVELLE, RATIKKAAN  JA 
HYYPÄNLAAKSOON

M utta alkuperäiselle reitillekin vielä päästään, 
kunhan lumitalvet ainakin joskus palaavat. Ja  on
han siellä useimpina talvina latuja ollutkin aina
kin Könnöön tai Hyypän majalle saakka. Lähte

käämme seuraamaan noita ensimmäisiä laturet- 
keilijöitä Lauhasta eteenpäin. Silloin 2 8 .3 .1 9 7 6  
oli mukana toimittaja Eino Laukkonen, joka kir
jo itti maakuntalehteen reittikokem uksestaan 
näin:

”Kun Lauha oli onnellisesti takanapäin, al
koikin varsinainen hiihtojuhla. Hienoa kangas- 
maastoa, pikku notkelmaa, ja näin tultiin sopivas
ti Kauhajärvelle. Kaunis kylä järvineen ja kirkkoi
neen, sopii tulla kesällä, näissä hiihtohommissa 
on joskus liian tulinen kiire.
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Saavumme Ratikkaan. Yhtä erikoinen se on 
talvella kuin kesällä. Tuo pelottava kanjooni la
dun varrella sekä viehätti että hirvitti. Ja  voi niitä 
luikuja kanjoonin pohjaan. Hieno oli luiku mä
rällä vesikelillä, millainenhan se olisi jääkelillä, 
aprikoin. Kun sain "kesällä kerran” käydä R a
tikassa, on se siitä lähtien viehättänyt mieltäni. Jo  
menomatkalla autossa kerrottiin, että eivät edes 
kaikki kauhajokiset tiedä Ratikasta mitään.”

Jos jätämme nuo kiireiset hiihtäjät hetkeksi 
ja pysähdymme tarkastelemaan Ratikkaa Lauk- 
kosen muistelujen tapaan sen kesäisessä viehätyk
sessä. Silloin, kun puronotko on rehevimmillään 
ja kirkas vesi solisee vapaana uomassaan, voi hel
pommin siirtyä ajatuksissaan alueen luonnonhis
toriassa tuhansia vuosia taaksepäin. Silloin Kau
hanevaksi kehittyvän suursuon länsilaidalle oli 
puhjennut lähde, jonka vesi sai aikaan eroosion 
ihmeen. Lähteestä alkava Katikanluoma kulutti 
paksuihin hienohiekkakerroksiin näitä syviä, jo 
pa yli kaksikymmenmetrisiä kanjoneita. Ei ole ai
van helppo uskoa, että myöskin pieni Hosioja, jo 
ka on pääosan vuotta kuivillaan, on pystynyt uur
tamaan samanlaisen rotkon. M utta vedellä oli ai
kaa leikitelläkin, jättää Katikanluoman, Hosiojan 
ja Kauhajärvestä alkaneen Kauhajoen (tai parem
minkin Kauhaluoman) kanjoneitten väliin Sian- 
selän harjanne ja Kolmentuulenlakki, jonka laki- 
tasanteelta jyrkkä rinne viettää joka suuntaan pu- 
ronotkojen hämäriin.

Hiihtäjät jatkavat jokivartta seuraillen poh
joista kohti, ja näkevät Kirveskylässä ensi kerran 
Hyypänlaakson. Avara laakso on kuin luotu niin 
joelle kuin hiihtäjillekin. Kallioperässä on valmii
na miljoonien vuosien mittaan syntynyt, maise
maan voimakkaasti vaikuttava laakso. Sen pohjal
le sopi Kyrönjoen latvan asettua, kiemurtaa tu
hannet mutkansa paksuihin maakerroksiin ja kas
vaa lähteistä ja sivupurojen vesistä matkallaan 
pohjoista kohti. Sen rinteille sopi myös Hyypän 
raivaajien tehdä viimeksi kuluneen 5 0 0  vuoden 
mittaan peltonsa, ja muokata luonnon luomiin 
kehyksiin sykähdyttävän kaunis seutu, joka on lii
tetty Suomen arvokkaimpien kulttuurimaisemi
en luetteloon.

”Nyt tuli eteen Hyypänlaakso ja silmänruo- 
kaa niin runsain määrin, että sitä ei voi näkemättä 
ohittaa. Oli pitkiä uuvuttavia nousuja, oli laskua 
monen moista, äkkivihasta ja pitkälle liukuvaa. 
Välillä käydään ihan joen partaalla, jälleen moni
en kumpujen ja notkelmien kautta laakson reu
nalle ja tämä toistuu useita kertoja. Koko hiihto- 
matkan huippu koetaan Hyypänmäessä. En aina
kaan itse ole Etelä-Pohjanmaalla moista nousua 
kokenut. Viimeistään tässä mäessä voimavarat 
punnittiin.” (E.L.)

Hyypän vaihtelevat maisemat päättyvät 
pian Piiparin koulun jälkeen. Jos hiihtäjä on lintu
jen ystävä, hän on varmaan käynyt keväällä katso
massa, ovatko tuhannet metsähanhet, sadat kur
jet ja kymmenet joutsenet pysähtyneet muutto- 
matkallaan laakson tulvajärville levähtämään. 
Piiparin kohdalla laakso ylitetään viimeisen ker
ran, ja lähdetään metsämaille kohti Sotkan näkö- 
alapaikkaa ja ulkoilukeskusta, ja sieltä vielä pel
toja pitkin uimahallille.

HIIHTOLADUT MUUALLA

Hiihdon ystäville on nykyään harjoittelupaikkoja 
muuallakin kuin Lauhanvuoren korkeuksissa. Ai
van ylelliseltä tuntuu, että 12 paikassa on valaistu 
latu, jossa voi talvi-iltaisin mainiosti nauttia 
hiihdon suomasta monipuolisesta liikunnasta ja 
vaikka harjoitella kevättalven laturetkille.

H iihtäjiä on jo yli kaksi vuosikymmentä 
hemmoteltu erinomaisilla latukoneella tehdyillä 
laduilla ja viime vuosina myös leveämmillä hiih- 
toväylillä luisteluhiihdon harrastajia ajatellen. 
M utta kevättalven pakkasaamuna ei hiihtäjä tar
vitse näitä palveluja, sillä silloin luonto on huo
lehtinut kestävästä hiihtopohjasta joka suuntaan. 
Entä miten tästä hiihdon vapaudesta nauttii 
hankihiihtäjä?
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H AJA-ASUTUSALUEEN
U LK O LIIK U N T A P A IK A T
TA LVELLA

1. H A N GASKYLÄ 
Metsäpirtti, Kuntorata-latu lkm (v) ja 
3km, Rajakallio -  Hangaskylä yhdyslatu 
lOkm, Yleisluistelualue
2 . H A RJA N KYLÄ 
Jäärata, Yleisluistelualue
3 . H YYPPÄ
Urheilumaja, Kuntorata-latu 3km (v) ja 
5km, Ampumahiihtoalue (20 ampuma
paikkaa), Jäärata 
4.IKKELÄJÄRVI
Kuntorata-latu l.5km (v) ja 3km, Yleis
luistelualue
5. JÄ R V IKYLÄ
Eräpirtti, Järvikylä -  Hangaskylä yhdys
latu 6km
6. KA IN A STO
Kuntorata-latu lkm (v) ja lOkm, Yleis
luistelualue
7 . KAUHAJÄRVI
Kuntorata-latu l.5km (v), Ampuma
hiihtoalue (2 ampumapaikkaa), Yleis
luistelualue
8 . K O K O N K Y LÄ  
Yleisluistelualue
9. LAITASAARI
Urheilumaja, Kuntorata-latu 2.5km (v), 
3km ja 5km, Ampumahiihtoalue (7 am
pumapaikkaa)

I O .LUSTILA 
Yleisluistelualue
I I.M UURAHAISEN  O PASTUSKESKUS 
Kuntorata-latu lkm (v), Muurahainen -  
Lauha yhdyslatu 6km, Lauha 3km, 5km ja 
lOkm, lisäksi Kauha-Hiihdon vaihto
ehtoiset latu-urat 20km, 30km ja 65km
12. NUMMIJÄRVI
Leirintäalue, Kuntorata-latu 3km (v), 
Ampumahiihtoalue (10 ampumapaik
kaa), Nummijärvi -  Nummikoski yh
dyslatu 7km, Salakarin yleisluistelualue
13. N UM M IKOSKI 
Kuntolatu 7km, Yleisluistelualue
14. PIIPARI 
Yleisluistelualue
15. PU KKILA  
Yleisluistelualue

Vapaa-aikapalvelut/Paula Kallionpää ® Ympäristöosasto

16. PA N TA N E
Kuntorata-latu lkm (v), 3km ja 5km, 
Jäärata, Yleisluistelualue
17. A R O N K Y LÄ
Kuntorata-latu l.5km ja 2km, Jäärata, 
Yleisluistelualue 
19.SAHANKYLÄ 
Kuntorata-latu 600m (v), Jäärata, 
Yleisluistelualue
20. YRJÄNÄINEN 
Yleisluistelualue
21. Ä IJÖ N KYLÄ 
Yleisluistelualue
21.MONITOIMIKESKUS ASUULI 
Asuuli -  Sotka yhdyslatu 6km 
22.SOTKAN U LKO ILU -JA  
URHEILUKESKUS
Kuntorata-latu 3km ja 5km (v), 7.5km 
ja lOkm, Hiihto- ja ampumahiihtosta- 
dion (40 ampumapaikkaa), Laskettelu
rinteet (2 ankkurihissiä, 2 rinnettä ja 
Halfpipe), Haulikko- ja kivääriampuma- 
rata/metsästysam m u nta 
(v)=valaistu kuntorata-latu
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Hankien kutsu
TAPANI OJALA -  KYÖ STI RINNE

Keväinen hiljaisuus täyttää luonnon, auringon 
kirpeän raikkaat ensisäteet valloittavat räme- 
mäntyjen latvukset ja aamu jää odottamaan jo 
tain. Se jokin alkaa hiljaisena rahinana, lähestyen 
kimmeltävillä hangilla pitkänä varjona ja menee 
saman tien kevyesti ilmaa haistellen aamukajon 
suuntaan. Kysymyksessä on hankihiihtelijä kau- 
hajokisessa luontomaisemassa, nauttimassa raik
kaasta aamupakkasesta ja niistä runsaista hanki- 
hiihtomahdollisuuksista, joita luonto suksien alle 
antaa. Hankihiihtäjä ottaa hankisivakkansa esiin, 
kun asuinalueilta ja pelloilta ovat lumet kaikon
neet ja tulvavedet alkaneet ojissa, puroissa ja joki
laaksoissa nousta. Silloin kankaiden ja soiden lu
mipeite on kutistunut, vettynyt ja taasen yön tun
teina jäätynyt synnyttäen teräksisen hankikan
non.

Kauhajoki laajoine kankaineen ja ojittamat
tomme soineen tarjoaa mainiot puitteet harrastaa 
hankihiihtelyä, ulkoilumuotoa, jossa yhdistyvät 
liikunnan helppous, vapaus reitinvalintoihin ja 
hyvät mahdollisuudet päästä paikkoihin, joihin 
kesällä kulku on vaikea tai jopa kiellettyä. Yksin
kertaisesti mahdollisuudet päästä lähelle luontoa 
ja vieläpä nopeasti, kevyesti ja nautinnollisesti. 
Hangille aamukukon aikaan suunnistava saa tilai
suuden nauttia vapauden tunteesta, k iireettö
myydestä, yksinolostakin.

H ankihiihtelijä suunnistaa kartan avulla 
nuotiopaikalta toiselle, etsii vaikka vanhoja met- 
sätyökämppiä ja pohtii niiden sisältämää kerron

taa menneestä. Myös luonnontilaiset lähteet, jois
sa kirkas pohjavesi pulppuaa esiin, tarjoavat erin
omaisen rastipisteen löydettäväksi. Siinä voi kai
vaa repusta esiin keittimen, kiehauttaa aamukah
vit ja kuunnella teerien soidinmenoja tai seurata 
lähestyvän kurkiauran palaamista kotisuolleen.

Hanget tarjoavat myös laskettelusta naut
tivalle huimia tuntemuksia Lauhanvuoren pitkis
sä laskuissa tai Sotkankankaan pienissä kumpa- 
reikoissa. Tukevasti juurillaan seisovat männyt 
tarjoavat laskettelijalle luonnon pujottelukepit ja 
tuntuvat aivan kuin luovuttavan luonnon omaa 
energiaa hiihtelijän riemuksi. Myös soiden pälvi- 
paikat pakottavat hiihtelijän etsimään lumisen 
kulkureittinsä suksien alle, toim ien näin tasa
maan pujottelukeppeinä.

Kauhajoella ei hankihiihtelijän tarvitse kier
tää pienellä alueella, vaan halutessaan hän voi 
hiihtää päiväkaupalla uusissa maisemissa. Pitkälle 
retkelle aikova voi ottaa lähtöpisteekseen esimer
kiksi Sikarämäkän, josta voi kaartaa etelään Pirt
tikankaan männiköitten kautta Ison Koihnanne- 
van avaralle suursuolle ja sieltä Nummikankaan 
harjumaastoihin. Alkumatkasta nuotiopaikan 
löytää Sikarämäkän pohjoisreunasta tai Nummi- 
kankaan pohjoisosasta Ruostetluoman varrella. 
Nummikangasta pitkin matka jatkuu Kauhane
van kansallispuistoon, jossa hiihtäjällä on käytet
tävissään kaksi nuotiopaikkaa ja todella isot alu
eet aurinkokylpyyn avoimella suolla. Jo  yksistään 
Kauhanevan kiertäminen reuna-alueita pitkin an
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taa päiväurakaksi noin 3 0 km ja paljon hetkiä tee
rien ja lokkien kanssa, sekä hyvällä onnella sau
kon jäljetkin Katikanluoman suulla.

Kauhanevalta jatketaan Karhukankaan 
kautta itse Lauhanvuoren kansallispuistoon, jon
ka noin 5 0 0 0  hehtaaria ovat lähes kaikki hyviä 
hankihiihtelyyn. Lauhanvuori tarjoaa upeita soi
ta lähteineen ja lähdepuroineen, sopevia kankaita 
muutamine isoine kivineen sekä salaperäisiä kor
pia kääpineen. Lauhanvuoren kansallispuistossa 
on hiihtelijällä käytettävissään viisi opastettua 
nuotiopaikkaa, jotka ovat metsähallituksen hoi
dossa, sekä yksi Kauhajoen kunnan ylläpitämä Vi- 
ritysojan ja Paholuoman risteyksessä. Lauhan
vuoren kansallispuistossa on keväthankien aurin
gosta nauttijalle suuret valoisat suoalueet, kuten 
etelässä Siioninkeidas ja Lohikeidas sekä pohjoi
sessa Kärkikeidas, M ajaletto ja Likolammit. Lau
hasta matka jatkuu käynnillä Navettakankaalla, 
josta Pohjois-Lauhan kautta Hukannevalle ja 
edelleen Lumikankaaseen. Lumikankaasta pää
see edelleen vaivattomasti Vehriäkankaan kautta 
Tuluskankaalle. Näin hankihiihtelijä on kulutta
nut suksiensa kanttia jo runsaan 100 km:n verran 
ja nähnyt luontoa vaivattomasti ja kevyesti, naut
tinut päivästään ja rauhasta, jota luonto on arme
liaasti tarjonnut.

Kauhajoen keskustasta katsottaessa hyvä lä- 
hihankialue on Sikarämäkkä ja siihen liittyvät 
Sotkankangas ja Pirttikangas, joissa päivämat
kaksi saa helpolla 2 0 -3 0  km, eikä samoilla jäljillä 
vielä tarvitse hiihtää. Alueen mukavuutta lisää 
vielä huomattavasti Sikarämäkän pohjoisreunas
sa oleva Suupohjan Ladun laavu nuotiopaikkoi- 
neen.

Normaalisti hanget kestävät puolille päivin, 
joten hankihiihtely edellyttää aikaista liikkeelle 
lähtöä. Kun reitinvalinnassa siirtyy aamupäivän 
auringosta puolelta päivin varjoihin ja soiden reu
noille, niin hankikantoaikaa saa venytettyä vielä 
huomattavasti. Oleellinen osa hankihiihtelyä on 
kiireettömyys, rauha, tietynlainen päämäärättö
myys, sekä tietenkin reppu selässä. Reppu taasen 
kätkee sisäänsä nokipannun tykötarpeineen ja 
tarvittavat retkieväät, taukotakin sekä istuinläm-

mittimen. Näin hankihiihtelijä varmistaa nautin
nollisen pysähdyksen, antaa itselleen luvan ottaa 
rennosti seuraamalla vaikkapa nuotiopaikalla 
olevan töyhtötiaisen puuhastelua, kirjoittelee ru
noja tai on vain tekemättä mitään. Hangilla voi 
kulkea perinteisesti suksiaan siirrellen, mutta ny
kyisillä suksilla luisteluhiihto on vauhdikas, ke
vyt, vaivaton ja vallaton tapa edetä paikasta toi
seen.

Kauhajoen kansallispuistot, Kauhaneva ja 
Lauhanvuori, ovat hankihiihtelijän toivepaikkoja 
isoine alueineen ja monine nuotiopaikkoineen. 
Mikäs sen hienompaa kuin hiihdellä hiljoilleen 
kohti aurinkoa ja antaa auringon kuulaiden sätei
den lisätä energiavarantoja tulevien työpäivien 
varalle. Spitaalijärven lähiympäristöineen on mo
ni jo löytänytkin, niinpä keväisen iloinen vaattei
den väriloisto ja lievä savunhaju nuotiopaikkojen 
lähistöllä kertoo omaa kieltään ihmisten kaipuus
ta lähiluontoon.

KARTTA-AINEISTOA

Kartat, jotka ovat hankihiihtelytarkoituksessa 
hyviä Kauhajoen alueella: Karttalehdet 1234 ja 
1243, mittakaava 1 :50  000.
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Tuoksuvilla turpeillhyllyvissä 
hetteiköissä

LAURA M UUKKA

LUONTOM ATKAILUA ETELÄ-POHJAN
MAALLE? USKO TKO  SINÄ, ETTÄ SUOLLE 
TULEE MATKAILIJOITA?

Tällaisia kysymyksiä olen tottunut viime aikoina 
kuulemaan selittäessäni, millaisten hankkeiden 
parissa työskentelen tai järjestäessäni osallistuvan 
suunnittelun tilaisuuksia. Etelä-Pohjanmaan 
luonnossa ei edes moni paikallinen asukas usko 
olevan mitään nähtävää, ja kun paljastan, että 
mielestäni eteläpohjalaiset suot ovat aivan ainut
laatuisen kauniita, saan osakseni vielä kummek- 
suvampia ilmeitä. Lauhanvuoren valoisien rintei
den vetovoima vielä jotenkin ymmärretään, mut
ta suosta tulevat mieleen vain paarmat ja askeleen 
raskaus pettävällä hetteiköllä.

Erilaisten maisematyyppien arvostus on vaih
dellut kovasti ihmiskunnan historian aikana. 
Vuoristojakin pidettiin ennen kammottavina ja 
rumina ja ainoastaan ihmisen muokkaamaa kult
tuurimaisemaa pidettiin ihastuttavana ilmestyk
senä. Vieläkin on niitä, joiden mielestä koskemat
tom an luonnon suojelu on silkkaa rom anttista 
haihattelua ja niitä, joiden mielestä ihmissilmää 
miellyttää aina ennemmin ihmisen muokkaama 
maisema kuin luonnon luoma.

Suomaisema on ollut maisematyypeistä hal- 
veksutuimpia monissa eri kulttuureissa. Esteetik
ko Allen Carlsonin mukaan suomaisema, samaan 
tapaan kuin metsäpalon tuhoama metsä tai soran
ottoalue, kuuluu niihin maisemiin, joita ihmisten 
on syystä tai toisesta vaikea arvostaa esteettisesti.

Useat muutkin suomaiseman arvostusta pohti
neet ajattelijat lähtevät siitä, että suo ei missään 
nimessä ole sellainen maisema, jota ihminen il
man ponnisteluja voisi arvostaa, vaan suomaise
man kauneus täytyy työläästi etsiä -  esimerkiksi yk- 
sityiskohtia katselemalla, suon ekologista eri
koislaatua ajattelemalla tai tarkastelemalla suota 
nykytaiteena. Sen sijaan puoliavoin, harvapuus
toinen metsä- tai laidunmaisema miellyttää ih
missilmää. Jotkut perustelevat sitä sillä, että ih
miskunta kehittyi savannilla. Heidän mukaansa 
johtuu perintötekijöistä, että tunnemme olomme 
turvalliseksi savannin kaltaisessa maisemassa ja 
siten myös pidämme sellaista maisemaa kauniina.

Suolla kulkiessani en voi olla ajattelematta 
teoriaa savannimaisemasta ihmisen luontaisesti 
arvostaman maiseman ideaalityyppinä. Savannil
la litteälatvuksiset puuryhmät kohoavat lainehti
vasta heinikosta ja vesipintaa välkkyy siellä täällä. 
Kun kuljen keidassuolla, näen ympärilläni käppy- 
räisten, tuuhealatvuksisisten mäntyjen muodos
tamia ryhmiä, jotka kohoavat kellertävästä sara- 
heinikosta, ja kuljujen ja suolampien taivasta hei
jastavia vesipintoja. Jos tällaista suota ja savannia 
tarkastellaan muotoina, tasoina, viivoina ja värei
nä, muistuttavat ne toisiaan melko paljon. Miksi 
muka savanni on kaunis ja räme ruma?

Paljas visuaalinen kokemus ei saa meitä pitä
mään jotakin kauniina tai rumana. Tieto ja usko
mukset vaikuttavat siihen, miten näemme jonkin 
kohteen. Syy suomaiseman aliarvostukseen piil-
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lee siinä, että suota on ollut hankala hallita ja vai
kea hyödyntää taloudellisesti. Suo on vaikeasti 
ylitettävä este, se kun ei ole maata eikä vettä, suol
la uskotaan pesivän pahojen henkien ja petojen, 
suolta nousee halla, joka vie viljan ja johtaa nälän
hätään, suo syö tuottavan metsämaan ja suolle on 
vaikea rakentaa taloa. Kenttäkelvoton kaupunki
lainen joutuu suolla kauhun valtaan, ei tiedä mi
hin suuntaan lähteä pakoon sakeaa ötökkäpar- 
vea, ja putoaa lopuksi allikon ruskeaan velliin.

Vastenmielisyys jotakin maisematyyppiä 
kohtaan johtaa yleensä siihen, että yritämme 
muuttaa tuon maiseman paremmin vastaamaan 
sitä käsitystä, joka meillä on miellyttävästä, hyö
dyllisestä ja taloudellisesti tuottoisasta maisemas
ta. Taloudellisen hyödyn tavoittelu ja pelot suota 
kohtaan ovat yhdessä johtaneet melkoiseen rai- 
vausvimmaan, jonka tulokset voimme Kauha
joenkin peruskarttalehtiä katselemalla todeta: 
suuri osa karttalehdistä peittyy viivasuorien ojik
kojen viidakkoon.

Perehtyminen suon kiehtovaan ekologiaan, 
tutustuminen soihin liittyvään kansanperintee
seen tai retkeily suolla voi auttaa meitä hallitse
maan jakom ielistä suhtautumistamme soihin. 
Tieto voi opettaa näkemään suon ilman synkkien 
uskomusten taakkaa tai suhtautumaan noihin us
komuksiin suokokemusta elähdyttävinä tarinoi
na. Kokenut opas voi perehdyttää jokaisen suolla 
liikkumisen nikseihin. Luontomatkailun ansiosta 
voi koskemattomastakin luonnosta tulla talou
dellisesti tuottoisaa. Viime aikoina on tapahtunut 
muutos, joka ei näyttänyt todennäköiseltä joitain 
vuosia sitten: yrittäjät, kunnat ja luonnonsuo
jelijat huutavat yhtenä joukkona lisää kansallis
puistoja.

Suo on olennainen osa suomalaista erämaa
ta ja useimmille suomalaisille on erämaa nykyisin 
positiivinen käsite. Ajatus siitä, että on olemassa 
ihmeellisiä paikkoja, joissa kukaan ei ole käynyt 
ennen meitä, joissa villit eläimet elävät elämäänsä 
ihmistä tuntematta, paikkoj a, j oissa hilj aisuutta ei 
riko m oottorien ääni eikä ihmisten hälinä, on 
meille tärkeä. Vapaa-ajallaan m onet haluavat 
etsiä sellaisia paikkoja. Luontomatkailijalle syr
jäinen suo muuttuu paratiisiksi, se on rauhan tyys
sija ja avara tila, värien, makujen, hajujen ja hiljai
suutta vasten kuuluvien kirkkaiden äänien aisti- 
iloa.

Yrityksillä on tapana järjestää työntekijöil
leen virkistystapahtumia, esimerkiksi viedä koko 
porukka ajamaan kilpaa mikroautoilla. M aapal
lon tulevaisuutta ajatellen olisi paljon m ielek
käämpää viedä kännykkätehtaan pojat suolle 
vaikkapa pelaamaan suosählyä, jos jotain on pak
ko kilpaa tehdä. Seuraavana päivänä voidaan sit
ten vertailla, kenellä on komeimmat paarmanpu- 
remat, ja vahvistaa näin työpaikan yhteishenkeä. 
Vähemmän seikkailuhenkiset voidaan johdattaa 
katsomaan suon kauneutta pitkospuilta käsin. 
Pitkospuita kulkiessa ei voi eksyä eikä upota ja 
paarmaparvestakin pääsee, kun menee suolle jos
kus muulloin kuin keskellä helteisintä heinä
kuuta.

Kun on kerran itse nähnyt suon kauneuden, 
ei vähällä usko niitä, jotka väittävät suota rumak
si. Eikä suon alkuasukkaille ole lainkaan yhdente
kevää, kutsummeko me ihmiset suota kauniiksi 
vai rumaksi, sillä kaunista me rakastamme ja sitä 
mitä me rakastamme, me haluamme suojella.

LÄHTEET:

Hallikainen, Ville. The Finnish Wilderness 
Experience. Helsinki 1998.
"Suon estetiikka” , kolmas kansainvälinen 
ympäristö-estetiikan konferenssi Ilomantsissa 
3.-6.6.1 998. Yrjö Sepänmaan, Allen Carlsonin, 
Holmes Roiston 111:n, Seppo Knuuttilan, Ari 
Lehtisen ja Yuriko Saiton alustukset.
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Luontokuvaus
HANNU ISOMÄKI

MUSTAISN EVALLA KEVÄTAAMUNA



Tätä kirjaa luotaessa oli yhtenä tavoitteena saada 
tekstisisällön tueksi kuvamateriaalia, jotka täy
dentävät toisiaan ja antavat lukijalle tiedon lisäksi 
kuvallisia elämyksiä Kauhajoen metsistä ja soista.

Kauhajoen kameraseura sai haasteen toteut
taa kuvamateriaalin hankinnan kirjaa varten. 
Tehtävä tuntui kiinnostavalta haasteelta ja mu
kaan lähtikin iso joukko seuran aktiivisia kuvaa
jia. Ilman näin innostunutta joukkoa koko ku- 
vausprojekti ei olisi onnistunut.

Kuvausaiheet olivat tarpeeksi haastavia. Ai
hetta miettiessä tuntuikin välillä ettei tekstin sisäl
töä varten otettu kuva ollutkaan tarpeeksi hyvä 
ja edustava. Ehkäpä juuri tämä kriittisyys asetti 
kuvaajille tarpeen saada parempia ja edusta
vampia kuvia aiheista.

Tekstiin sisällytettyä kuva-aihetta mietittä
essä oh perehdyttävä aiheen lisäksi kuvan som
mitteluun, valaistukseen ja vuodenaikaan, jona 
aihe näyttäisi kirjassa kivalta. Joskus tuntui, ettei 
mikään mainituista asioista sattunut kohdalleen 
tai ainakin yhdestä jää puuttumaan onnistunut 
otos. Samalle kuvauspaikalle oli tultava silloin 
kun kaikki kriteerit olivat kohdallaan.

Kuva-aiheiden laajuus asetti vaatimuksensa 
tuntea erilaisia paikallisia kohteita Kauhajoen 
alueelta eri vuodenaikoina. Materiaalin hankinta 
antoi mahdollisuuden ottaa kuvia erilaisista ku
vakulmista ja hakea yksityiskohtia esille lukijan 
iloksi. Värikkyyttä kuvien sisältöön antoi mah
dollisimman monien kuvaajien otokset, jossa jo 
kaisen kuvaajan erilainen tapa saada kohde ku
vaksi tulee esille. Täm ä monimuotoisuus on nyt 
lukijan käsissä. Toivotan Kauhajoen kameraseu
ran ja muiden kuvaajien puolesta miellyttäviä het
kiä kuvien ja tekstien parissa.

HERKKÄ HETKI LUONNOSSA

Kevät on luonnon heräämisen aikaa. Kun ensim
mäiset pälvet näkyvät maisemassa, on luontoäiti 
hyvää vauhtia heräämässä metsissä ja soilla. Ihmi
nen herää omaan kevääseen kuullessaan eläinten 
soitimen ja huomatessaan että päivä on pidenty
nyt.

Aamu-usva peittää huhtikuisen Mustaisne- 
van. Usvan keskeltä kohoaa nevasaarekkeesta 
vanhojen aihkimäntyjen rivistö. Aurinko punaa 
metsän taustaa ja antaa usvaiselle nevalle aave
maisen tunnelman. Kurki ja laulujoutsen tapaile
vat soidinhuutojaan M ustaisjärven allikkoran- 
noilla. Hirvi tepastelee suon poikki kohti järven
rantaa juomaan ja samalla häiritsee soidinta pitä
vien lintujen herkkää hetkeä. Pian häiriö on ohi 
ja Mustainevan kevät saa jatkua huutojen huuma
na.

Toisella laitaa nevasaareketta koirasteerien 
pulina yltyy korvia huumaavaksi. N aaraat ovat 
saapuneet kosioehdokkaiden luo ja ovat valmiita 
parittelemaan. Suvulle on löytynyt jatkaja. Tule
vaisuus on turvattu teerien osalta. Myös kurki yl
tyy kilpaa huutamaan teerien pulistessa. Aurinko 
nousee metsän takaa ja usvan puna syvenee. Iso 
lintu jatkaa sukuaan. Aamu on punansa menettä
nyt ja usva kaikkoaa. Niin on soidinkin hiljenty
nyt. Vain muutamia tapailevia teerikoiraiden ää
niä kuuluu - nuoria yksilöitä. Päivä saapuu Mus- 
tainevalle ja kaste helmeilee heinän korrella. On 
ollut herkkä hetki luonnossa.
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Polut johtavat metsiin ja soille
LEENA R INKINEVA

LUO N TO PO LU T JA RETKEILIJÖIDEN 
OPASTUS
Nykyajan ihminen on vieraantunut luonnosta. 
Tuttuun saati vieraaseen metsään ei ole helppo 
mennä. Opasteilla ja poluilla voidaan kuitenkin 
madaltaa kynnystä astua metsän siimekseen. Ja  
jotta luonto avautuisi ja puhuisi kulkijalle, tarvi
taan paitsi elämyksiä myös tietoa siitä, miksi alue 
näyttää siltä miltä näyttää. M itkä voimat ovat 
muokanneet maankamaraa? Miksi tässä kasvaa 
juuri tällaista metsää ja mikä on tuo erikoinen kas
vi? Miten ihminen on käyttänyt luontoa?

KANSALLISPUISTOT

Metsässä on ollut aina polkuja, sillä ihmiset ja 
eläimet etsiytyvät maaston helppokulkuisiin koh
tiin ja vesistöjen läheisyyteen. Kuntien ja ympäris
töviranomaisten toimesta luontopolkuja ja ret
keilyreittejä on alettu rakentaa vasta viime vuosi
kymmeninä. Metsähallitus on rakentanut useim
piin kansallispuistoihin polkuverkoston tauko- 
paikkoineen - niin myös Kauhajoen alueelle sijait
seviin Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankan- 
kaan kansallispuistoihin. Lauhanvuoren laella, 
Länsi-Suomen korkeimmalla kohdalla, on luon
topolku kohdeopasteineen ja puiston muihin 
osiin levittäytyy polkujen ja käytöstä poistettujen 
tiepohjien verkosto. Kauhanevan-Pohjankan- 
kaan kansallispuistoon pääsee tutustumaan pol
kuja ja pitkospuita myöten. Reitin varrella saa

edustavan kuvan kermikeidassuon allikkoisesta 
maisemasta. Lisäksi Kauhanevan-Pohjankankaan 
kansallispuiston kautta kulkee Kyrönkankaan 
museotie. Se on ikivanha kulkureitti Hämeen ja 
Pohjanmaan välillä ja toimii hyvin myös polku
pyöräreittinä.

LUO N TO  MATKAILU PALVELUT OSA LAAJAA 
KEHITTÄMISOHJELMAA

Luonnon ja maaseudun kulttuurimaiseman veto
voimaan perustuvan matkailun kehittäminen on 
alettu nähdä Kauhajoella yhtenä mahdollisuute
na pitää maaseutukylät elinvoimaisina ja asuttui
na. Tämä suuntaus näkyy myös siinä, että EU:n 
ensimmäinen aluekehitysohjelma vuosina 1 9 9 7 -  
1999 keskittyy Kauhajoella ja Isojoella luonto- 
matkailupalvelujen luomiseen. Kehittämisohjel
ma toteuttaa monin osin maisema-arkkitehti Lau
ra Muukan vuosina 1 9 9 5 -1 9 9 7  laatimaa Lau
hanvuoren luontomatkailusuunnitelmaa.

Luontomatkailuvyöhykkeen suunnittelussa 
on käytetty ns. karhunkuonoperiaatetta. Ihminen 
on vierailija erämaassa eli karhun valtakunnassa. 
Erämaa on luontomatkailun tärkein vetovoima
tekijä, joten matkailijoiden tarvitsemat palvelut 
sijoitetaan siten, että se ei häiriinny. Karhukuono- 
periaatteen mukaan pääosa rakentamisesta ja 
matkailupalveluista suunnataan alueille, jotka ih
minen on ottanut käyttöönsä jo aiemmin eli ky
liin, viljeltyjen alueiden liepeille ja teiden varsille.
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OPASTEET JA POLUT HELPOTTAVAT ASTUMISTA VIERAAN METSÄN SIIMEKSEEN. MATSÄHALLITUS 
ON RAKENTANUT KANSALLISPUISTOIHIMME POLKUVERKOSTON TAUKOPAIKKO JEN . POLKUJA 

ON SUUNNITTEILLA MYÖS YKSITYISMAILLE PUISTOJEN TUNTUMAAN.
NUORI RETKEILIJÄ LAUHANVUOREN LAELLA.

Lauhanvuoren luontomatkailuvyöhykkeellä tä
mä periaate toteutuu siten, että kansallispuiston 
tuntumaan suunnitellaan ja toteutetaan Muura
haisen ja Lauhan Sarven luontomatkailukeskuk- 
set, joihin keskitetään m atkailijoiden opastus. 
Retkeilyreitistöt sijoitetaan eritoten suojelualuei
den liepeille ja suojelualueiden sisällä niiden lin
jaukset suunnitellaan häiriölle herkkiä kohteita 
kiertäen.

MUURAHAISEN LUONTO MATKAILU KESKUS

Kauhaj oen Muurahaisen kylän vuosina 1912-1918  
rakennettu koulu heräsi uudelleen eloon 
kesäkuussa 1999 , jolloin siellä vietettiin Muura
haisen luontomatkailukeskuksen avajaisia. Vie
hättävä koulurakennus toimii korjaus- ja muutos
töiden jälkeen Lauhanvuoren ja Kauhanevan- 
Pohjankankaan kansallispuistojen opastuskes- 
kuksena. Siellä retkeilijää odottavat elämykselli

nen Lauhanvuoren luonnosta kertova näyttely se
kä kahvila. Suunnitteilla on lisäksi, että luonto- 
matkailukeskuksen yhteydessä alettaisiin myydä 
kylällä valmistettavia käsityötuotteita sekä vuok
rata polkupyöriä.

LAUHAN SARVEN 
LUONTOM ATKAILU KESKUS

Isojoen puolella, Sarviluoman kylässä, sijaitseva 
Lauhan Sarven luontomatkailukeskus valmistuu 
vuoden 1999  lopulla, ja tulee palveluillaan täy
dentämään Muurahaisen luontomatkailukes- 
kusta. Siellä matkailijoita ja paikallisia asukkaita 
odottavat uudisrakennuksissa kahvila-kokousti
lat ja sauna sekä entisessä Sarviluoman kansakou
lussa näyttelytila. Näyttelyn teema on ihminen ja 
luonto Lauhanvuoren maisemissa. Sen lisäksi 
koulun alakertaan tulee opastuspiste, auditorio, 
muksula sekä takkahuone, joka toimii luonto
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matkailijan käsikirjastona. Luontomatkailukes- 
kuksen välittömään läheisyyteen on rakenteilla 
myös ekomökkikylä, jonka myötä alueelle avau
tuu majoitusmahdollisuuksia.

RETKEILYREITISTÖ T

Lauhanvuoren kansallispuiston ympäristöön on 
tekeillä retkeilyreittejä, jotka yhdistävät Muura
haisen ja Lauhan Sarven luontomatkailukeskuk- 
set kansallispuiston valmiisiin polkuverkkoihin. 
Vuoden 1999 aikana on suunniteltu reittien tar
kemmat linjaukset yhteistyössä maanomistajien 
kanssa ja niiden toteuttaminen aloitetaan uuden 
vuosituhannen aattona. Polut on suunniteltu si
ten, että ne yhdistyvät eri mittaisiksi renkaiksi, 
joista jokainen voi valita itselleen sopivan reitin. 
Suurin osa palveluista sijoitetaan suojelualuei
den ulkopuolelle ja suojelualueelle rakennetaan 
vain pitkospuupolkuja sekä nuotio-, levähdys- ja 
telttapaikkoja. Arimmille alueille ei polku-ja vie
dä lainkaan. Valtaosalla reiteistä kuljetaan kesällä 
kävellen ja talvella hiihtäen. Lauhan Sarven luon- 
tomatkailukeskuksen läheisyyteen on lisäksi 
suunniteltu taidevalaistu luontopolku, joka to 
dennäköisesti toteutuu tulevina vuosina.

LISÄÄ PALVELUJA SUUNNITTEILLA

Lauhanvuoren ympärille on siis muodostumassa 
matkailuvyöhyke. Vastaavantyyppinen vyöhyke 
on suunnitelmissa Isojoen etelärajalla sijaitsevan 
Suojoen ympäristöön. Koska alue sijaitsee kes
kellä suuria suoalueita kiertyvät alueelle tehtävät 
reitit ja palvelut luontaisesti suoteeman ympäril
le. Suunnitteilla on laavujen sijaan turvegammeja 
ja suolta palaavaa retkeilijää virvoittamaan turve- 
hoitola. Suojoen matkailuvyöhykkeen palvelut, 
kuten majoitus, matkamuistojen myynti ja ohjel
mapalvelut, on tarkoitus sijoittaa olemassa olevi
en palvelujen yhteyteen suojelualueen lähikyliin. 
Matkailuvyöhykkeen vetovoimatekijän muodos
taa Haapakeitaan-Mustasaarenkeitaan laaja, erä
mainen keidassuoalue. Sen ympäristöön on mah
dollista kehittää eräpolkujen verkosto, jonka var

relle levittäytyy monenlaista maisemaa: kalliose- 
länteitä, erämaajärviä, suuria soita ja kulttuuri
maisemaa.

Lihasvoimin liikkuva luontomatkailija voi
nee tulevaisuudessa pyöräillä viitoitettua reittiä 
myöten Lauhanvuorelta ja Suojoelle. Pyöräily- 
reitti tullee kulkemaan idässä Kodesjärven arvok
kaan kulttuurimaiseman kautta ja lännessä Iso- 
joen keskuksen kautta.

Kauhajoella ja naapurikunnassa Isojoella on 
säilynyt laajoja erämaisia suoalueita sekä vaihtele- 
via metsiä jääkauden muokkaamassa maisemassa 
- siis paljon koettavaa ja nähtävää luonnossa liik
kujalle. Lähivuosien aikana luonnosta tarjolla 
olevan tiedon määrä kasvaa merkittävästi, ruoka- 
ja majoituspalvelut ovat tarjolla lähellä suojelu
alueita ja luontoon pääsee tutustumaan pitkin 
merkittyjä reittejä. M etsät ja suot kutsuvat joka
naista ja -miestä!
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Luontomatkailu
SOILE M ARTTILA

Vuosina 199 1 -9 2  Kauhajoen ja Isojoen kuntien 
alueella lähdettiin kartoittamaan matkailullisia 
vetovoimatekijöitä, olemassa olevia matkailuyri
tyksiä ja yrittämisestä kiinnostuneita tahoja. Tär
keimmiksi nousivat kansallispuistot ja luonto, j oka 
erosi perinteisestä pohjalaisesta lakeusmaise- 
masta monipuolisuutensa vuoksi. Maatalouden 
alkava murrosvaihe osaltaan lisäsi potentiaalien 
yrittäjätahojen m ielenkiintoa uutta elinkeinoa 
kohtaan. Alusta saakka matkailullisen toiminnan 
lähtökohtana oli paikallisen osaamisen ja raken
teiden hyväksikäyttö sekä palveluiden tuottaminen 
yritysverkostona. Koulutuksen myötä luotiin jo 
tuolloin pohja ympäristövastuullisesti tuotetuille 
matkailupalveluille. Samaan aikaan lanseerattiin 
tuotemerkki Länsi-Suomen Luontomatkailualue, 
jossa palvelut tuotetaan olemassa olevaa hiomalla 
ja hyödyntämällä kokonaispalveluina, kestävästi ja 
asiakaslähtöisesti.

Vuosina 1993-94  alue laajeni Teuvan, Kari- 
joen, Kristiinankaupungin, Honkajoen, Karvian 
ja Siikaisten kuntien alueelle. Tällöin luotiin pe
rusta matkailualueelle, jossa yhdistyvät mielen
kiintoiset luontokohteet, asiantuntevat ja miellyt
tävät palvelut, meri ja sisämaa, suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen.

EU-ajan myötä vuoden 1995 alusta tuli tar
peelliseksi perustaa Länsi-Suomen Luontom at
kailu Oy, joka kunta- ja yritysomisteisena rekiste
röityi valmismatkalain mukaiseksi matkanjärjes
täjäksi ja välittäjäksi. Näin toteutui yhden luukun

periaate: kaikki matkailupalvelut voitiin tilata yh
destä numerosta.

Vuosi 1995  oli myös tunnustusten vuosi. 
Länsi-Suomen Luontomatkailualue sai Etelä- 
Pohjanmaan matkailun tunnustuspalkinnon tu
loksellisesta yhteistyöstä, joka ylittää maakunnan 
ja lääninrajat. Erityisesti mainittiin Rent a Farm - 
matkailutuote, joka toi myös Suomen Nuorkaup
pakamarit ry:n, KTM :n, Kauppalehden ja Merita 
Pankki Oy: n Tuottava Idea -palkinnon. Luonto- 
matkailun periaatteeseen nojaavasta toiminnasta 
osoituksena Vaasan läänin luonnonsuojelupiiri 
ry:n Ym päristöpalkinto maaseudun rakenne
muutoksen tukemisesta luontoa ja ympäristöä 
suojellen.

Vuodesta 1998 Länsi-Suomen Luontomat
kailualue on muodostunut Suupohjan seutukun
nasta ja Pohjois-Satakunnan kolmesta kunnasta. 
Kehittämistyön jakam inen työohjelm iin Etelä- 
Pohjanmaan liiton alueella erityisesti Matkailun 
työohjelma sekä kyläohjelma hankkeineen, Suu- 
pohjan ja Pohjois-Satakunnan Leader II -ohjelmi
en matkailulliset hankkeet ja Isojoen-Lauhanvuo- 
ren kehittämisohjelman hankkeet ovat tehneet 
Länsi-Suomen Luontomatkailualueesta matkai
lullisen sateenvarjohankkeen alueellaan. Täm ä 
mahdollistaa koordinoidun, laaja-alaisen ja pit
käjänteisen asiakaslähtöisen matkailullisen kehit
tämistyön.
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ISOJOEN JA KAUHAJOEN TOIMINTA LUONTOMATKAILUN HYVÄKSI ON SAANUT MUUN MUASSA 
YMPÄRISTÖPALKINNON. TELTTAILU PAIKKA LAUHAN SPITAALIJÄRVEN RANNALLA.

KANSALLISPUISTOT, TALOUSMETSÄT 
JA SUOT
Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan 
kansallispuistot muodostavat erittäin mielenkiin
toisen luontokokonaisuuden. Lauhanvuoren 
kansallispuisto, geologisena kansallispuistona, 
tarjoaa polkuverkostojensa kautta mahdollisuu
den tutustua jääkauden jälkiin luonnossa, tuo 
luonnon historian jokaisen luettavaksi. Lyhyillä
kin matkoilla voi nähdä monipuolisesti suomalai
sen metsä- ja suoluonnon kirjoa. Kauhanevan- 
Pohjankankaan kansallispuisto, suokansallispuis- 
tona tarjoaa oman ainutlaatuisen, jopa mystisen 
luontoelämyksen sekä kasvistoltaan että linnus
toltaan. Kyrönjoen latvalähteiden kotina se on 
matkailullisesti liitettävissä Ratikan kanjonimai- 
semiin

Talousmetsät ovat osa tämänpäivän luonto- 
elämystä. Suurimmalle osalle kävijöitä helppo
kulkuinen hyvin hoidettu talousmetsä on yhtä

kuin metsäluonto. Talousmetsät ovat myös hel
posti tuotteistettavissa osaksi maatilan monipuo
lista matkailutarjontaa.

Paitsi käyntikohteena suot tarjoavat myös 
uudenlaisia mahdollisuuksia matkailupalvelu- 
tuotannossa. Alueellamme on runsaasti tuotanto
käytössä olevia tai olleita suoalueita. Aikaisem
min tuotantokäytössä olleiden soiden jälkikäy- 
tössä luodaan mm. oivallisia lintualueita sekä 
lintuharrastajille että metsästysmatkailulle. Sa
moin marja- ja yrttiviljely entisillä tuotantoalu
eilla tukee matkailua sekä välillisesti raaka-ainei
den tuotannossa että suoraan käyntikohteina. 
Viime vuosien aikana ovat erityisen mielenkiin
non kohteeksi nousseet turpeen lääkinnälliset 
vaikutukset sekä tupasvillakuidun käyttö tekstii
lien valmistuksessa. Turvesauna on jo nykypäi
vää, turvehoidot lähitulevaisuutta ja tupasvilla- 
tuotteet kuuluvat luontoharrastajan varustuk
seen.
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LUONTOM ATKAILUPALVELUT

Alueemme luonto on pienipiirteistä, ja reitistöjä 
suunniteltaessa ja rakennettaessa motiivina ei ole
kaan niiden tarjoama fyysinen rasitus vaan ret- 
keiltäessä koettu kokonaisvaltainen elämys. Näin 
ollen reitistöt itse asiassa liittävät luontokohteita 
ja matkailuyrityksiä toisiinsa. Reitistöjä suunni
teltaessa huomio onkin kiinnitetty niiden mah
dollisimman vähän alkuperäistä luontoa häiritse
vään toteutukseen käyttämällä hyväksi olemassa 
olevia polkuverkostoja ja vanhoja tienpohjia. Rei- 
tistöjen palveluvarustuksessa on pyritty huomioi
maan tämän päivän realiteetit: parempi tehdä 
nuotiorinki, kuin olettaa kulkijan osaavan nuoti- 
onpohjan teon; tuoda roskakori ja tyhjentää se 
kuin olettaa jätteen kulkevan mukana pois. O le
massa olevien matkailuyritysten ja reittien yhdis
tämisellä voidaan helpottaa reittien ylläpitoon 
liittyviä ongelmia.

M eillä on jo tällä hetkellä myös maaseudul
la nuori sukupolvi, jolle luonto on kauniita kuvia, 
luontodokum enttia, uhka... Kaupunkien kol
mannet ja neljännet polvet eivät omaa henkilö
kohtaista suhdetta suomalaiseen perusluontoon, 
keinoja kohdata se. Nämä tosiasiat asettavat vaa
timuksensa luontomatkailupalveluiden luomisel
le ja kehittämiselle. M atkailijan täytyy tuntea 
olonsa ennen kaikkea turvalliseksi, ja tässä opas- 
palvelut nousevat tärkeiksi. Kontrasti oman arvo
maailman ja matkailupalvelun välillä ei saa nous
ta liian suureksi. Matkailupalvelut toimivat link
kinä, joka yhdistää ihmisen ja luonnon.

Kauhajoki tunnetaan laajemmin lähinnä 
m ateriaalinkäsittelyteollisuuden keskittymäs
tään, huonekaluteollisuudestaan ja tietoyhteis
kuntaa ennakkoluulottomasti kehittävänä kunta
na. Matkailullisesti Kauhajoki on vielä kehityk
sensä alkutaipaleella. Kansallispuistot, Hyypän- 
jokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema, 
Sotkan alueen luonto- ja palvelukokonaisuus, 
muutamia mainitakseni, tarjoavat pohjan matkai
lupalveluiden kehittämiselle. Sijainti Suomense
län vedenjakaja-alueella luo Kauhajoen luonnolle

erityispiirteet, joilla se erottuu perinteisestä poh
jalaisesta lakeusmaisemasta.

Luontomatkailupalvelut Kauhajoella alka
vat olla suhteellisen kattavia. Palvelut tuotetaan 
pienissä yrityksissä, jotka yhteistyöllä muodosta
vat monipuolisia elämyskokonaisuuksia ja tarjoa
vat pääasiassa lisätulon, osin myös päätulon yrit
täjälle. Palvelut ovat sijoittuneet suurelta osin 
kunnan läntisiin ja eteläisiin osiin. Tämä on ollut 
luonnollista, sillä tärkeimmät vetovoimatekijät 
sijaitsevat juuri näissä osissa kuntaa.

Maaseutumaisia m ajoituskohteita löytyy 
metsän keskeltä, kylän laidalta ja kirkonkylältä. 
Telttailualueet ja laavut reittien varsilla tarjoavat 
luonnonläheisen vaihtoehdon. Ravitsemispalve
luiden tarjoajat vievät matkailijan luonnon laidal
le, toimivalle maatilalle, historialliseen kestikie
variin ja menneen maailman kartanomiljööseen 
tai tuovat maisteltavaksi nykyaikaistetun ruoka- 

perinteemme.
Käyntikohteet tarjoavat käsityöläisten tuot

teita perinteisin ja nykyaikaisin menetelmin, tee
moin ja raaka-ainein valmistettuina. Kädentaito- 
jaan voi kartuttaa taitajia seuraamalla tai opaste- 
tusti itse tekemällä. Kulttuuri koetaan lukuisissa 
museoissa, harrastajateattereissa, ohjelmapalve
luissa, jotka yhdistetään muuhun matkailutarjon
taan.

Oppaat, ja heistä erityisesti ammattitaitoiset 
luonto-oppaamme, tutustuttavat vieraantuneim- 
mankin flooraan ja faunaan sekä alueen histori
aan. Tämän päivän matkailija asettaakin erityisiä 
vaatimuksia nimenomaan opaspalveluille. Opas 
ei ole enää pelkästään luonnon tietoa jakava asi
antuntija vaan luonnon monitaituri, tarinanker
toja, erätaitojen tuntija ja yrttien tietäjä. Henkilö, 
jonka kanssa kuljetaan jalan, pyörällä, suksilla ja 
hevospelillä.

Isojoen-Lauhanvuoren kehittämisohjelman 
myötä aloitettiin mittava ympäristövastuullinen 
luontomatkailua tukeva kehittämistyö. Kauha
joella se tarkoitti kunnan merkittävimmän virkis
tys- ja matkailukäytössä olevan järven, Nummi
järven kunnostusta. Lauhanvuoren kansallispuis
ton liepeille ryhdyttiin luomaan palveluita kun-
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PITKOSPUITA PITKIN PÄÄSEE SEURAAMAAN SUUREN SUON 
HERÄÄMISTÄ. AAMUKASTE KIMMELTÄÄ KAUHANEVALLA.

nostamalla Muurahaisen entinen koulu luonto- 
matkailukeskukseksi, jossa on myös M etsähalli
tuksen luontotupa, alueen luonnosta kertova 
edustava näyttely. Muurahaisen luontomatkailu- 
keskuksesta on lisäksi suunnitteilla ekotie yli Lau- 
hanvuoren sekä polkureitistöjä myös yksityisille 
maille. Reitistöt tulevat yhtymään kansallispuis
ton polkuverkostoon ja sieltä Isojoen puolelle 
Lauhan Sarven luontomatkailukeskuksen polkui- 
hin.

Kauhajokelaiset ovat aina asuneet ja eläneet 
luonnosta, luonnossa tai lähellä luontoa. Uusista 
elinkeinoista huolimatta samoilla sijoilla on saa
tettu elää useiden sukupolvien ajan samanhenki
sesti. Matkailu tarjoaa yhden elinmahdollisuuden 
tulevaisuuden maaseudulle. Puhdas luonto, puh
taat elintarvikkeet, aidot ihmiset ja luonnonlähei
set elämisentavat ovat meidän matkailullisia vah
vuuksiamme -  kansainvälisestikin.
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Valtionmaiden luonnonsuojelualueet ja
niiden hoito

JORMA KO IVURIN N E

YLEISTÄ

Eteläisestä Suomesta on vaikea löytää kuntaa, jo 
hon on siunaantunut huomattavia luonnonsuo
jelualueita enemmän kuin Kauhajoelle. Vain naa
puri Isojoki on lähellä samaa luokkaa, mutta sit
ten onkin taulukossa pitkä väli seuraaviin. Kauha
joella sijaitsee kaksi kaikkien tuntemaa kansallis
puistoa, Lauhanvuori ja Kauhaneva - Pohjankan-
gas. Niistä kummastakin - laajoja kun ovat - osia 
liikenee myös naapurikuntien puolelle. M uut val
takunnalliset alueet ovat Iso-Koihnannevan, Iso- 
Kaivonevan  ja H akonevan-M ustasaarennevan - 
tosin vielä lakisääteisesti perustamattomat - soi
densuojelualueet. Edellä mainitut edustavat sekä 
kangasmaiden että soidenkin osalta Kauhajoen 
luonnon karua, joskin hyvin tyypillistä osaa. Re
hevämmät kasvupaikat on vuosisatojen kuluessa 
otettu ihmisen hyötykäyttöön ja suojeluun löytyy 
niistä enää vain pieniä laikkuja. Valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan on sisällytetty Päntä- 
neen kylän N äsiänmäen lehto, josta ollaan perus
tamassa lakisääteistä lehtojensuojelualuetta.

Aikoinaan lakisääteiset suojelualueet koet
tiin kaikin puolin, niin rajoiltaan kuin muuten
kin, pysyviksi ja muuttumattomiksi. Tänä päivä
nä eri kansainväliset sopimukset ja Suomen liitty
minen Euroopan Unioniin ovat saaneet aikaan 
sen, että alueita arvioidaan uudelleen. Myöskin 
muita keinoja luonnonsuojelun edistämiseen on

tullut mm uusien luonnonsuojelu- ja metsälakien 
myötä. Kansallispuiston alueet tulee silti edel
leenkin olla vain valtion maalla.

Jo  nimensäkin mukaisesti luonnonsuojelu
alueiden päätarkoitus on luonnon säilyttäminen 
koskemattomana ja mahdollisimman monimuo
toisena. Ne ovat alueita, joilla luonto hallitsee ja 
joille ihmisen tulisi mennä vain kohteliaana ja 
huomaavaisena vieraana. Kansallispuistojen roo
liin kuuluu myös toimia yleisinä nähtävyyksinä, 
opetus-, tutkimus- ja virkistyskohteina ja siksi nii
hin on rakennettu hoito- ja käyttösuunnitelmien 
mukaista palveluvarustusta. H oito- ja käyttö
suunnitelmissa määritellään kunkin puiston koh
dalla, miten alueen suojelutavoitteet ja käyttötar
peet sovitetaan yhteen. Yhteistyössä mm. paikal
listen kuntien kanssa laadittavat suunnitelmat 
poikkeavat kaikki paljonkin toinen toisistaan.

LUONNONSUOJELUALUEET

Kauhajoen suojelualueiden luontoa, geologiaa, 
kasvillisuutta, eläimistöä on ansiokkaasti esitelty 
vuonna 1983 julkaistussa Kauhajoen luonnonkir
jassa ja myös vuoden 1991 Kauhajoen vesien kir
jassa. Siksipä seuraavassa pitäydytäänkin kuvaa
maan lyhyesti niiden tänä päivänä nähtävissä ole
via kehittymis- tai muutosnäkymiä.
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MUSTAISNEVAN ALLIKKOALUETTA SADEPÄIVÄN VÄRIKYLLÄISYYDESSÄ.

LAUHANVUOREN KANSALLISPUISTO

Puisto laajeni vuonna 1993 alkuperäisestä, vuon
na 1982 perustetusta, noin tuhannella hehtaaril
la. Tuolloin puistoon liitettiin ns. Pohjois-Lauhan 
kangasalue, M ajaletto ja Nokilammennevan alue 
sekä näihin liittyviä ostotiloja. Tällä hetkellä puis
toa on valtion omistuksessa pyöreästi 4 0 0 0  heh
taaria. Puiston aluetta tultaneen vielä kasvatta
maan noin tuhannella hehtaarilla niin, että siihen 
tulee mukaan valtaosa Lauhan hiekkakivialueen 
geologisesta kokonaisuudesta. Tällöin Korsukan- 
kaalta Uuron tielle ulottuvan, kaksitoista k ilo
metriä pitkän ja noin viisi kilometriä leveän, alu
een soikiomuoto on suojelun kannalta muuten
kin lähes ihanteellinen.

KAUHANEVAN-POHJAN KANKAAN 
KANSALLISPUISTO

Kansallispuistoaluetta on valtion omistuksessa 
tällä hetkellä vähän vajaa 40 0 0  hehtaaria. Puiston

kokonaisuus Kauhanevan aluetta lukuun otta
matta on vielä muodoltaan melkoisen epämää
räinen, mutta tilannetta korjataan koko ajan 
hankkimalla valtiolle lisää aluetta. Näin varsin
kin puiston Karvian puoleisessa osassa. Puistossa 
suojellaan erityisesti erämaista suo- ja harjuluon
toa. Elem entit ovat osin samoja kuin Lauhan- 
vuorella ja puistot muodostavatkin hoitom ie- 
lessä parin. Täydentävät toinen toistaan.

Ainakin toistaiseksi puiston vaikuttavin ja 
merkittävin osa on Kauhanevan luonnontilainen 
ja erämainen suoalue. Puiston muiden osien luon
nonsuojelullinen tila ja arvo on kuitenkin ajan 
myötä myös nousemassa erilaisin ennallistamis- ja 
hoitotoimin.

ISO-KOIHNANNEVAN
SOIDENSUOJELUALUE

Nummijärven kylätaajaman pohjoispuolella si
jaitsevan alueen pinta-ala on noin 1400 hehtaaria 
ja se on käytännössä kokonaan hankittu valtiolle.
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SUUREN SUON KAUNIS YKSITYISKOHTA: 
KIHOKKI LÄHIKUVASSA.

Alue on muodoltaan yhtenäinen ja vaikka se ra- 
joittuukin mm. kaakkoiskulmaltaan turvetuotan
toalueeseen, sen suojelullinen merkitys ja arvo on 
varsinkin eräiden hoitotoimien jälkeen huomat
tava. Suojelun kannalta kaakkoiskulman allik- 
koista Lutakkokeidasta samoin kuin Koihnanjär- 
veä ja sen länsipuolista aluetta voidaan pitää eri
tyisen arvokkaana, mutta myös koko erämainen 
kokonaisuus on vaikuttava.

ISO-KAIVONEVAN SOIDENSUOJELUALUE

Alue sij aitsee Päntänen kylätaaj aman eteläpuolel
la. Se sijaitsee noin 150 metriä merenpinnan ylä

puolella eli noin 20 metriä alempana kuin Iso- 
Koihnannenva. Nimensä mukaisesti se on erittäin 
allikkoinen. Kartoilla esiintyvä nimi Yhdeksän- 
järvenmaa ei myöskään ole tuulesta temmattu. 
Alue on muodoltaan yhtenäinen ja pinta-alaltaan 
noin 600  hehtaaria. Alue samoin kuin myös Iso- 
Koihnanneva ovat merkittäviä suo- ja erämaalin- 
nuston lisääntymis- ja turva-alueina.

HAKONEVAN-MUSTASAARENNEVAN
SOIDENSUOJELUALUE

Alue sijaitsee Kauhajoen kunnan itärajan kul
mauksessa, lähellä Karvian ja Jalasjärven rajoja.
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Vanhalle valtionmaalle vuonna 1985 perustettua 
190 hehtaarin suojelualuetta on tällä hetkellä 
kasvatettu noin 400  hehtaariin. Tavoitepinta-ala 
on reilusti yli 700  hehtaaria. Myöskin tämä alue 
suojelee avointa, erämaista eteläpohjalaista suo
luontoa.

NÄSIÄNMÄKI

Päntäneen Korpikylässä sijaitseva alue kuuluu 
vuonna 1998  vahvistettuun valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan. Sen ohjelmapinta-ala 
on noin kymmenen hehtaaria ja suuri osa siitä on 
jo hankittu valtiolle. Alueeseen kuuluu kangas
maan ohella myös lehtokorpea, jota on aikoinaan 
osin ojitettu. Ojituksesta ja tapahtuneesta kuuset- 
tumisesta huolimatta alueen kasvillisuus on edel
leen monipuolinen ja sitä pidetään ainakin eräi
den arvioiden mukaan Kauhajoen arvokkaimpa
na lehtona.

YLEISTÄ SUOJELUALUEIDEN HOIDOSTA

Lähes kaikkia valtion - meidän kaikkien suoma
laisten - omistamia luonnonsuojelualueita hoitaa 
ympäristöministeriön lukuun M etsähallituksen 
luonnonsuojelutoiminto. Sen paikallisorganisaa
tio Kauhajoenkin alueiden osalta on Länsi-Suo
men luontopalvelut. Luonnonsuojelualueiden 
hoitoon kuuluu vaihtelevasti eri toimia alueen 
tyypistä, tilanteesta ja tavoitteista riippuen. Usein 
riittää, että alueiden annetaan vain olla omillaan 
ja harrastetaan korkeintaan luonnon seurantaa ja 
ehkä valvontaa. Näin on usein tilanne esimerkiksi 
luonnontilaisilla soilla. M onilla alueilla on kui
tenkin tarpeen tehdä erilaisia hoitotoimia, joiden 
tavoitteena on aina luonnon monimuotoisuuden 
suojelu, aiempien ihmistoimien vaikutusten kor
jaus tai välttäm ättöm än käytön aiheuttamien 
haittojen minimointi.

KULUN OHJAUS JA PALVELUVARUSTUS

Lauhanvuori ja jossain määrin myös Kauhanevan- 
Pohjankankaan kansallispuisto ovat suosittuja

yleisön käyntikohteita ja tämä ns. kävijäpaine 
kohdistuu vielä tiettyihin suppeisiin puiston 
osiin. Tällaisiin paikkoihin onkin rakennettu pol
kuja ja paikkoja, joissa levähtää, istua nuotiolla tai 
vaikka yöpyä teltassa. Palveluvarustukseen kuu
luvat myös viitat ja opasteissa tietoa alueen luon
nosta.

Hyväkuntoisten ja huollettujen rakenteiden 
tarkoitus on oikeastaan kanavoida kulkua niin, 
että luonto mahdollisimman paljon säästyy kos
kemattomana. Eräs tätä tavoitetta erinomaisesti 
palveleva rakenne on mm. luontotorni varustuk
sineen. Toisaalta palveluvarustuksen tarkoitus on 
tietenkin helpottaa alueisiin ja luontoon tutustu
mista ja luontoelämysten kokemista ja näin hank
kia luonnonsuojelulle uusia ystäviä.

Vaikka Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Poh- 
jankankaan kansallispuistoja tulevaisuudessa laa- 
jennetaankin, voidaan niiden katsoa olevan sisäi
seltä palveluvarustukseltaan jokseenkin valmiita. 
Jatkossa kävijöitä palvelevaa varustusta onkin 
tarkoitus kehittää ja lisätä puistojen ulkopuolella, 
olemassa olevan asutuksen tuntumassa. Periaat
teen mukaisesti M uurahaisen kylälle, entisen 
koulun tiloihin, on rakennettu toiminta- ja opas- 
tuskeskus palvelemaan Lauhanvuoren kävijöitä ja 
toimimaan kummankin kansallispuiston opastus- 
keskuksena. Vastaavan tyyppinen M uurahaista 
täydentävä palveluvarustus rakennetaan myös 
puiston Isojoen puolelle.

OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN

Kauhajoen luonnonsuojelualueilla ihmisen kä
denjälki näkyy monin paikoin. Jos aikaa otetaan 
riittävästi, niin luonto nämä merkit yleensä peit
tää. Ei kuitenkaan välttämättä aina. Monissa ta
pauksissa esimerkiksi ojituksen ja yleensä maape
rään ja vesiin kohdistuneiden toimenpiteiden voi
daan katsoa olevan vaikutuksiltaan pysyviä. 
O jitettujen soiden ennallistaminen on kuiten
kin suhteellisen helposti toteutettava kerta- 
toimenpide, jonka jälkeen suoekosysteemi ja 
maisema jää kehittymään itsekseen. M ikäli 
ojituksen ja mahdollisesti lannoituksen seurauk-
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MÄNTYPISTIÄINEN ON TUHOELÄIN TALOUSMETSÄSSÄ, MUTTA NORMAALI LUONTOON 
KUULUVA LAJI KANSALLISPUISTOSSA, NIINPÄ TORJUNTAA El LUONNONSUOJELUALUEELLA 
TEHTY. PIONEERIPUUT OVAT NYT VALTAAMASSA KUOLLUTTA MÄNNIKKÖÄ JA PUISTON 

MONIMUOTOISUUS TULEE SAAMAAN HIENON LISÄN.

sena on kasvanut puuta, niin ennallistamisessa 
myös tämä sato tulee samalla korjatuksi.

Eniten soiden ennallistamista on tähän 
mennessä tehty Iso-Kaivonevalla ja Iso-Koihnan- 
nevalla. Kyse on yhteensä usean sadan hehtaarin 
tehoalasta kattaen käytännössä koko alueet. Sa
massa yhteydessä myös Kaivolammin ja Koihnan- 
järven vesipinnat ovat palautuneet lähelle luon
nontilaa.

Lauhanvuoren kansallispuistossa soiden en
nallistamista on tehty toistaiseksi noin 50  heh
taaria M ajaleton pohjoisosissa. Puiston laajetessa

ennallistamista on tulossa jonkin verran lisää, 
mutta kaikkiaan tarve on suhteellisen pieni.

Kauhanevan Punttukeitaan halkaisevat kaksi 
laskuojaa on myös padottu noin neljän kilometrin 
matkalta. Paikoitellen työtä on vaikeuttanut veden 
karkaaminen ojien pohjista aikanaan paljastu
neiden hiekkadyynien kautta.

Hakonevan-Mustasaarennevan alueella en
nallistamista on tehty noin 100 hehtaarin alueel
la. Työ on tapahtunut Euroopan unionin Life-ra- 
hoituksella. Tarvetta työn jatkamiseen tulee, kun 
alueeseen liitetään uusia osia.
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VESISTÖJEN ENNALLISTAMINEN

O jikkoja ennallistettaessa hoituvat tavallisesti 
myös kohteiden vesialueet. Vesien ennallistami
nen tarkoittaa suojelualueilla vain niiden vesipin
nan nostoa tasolle, jolta se on aikoinaan laskettu. 
Toim enpiteellä parannetaan usein maisemaa ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksia, mutta tarkoitus 
on tietenkin ennen muuta kohentaa vesien alku
peräisen eliölajiston elinmahdollisuuksia. Edellä 
mainittiin jo Kaivolampi ja Koihnanjärvi. M erkit
tävä on ollut myös Lauhanvuoren Spitaalijärven 
ja Kangaslammin vesipintojen palauttaminen. 
Näin myös mm. mustakurkku-uikku on palan
nut puiston lajistoon ja kävijöiden ihailtavaksi.

KANGASMETSIEN LUONNONTILAN 
PALAUTTAMINEN

Kauhajoen luonnonsuojelualueisiin kuuluu ja ai
nakin niiden laajetessa tulee kuulumaan talous- 
käytössä olleita viljelymetsiä, joiden puusto ja ra
kenne poikkeavat kovasti luonnontilaisesta. Kun 
metsää ei enää käsitellä, niin luonnontila alkaa 
palautua itsekseen. Kehitystä voidaan myös no
peuttaa esimerkiksi kulonjäljittelyllä. Kulosuun- 
nitelmia ei vielä ole tehty, mutta niitä ja vastaavia 
toim ia tultaneen lähivuosina, ainakin pienessä 
määrin, ottamaan ohjelmiin. Näin alueille saatai
siin niiltä puuttuvaa lahopuuta ja palanutta puuta 
sekä tulevaisuudessa myös nykyistä enemmän 
lehtipuustoja.

MUUT HOITOTOIM ET

Yleinen periaate on, että luonnon kehityskulkui
hin ei suojelualueilla puututa. Ei ainakaan silloin, 
kun lähtötilanne on luonnontilainen. Mittava esi
merkki tästä on 1990-luvun alun pilkkumänty- 
pistiäisen esiintyminen, jota tuolloin kutsuttiin 
myös tuhoksi. Mm. Lauhanvuoren laaja ja karu 
männikköalue on luonnostaan sopiva pistiäisen 
silloin tällöin tapahtuville joukkoesiintymisille. 
Nämä ovat osa alueiden luontoa eikä pistiäisten 
kimppuun käytykään, vaikka jopa sen suuntaisia

paineita esiintyi. Ympäröivällä alueella suoritet
tiin mäntypistiäisen mittava kemiallinen lento- 
torjunta.

Ilmiön aikana mäntypistiäisiä oli mäntyjen 
kimpussa lähes koko puiston alueella. Luonnon 
oma säätely toimi kuitenkin niin, että lopullinen 
”tuho” puistossa jäi noin 2 0 0  hehtaariin. Tältä 
Lauhanvuoren kaakkoisliepeen yhtenäiseltä alu
eelta lähes kaikki männyt kuolivat, mutta alueen 
muutamat isot koivut ja kuuset tietenkin säästyi
vät. Vapautunutta kasvutilaa valloittaa nyt erityi
sesti pioneeripuu koivu ja puiston luonnon moni
muotoisuus saa näin hienon lisän. Muualla puis
toa pistiäisen jäljet jäivät lopulta varsin vähäisiksi.

Edellä hoito oli sitä, että luonnon annetaan 
toim ia omin ehdoin. Samantyyppinen asia on 
suojelualueiden tai niiden osien säilyttäminen 
erämaisina ja vailla kävijöiden ohjaamista. Jossain 
tapauksessa käytetään jopa liikkumisen rajoitta
mista. Muun muassa pääosaa Kauhanevasta pide
tään rauhallisena ja häiriöttöm änä ja pyritään 
näin varaamaan muuttohaukalle ja kotkalle pa- 
laamis- tai kotiutumismahdollisuus. Kotkalle voi
daan myös tehdä tekopesiä, kun luonnosta ei tällä 
hetkellä muuten löydy kelvollisia, riittävän vank- 
kaoksaisia pesäpuita.

Pienialaisia hoitotöitä ovat myös entisten 
sorakuoppien kevyt maisemointi, Lauhanvuoren 
laen entisten perunapeltojen hoito ja maaston ku
lumisen ehkäisy tai kuluneiden alueiden maise
mointi.

Lehtoja ja perinnemaisemia ei Kauhajoen 
luonnonsuojelualueilla juuri ole. Näsiänmäen 
hienoa lehtokasvillisuutta uhkaa kuitenkin kuu- 
settuminen ja siksi valtiolle hankitulla osalla on 
suoritettu kuusten poistoa vuonna 1996. Samalla 
aloitettiin myös alueet ojien patoaminen. Tehdyt 
toim enpiteet ovat lieviä ja niitä onkin tarkoitus 
lyhyin väliajoin jatkaa.
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Valtakunnalliset suojeluohjelmat 
ja Natura 2 0 0 0  -verkosto

MATTI KYRÖ LÄ IN EN

VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT

Suomessa on suunniteltu luonnonmaantieteelli
seen aluejakoon pohjautuvia valtakunnallisia 
suojeluohjelm ia luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi jo 1970-luvulta lähtien. Mittavaa 
selvitystyötä ja ehdotuksia on tehty ministeriöve- 
toisissa komiteoissa ja työryhmissä. Perusteelli- 
simpia ja laajimpia näistä oli kansallispuistokomi- 
tean ehdotus vuonna 1976. Virallisen aseman 
suojeluohjelmat ovat saaneet valtioneuvoston pe
riaatepäätöksin. Niistä ensimmäinen (1978) kos
ki kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämis
tä. Sitä on myöhemmin täydennetty useilla kan- 
sallispuistoverkon laajentamista koskevilla pää
töksillä. Soidensuojeluohjelma hyväksyttiin 1979 
ja sitä täydennettiin 1981. Lintuvesiensuojeluoh
jelmasta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 
1982. Harjujensuojeluohjelmasta päätettiin 1984. 
Seuraavana oli vuorossa lehtojensuojeluohjelma 
vuonna 1989 . Rantojensuojeluohjelm asta pää
tettiin 1990 . Viimeisimmät periaatepäätökset 
koskevat vanhojen metsien suojelua (1993 ja 1996).

Suojeluohjelm ien tavoitteena on luoda 
maahamme edustavimmat luonnonalueet ja-piir
teet turvaava suojelualueverkosto. Suojeluohjel
mien toteuttamiseksi alueita on 1980-luvun alus
ta lähtien hankittu valtiolle tai rauhoitettu yksi
tyismaan luonnonsuojelualueina. Valtion maille 
on perustettu kansallispuistoja ja muita luonnon
suojelualueita. Lisäksi valtioneuvosto teki vuon

na 1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti ar
vokkaista maisema-alueista ja maisemansuojelun 
kehittämisestä. Sen tavoitteiden toteuttam inen 
edellyttää muista suojeluohjelmista poiketen ak
tiivista m aisemanhoitoa maaseudun kulttuuri
maisemien ylläpitämiseksi.

SUOJELUOHJELMIEN ALUEET 
KAUHAJOELLA

Kauhajoen monipuolisen luonnon ansiosta kun
nassa on rantojensuojeluohjelm aa lukuun otta
matta kaikkiin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita.

Soidensuojeluohjelmassa on mukana peräti 
seitsemän Kauhajoen alueella kokonaan tai osit
tain sijaitsevaa suoaluetta. N äistäM ajaletto  sisäl
tyy kokonaisuudessaan Lauhanvuoren kansallis
puistoon ja Kauhanevan  alueesta osa Kauhane- 
van-Pohjankankaan kansallispuistoon. Suuri osa 
M ustasaarenneva-H akonevan  alueestakin on jo 
suojeltu soidensuojelualueena. Sen sijaan Iso Kai-
voneva, Iso K oihnanneva-Lutakkokeitaat, Kam- 
pinkeidas \a osa Siioninkeidas-M ustakeitaasta on 
vielä perustamatta suojelualueiksi.

Lintuvesiensuojeluohjelmaan sisältyy Yli- 
mysjärvi, jonka suojeluarvojen säilyttäminen kai- 
paisi vedenpinnan nostoa.

H arjujensuojeluohjelm aan kuuluvat Iso 
Kaivonevaa ympäröivä Karhukangas sekä Kauha- 
nevan-Pohjankankaan kansallispuistoon rajoittu
va Pohjankangas-Nummikangas. Karhukankaan
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edustavimmat muinaisrantamuodostumat sijait
sevat tosin muodostuman länsiosassa harjujen
suojeluohjelman ulkopuolella. Harjujensuojelu
ohjelman päätavoite on geomorfologisten muo
dostumien suojelu siten, ettei niille myönnetä lu
pia maa-ainesten ottam iseen. Sekä Karhukan- 
kaasta että Nummikankaasta on hankittu alueita 
myös viereisiin luonnonsuojelulain mukaisina 
suojelualueina suojeltaviin alueisiin liitettäväksi.

Lehtojensuojeluohjelmassa on Kauhajoelta 
mukana pieni N äsiänm äki, josta osa on jo hankit
tu valtiolle.

Vanhojen metsien suojeluohjelmaankin on 
löytynyt yksi pieni alue, Perkiönkorven m etsä. 
H yypänjokilaakso  puolestaan on yksi valtakun
nallisesti arvokkaista maisema-alueista.

NATURA 2000 -VERKOSTO

Suomen liityttyä Euroopan yhteisöön tulivat 
meilläkin sovellettaviksi yhteisön säädökset (di
rektiivit), jotka on saatettu voimaan kansallista 
lainsäädäntöä tarvittaessa muuttamalla. Euroo
pan yhteisön luontodirektiivin mukaan yhteisön 
alueelle perustetaan erityisten suojelutoimien 
alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen 
verkosto, ”Natura 2 0 0 0 ”. Tämän verkoston avulla 
on tarkoitus turvata erityisesti tiettyjen luon
todirektiivin liitteissä lueteltujen luontotyyp
pien ja lajien suotuisa suojelun taso. Tällaisia 
luontotyyppejä ovat mm. keidassuot, aapasuot, 
puustoiset suot, boreaaliset luonnonmetsät, hu-
muspitoiset lam m et ja järvet sekä pikkujoet ja pu-
rot. Suojeltavia lajeja puolestaan ovat mm. liito- 
orava, saukko  ja jokihelm isim pukka. Lintudirek
tiivin mukaan jäsenvaltioiden on puolestaan osoi
tettava erityisiksi erityissuojelualueiksi direktiivin 
liitteessä mainittujen lintulajien suojelemiseksi 
lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet. 
Liitteen mukaisia lintulajeja (kaikkiaan Suomessa 
pesiviä noin 60) ovat mm. kaakkuri, kuikka, mus-
takurkku-uikku, laulujoutsen, sinisuohaukka, ka -
lasääski, pyy, metso, kurki, kapustarinta, liro, keh -
rääjä, palokärki '^pohjantikka.

Luonnonsuojelulain 64 §:n mukaanNatura 
20 0 0  -verkosto Suomessa koostuu 1) lintudirek
tiivin perusteella EY:n komissiolle ilmoitetuista 
linnustonsuojelualueista ja 2) alueista, jotka ko
missio on luontodirektiivin perusteella hyväksy
nyt yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi. Valtio
neuvosto teki 2 0 .8 .1 9 9 8  päätöksen Natura 2000  
-verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä.
Ehdotusta on käsitelty EY:n asiantuntijaseminaa
rissa, jonka suositusten perusteella Suomelta on
pyydetty lisäselvityksiä ja täydennyksiä. Valtio
neuvoston päätöksestä on valitettu Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, joten päätös ei vielä ole lain
voimainen.

Kauhajoen kunnan alueelle ulottuu kaikki
aan yhdeksän Natura 2 0 0 0  -verkostoon esitettyä 
aluetta (liitekartta). Näistä Karvian luom at 
(F I0200091), Karvianjoen kosket (F I0200130) ja 
L apväärtin jokilaakso  (F I0 8 0 0 111) käsittävät 
Kauhajoen puolella vain latvapuroja, joiden suo
jeluarvot tulevat turvatuksi vesilain ja metsälain 
säännöksiä noudatettaessa. Kauhanevan Natura- 
alueeseen sisältyvä Ratikan osa-alue Kauhanevan 
luoteispuolella on puolestaan ajateltu varjeltu
vaksi vesilain, maa-aineslain, metsälain ja raken
nuslain säädösten viisaan soveltamisen kautta. 
Kyseinen alue sisältyy myös valtakunnallisesti ar
vokkaisiin maisema-alueisiin. Kaikki muut Kau
hajoen kunnan Natura-alueet, joita ovat Lauhan- 
vuori (F I0 8 0 0 0 0 1 ), Kauhaneva  (F I0 8 0 0 0 0 2 ), 
M ustasaarenneva  (F I0 8 0 0 0 1 0 ), Iso K aivoneva  
(F I0 8 0 0 0 3 3 ), Iso K oihnanneva  (F I0 8 0 0 0 3 4 ) ja 
Ylimysjärvi (F I0800050), on tarkoitus toteuttaa 
luonnonsuojelulain mukaisina luonnonsuojelu
alueina. Nehän sisältyvät jo entuudestaan johon
kin valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Aluei
den rajauksia on tosin jonkin verran tarkistettu.
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NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEITA 
KO SKEVAT ERITYISSÄÄDÖKSET
Valtioneuvoston hyväksyttyä Natura 20 0 0  -ver
kostoa koskevan ehdotuksen ovat tulleet voi
maan luonnonsuojelulain 6 5 -6 6  §:n ”Natura- 
säännökset”. Niiden mukaan hankkeen tai 
suunnitelman toteuttajan tai suunnitelman laati
jan on arvioitava vaikutukset Natura-alueen 
luonnonarvoihin, jos hanke tai suunnitelma joko 
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hank
keiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti 
merkittävästi heikentää alueen niitä luonnonar
voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Na
tura 2 0 0 0  -verkostoon. Tämä koskee myös sel
laista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuo
lella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Hankkeita 
ovat mm. erilaiset rakennusten, teiden ja voima
johtojen rakennushankkeet, vesistöjärjestelyt ja 
ojitukset. Suunnitelmilla tarkoitetaan sekä raken
nuslain mukaisia kaavoja että muita suunnitel
mia, kuten esim. tiesuunnitelmia ja metsätalou
teen liittyviä suunnitelmia.

Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväk
syvän viranomaisen on katsottava, että tällainen 
arviointi on tehty. Siitä on sen jälkeen pyydettävä 
lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta ja sil
tä, jonka hallinnassa Natura-alue on. Jos ympäris
tökeskus on itse hankkeen toteuttaja, lausunnon 
antaa ympäristöministeriö. Tarvittaessa virano
maisen on tiedotettava asian vireilläolosta kansa
laisille ja varattava myös heille tilaisuus lausua sii
tä mielipiteensä.

Viranomainen ei puolestaan saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä 
tai vahvistaa suunnitelmaa, jos em. arviointi- ja 
lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunni
telma merkittävästi heikentävän niitä luonnonar
voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Na
tura 2 0 0 0  -verkostoon. Lupa saadaan kuitenkin 
myöntää taikka suunnitelma vahvistaa, jos valtio
neuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai 
suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän ylei
sen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaih
toehtoista ratkaisua ole.

Alueiden kuuluminen Natura 2 0 0 0  -ver
kostoon merkitsee siten sellaista eurooppalaista 
lisästatusta, joka edellyttää niihin vaikuttavien 
ympäristönmuutoshankkeiden arviointia aiem
paa tarkemmin nimenomaan luontotyyppien ja 
lajien suojelun kannalta. Käytännössä kansalliset, 
aiempien suojeluohjelmien toteuttamiseen liitty
vät suojelutavoitteet ja kotimaiseen lainsäädän
töön sisältyvät luonnon monimuotoisuuden suo
jelutavoitteet olisivat ymmärtääkseni ilman ”Na- 
tura-lisääkin” useimmiten johtaneet samaan 
lopputulokseen.
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NATURA 2000 -VERKOSTON KOHTEET KAUHAJOELLA

Natura 2000 -alueet 
Natura 2000 -joet 
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NIMET OVAT VANHAA PUHETTA PAIKOISTA, NE KERTOVAT MITEN 
IHMINEN KOKEE YMPÄRISTÖNSÄ. MÄKIEN NIMEÄMINEN TAPAHTUU
USEIN ULKOMUODON PERUSTEELLA. FYRRYKALLIO MUISTUTTAA

MUODOLTAAN FYRRYÄ ELI HAMEEN HELMAOSAN RYPYTYSTÄ.
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Paikannimistö luontosuhteen kuvaajana
ANU SAARIKOSKI

Paikannimet ovat hitaasti muuttuvaa kielen ker
rostumaa. Vanhimmat nimet kertovat meille 
kymmenten sukupolvien tarinaa, sillä ne antavat 
tietoa vallinneista elinkeinoista, sosiaalisesta elä
mästä, ihmisten arvostuksista ja ajankäytöstä. Pai
kannimet heijastelevat aina myös ihmisten suh
detta ympäristöönsä. Nim eämisperusteita on 
useita. Paikka voi saada nimensä sijainnin, koon, 
muodon, omistajan tms. seikan perusteella. Pai
kannimi muotoutuu sen mukaan, mikä piirre pai
kassa tai sen käytössä on nimenantajayhteisön 
mielestä kaikkein tärkein. Nimen valinta kertoo 
aina jotain itse paikasta, mutta usein mielenkiin
toisempaa on se, mitä se kertoo nimenantajasta 
ja hänen elämänpiiristään.

Aikaisempina vuosisatoina ihminen on elä
nyt enemmän luonnon ehdoilla kuin nykyään. 
Metsät, pellot ja muu ympäristö ovat olleet kiin
teä osa jokapäiväistä elämää ja niitä on tarkasteltu 
useimmiten työnteon ja liikkumisen kannalta. 
Suhtautuminen lähiympäristöön ja yleensä luon
toon välttämättömänä ja tärkeänä osana elämää 
näkyy myös paikannimissä. Kauhajoen Panulanky- 
lässä on ollut viljelys, jota on kutsuttu Leivättö- 
m änpelloksi. Nimeämisperusteena on ollut se, et
tä maa oh niin huonoa viljeltäväksi, ettei siitä 
aluksi uskottu koskaan saatavan kunnon satoa. 
Kauhajoelta löytyvät myös sellaiset paikat kuin 
M aitolanm aa  sekä sen pohjalta karttanimiksi 
päätyneetM aitolankangas, M aitolanneva ]aMai- 
tolankurkku. Perusteena tälle nimiryppäälle on

se, että alueella on pidetty lehmiä vapaasti laidun
tamassa ja maito on käyty siellä päivittäin lypsä
mässä.

Paikannimet ovat osa jatkuvasti muuttuvaa 
kulttuurimaisemaa. Koska tässä maisemassa val
litsee jatkuva muutos, myös nimet joutuvat muu
toksen kohteeksi. Paikannimet muuttuvat ja hä
viävät yleensä hyvin hitaasti. Nimet säilyvät ih
misten mielissä vielä kauan sen jälkeenkin, kun ne 
ovat poistuneet aktiivisesta käytöstä. Kuitenkin, 
kun tarkastelun kohteeksi ei oteta ihmisen elin
ikää, vaan useamman vuosisadan jakso, voidaan 
todeta, että muutosta on aina tapahtunut ja tulee 
aina tapahtumaan. Joskus ympäristön muuttues
sa nopeasti, voi myös paikannimissä tapahtua 
poikkeuksellisen nopeaa muuttumista, vaihtu
mista ja häviämistä.

Viimeisen sadan vuoden aikana varsinkin 
maaseutujen paikannimistö on joutunut voimak
kaan muutoksen kohteeksi. Ihmisten elinympä
ristö on muokkautunut nopeasti toisenlaiseksi. 
Elinkeinorakenne on muuttunut ja asutus on jat
kuvasti tihentynyt ja keskittynyt taajamiin. Tämä 
on muuttanut myös ihmisten tapaa hahmottaa 
ympäristöään ja nimetä paikkoja. Ihminen tarkas
telee luontoa uusin silmin. Nykyajan ihmisillä on 
esteettisempi näkökulma kuin aikaisempien suku
polvien edustajilla. He näkevät ympäristönsä 
maisemana ja käyvät luonnossa usein vain vir
kistäytymässä.
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Ihmisen luontosuhteen muutos heijastuu eri 
tavoin eri nimiryhmiin. Paikannimet voidaan kar
keasti jaotella kulttuurinimiin  ja luontonimiin. 
Kulttuurinimiä ovat asutusnimet, viljelysnimet ja 
artefaktit eli ihmisen tekemät tuotteet tai paikat 
kuten tervahaudat, kaivot, sillat jne. Luontonimiä 
ovat m aastonim et ja vesistönimet. Asutusnimistö 
on kaava-alueilla muotoutunut tietyn tyyppisek
si, mutta usein virallisen nimen rinnalla elää jokin 
tuttavallisempi ja tutkimuksen kannalta m ie
lenkiintoisempi kutsumanimi. Aina nimi ei ehkä 
miellytä asunnon omistajaa tai asukasta. Kauha
joen Pukkilankylästä ovat löytyneet ainakin Lu- 
tikkalinna  ja Paskola. Viljelysnimet muodostavat 
sen ryhmän, joka monin paikoin, myös Kauha
joella, on joutunut suurimman muutoksen koh
teeksi. Paljon viljelyksiä on hävinnyt metsityksen 
ja asutuksen tieltä, eikä jäljellä oleviakaan enää 
ole tarvetta nimetä niin tarkasti kuin ennen. Kau
hajoelta on noin neljäkymmentä vuotta sitten ke
rätty seuraavanlaisia, yleisesti alueen paikanni
missä esiintyviä, pellon nimityksiä: alus, alusta, 
flätti, kytö, kääly, lohko, loukko, m aa, plassi, 
pläntti, sarka, vainio. Tämä nimitysten runsaus 
kertoo siitä, miten tarkasti ja monipuolisesti pel
lot on nimetty. M uutoksesta puolestaan kertoo 
se, että näiden nimitysten käyttö Kauhajoen pai
kannimissä on jatkuvasti vähentynyt ja osa nimi
tyksistä on varmasti jo nyt nuoremmalle sukupol
velle outoja. Artefaktien ryhmässä tervahautojen, 
porttien, veräjien ja karjakujien nimet korvautu
vat uusien tuotantolaitosten, kauppojen ja teiden 
nimillä. Maasto- ja vesistönimissä muutos ei ole 
ollut yhtä selkeää. Useat luontonim et ovatkin 
vanhoja ja olleet olemassa jo ennen alueen asutus- 
ja viljelysnimistön syntymistä. Tämä johtuu siitä, 
että tärkeät kulkureitit ja luonnonpaikat ovat saa
neet nimensä jo varhain.

Soiden ja metsien nimet kuuluvat itsestään 
selvästi maastonimien ryhmään. Laajoja metsä- ja 
suoalueita ei useinkaan nimetä kovin tarkasti. T ä
mä johtuu lähinnä siitä, tällainen luonnonmaise
ma nähdään aivan toisessa mittakaavassa kuin ti
heään asuttu kulttuurimaisema. Asumattomilla 
alueilla paikannimi tarkoittaa usein myös hyvin

laajaa aluetta. Soiden, metsien ja muidenkin luon
nonpaikkojen nimeämiselle tyypillinen piirre on 
myös se, että muodostetaan laajoja, samaan alku
perään palautuvia nimiryppäitä. Kauhajoeltakin 
löytyy useita esimerkkejä tämän tyyppisestä ni
meämisestä: Keevelinkangas, Keevelinneva  ja 
keevelinluom a  ovat kaikki saaneet nimensä luo
man varrella asuneen Keeveli-nimisen perheen 
mukaan. Pirttikangas, Pirttineva ]a.Pirttikankaan- 
hauta  ovat saaneet nimensä sillä perusteella, että 
Pirttikankaan alueella on ollut piilopirtti Suomen 
sodan aikana. Tämän tyyppinen nimeäminen on 
taloudellista alueilla, joilla paikkoja ei ole tarvetta 
yksilöidä kovin tarkasti.

Suot on yleensä nimetty sijainnin, koon, 
muodon tai erityisen suokasvillisuuden perusteel
la (Kauhajoella esim. Peräneva, P itkäräm äkkä, 
Kortesneva). Nämä ovat niitä seikkoja, joihin ih
miset soilla liikkuessaan ja soita tarkastellessaan 
kiinnittävät huomionsa. Joskus nimeämisperus
teena voi olla myös jokin pyyntiin tai vaikeakul
kuisuuteen perustuva seikka. Kauhajoen Pukki- 
lankylän reunassa on soistunut alue Loukasrä- 
m äkkä. Loukas tarkoittaa tässä nimessä ilmeisesti 
jonkinlaista pyydystä tai ansaa. Toisaalta loukas- 
sanalla tiedetään olevan myös merkitys "tasai
nen”. Lähistöllä sijaitseva Polvenneva taas on lä
hialueiden asukkaiden mukaan saanut nimensä 
siitä, että se on vaikeakulkuinen ja että siellä liik
kuessa helposti uppoaa polvea myöten. Kauha
joella monet asutuksen lähellä sijaitsevat soistu
neet alueet on nimetty läheisen tilan tai asukkaan 
mukaan. Toisaalta nimeämiskehitys on joskus 
voinut olla päinvastainenkin. Kauhajoelta löyty
vät mm. Perkiönräm äkkä, Panttilanräm äkkä  ja 
Peuraneva, joiden reunalla sijaitsevat samanni
miset asumukset.

Szzo-loppuisten nimien lisäksi Kauhajoen 
soiden nimissä on paljon neva- ja räm äkkä-lop
puisia nimiä. Neva- nimet ovatkin selvästi ylei
simpiä maamme länsiosissa. Soiden biologinen 
jako korpiin, rämeisiin, nevoihin ja lettoihin pe
rustuu kasvillisuuteen. Paikannimien kohdalla 
luokittelu on toisenlainen ja usein väljempi. Se pe
rustuu siihen, miten kansa näkee nämä paikat ja
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miten tarkasti heistä on tarpeellista nimetä soita. 
Niinpä esimerkiksi räm äkkä  ei tarkoita samaa 
kuin suotyyppi räme, vaan sitä voidaan käyttää 
hyvin erilaisista soista.

Metsien nimet ovat useimmiten metsä- tai 
&tf«gas-loppuisia. Varsinkin kangas-nimiä on 
Kauhajoen paikannimistössä paljon. On Sotkan- 
kangas, Nimetönkangas, Suolakangas, Sahakan-
gas jne. Kangas-nimi on suosittu juuri siksi, että 
sitä voi käyttää melko väljästi erilaisistakin met
sistä. Kankaan täytyy kuitenkin täyttää tietyt kri
teerit maaperän, kasvillisuuden ja korkeussuhtei
den osalta. Erilaisten maankohoumien nimet liit
tyvät kiinteästi metsien nimiin, sillä juuri ne erot
tuvat ympäröivästä luonnosta ja toimivat usein 
tietynlaisina maamerkkeinä. Tällaisten mäkien ja 
kallioiden nimeäminen voi tapahtua ulkomuo
don tai sijainnin perusteella. Panulankylän Fyrry- 
kallio  on saanut nimensä siitä, että kallio muistut
taa ulkomuodoltaan fyrryä eli hameen helmaosan 
rypytystä. Aina näyttää myös löytyvän paikkoja, 
joiden nimeämiseen liittyy jokin erityinen, mui- 
stamisenarvoinen tapahtuma. Panulankylässä si
jaitseva Palokallio on saanut nimensä ympäristös
sä riehuneen metsäpalon jälkeen. Kauhajoen Vöy- 
rinkangas on saanut nimensä, kun Vöyrin asuk
kaat ovat olleet rakentamassa tietä kyseisen kan
kaan poikki.

Paikannimien iän ja merkityksen tutkim i
nen on aina parhaimmillaankin tulkintaa. Joskus 
itsestään selvältä tuntuvan nimeämisen taustalta 
voi löytyäkin aivan yllättävä peruste. Usein nimet 
voidaan tulkita oikein vain, kun tutustutaan pe
rusteellisesti siihen ympäristöön ja aikaan, jolloin 
ne on annettu. Paikannimiä siivittävät usein mo
net tarinat, joista toiset pitävät paikkansa, toiset 
eivät. Ajan kuluminen, useat eri kertojat ja mieli
kuvitus värittävät ja muuntelevat kertomuksia. 
Vaikka nimien tieteellinen tutkimus perustuu 
mahdollisuuksien rajoissa tiettyihin kriteereihin 
ja tosiseikkoihin, on kuitenkin todettava, että 
usein juuri nämä kansan keskuudessa kulkevat ta
rinat säilyttävät vanhatkin nimet ihmisten mie
lissä. Nimet ovatkin vanhaa puhetta paikoista. Ne 
kertovat, miten ihminen kokee ympäristönsä.
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Luonto syvähenkisenä kokemuksena
RISTO RAUTIA IN EN

Joskus kävellessä keskityn ajatukseen että astelen 
maapallon pinnalla. Hahmotan mielessäni pallon 
valtavaa kokonaisuutta ja kuvittelen kuinka se 
lentää kieppuen avaruuden äärettömyydessä. 
Oma matkani, minne sitten menenkin, on siihen 
verrattuna hyvin vaatimaton. M inä olen kuiten
kin osa maapalloa, siitä syntynyt ja elän sen ruuis
sa, kunnes palaan takaisin sen helmaan. Tai kuka 
minä? Ja  mihin palaan? Ja  mistä? Kerran kulkies
sani metsässä istahdin mättäälle pienen aukion 
reunaan. Kurkin hetken ympärilleni kameran 
linssin läpi, sitten laskin kameran syliini. Oli syksy 
ja ilma oli kuulakkaan raikas ja aurinkoinen.

Annoin ajatukseni virrata ja sitten hiljentyä. 
Päässäni pyörivä nauha pysähtyi. Kuuntelin met
sää, sen hiljaisuutta ja ääniä. Kuuntelin myös sisäl
läni vallitsevaa hiljaisuutta, joka toi syvän rauhan 
tunteen. Seurasin hengitystäni, ulos ja sisään, ja 
katselin ympärilleni. En tuntenut tarvetta selittää 
näkemääni tai kuulemaani millään tavalla. Kaikki 
vain tapahtui. Aika ja paikka hävisivät, oli vain 
pelkkä oleminen.

Hiljalleen alkoi ympäristö muuttua. Näin 
puut, pensaat ja kanervat entistä selkeämmin ja 
niiden värit voimistuivat. Koko luonto tuli jollain 
lailla lähemmäksi. Edessäni oleva kuusi hohti 
pian kirkkaan vihreänä. Myös auringon valo kir
kastui ja muuttui lämpimän oranssiksi. Tunsin liu- 
kenevani sen säteisiin. Sitten kaikki muuttui häi
käisevän kirkkaaksi. Koin kummallisen tilan.

Olin monessa paikassa yhtäaikaa. Enkä ollut eril
linen mistään muusta.

Tuota kokemusta on mahdoton kuvailla 
edes lähimäin aidosti. Se ylittää kaikki sanat ja kä
sitteet. Näin puissa virtaavan mahlan ja neulasten 
kasvun, näin ihmisen historian ja eläinten synnyn. 
Näin monenlaisia olentoja ja näin myös sellaista 
jota en ymmärtänyt, vaikka kaikki tuntuikin hy
vin tutulta. Se oli luonnon loputtomien muotojen 
käsittämätön kaleidoskooppi ja olin itse yhtä sen 
kaikkien tapahtumien virrassa. Tapahtumien, jot
ka eivät olleet toisistaan erillisiä.

Tuo kokemus synnytti minussa jotain va
pauttamalla minut paljosta. Se vei mennessään 
syyllisyyden ja yksinäisyyden, se poisti pelkoja ja 
uskomuksia ja jätti jälkeensä ilon ja voiman, sekä 
nöyryyden tunteen. Tunsin palanneeni kotiin pit
kältä matkalta. Kaiken tämän jälkeen minun on 
ollut vaikea puhua luonnosta, eläimistä ja ihmisis
tä toisistaan erillisinä asioina.

Tiedän, että monilla on ollut vastaavia koke
muksia. Metsässä ja muualla. Niiden kertomista 
kuitenkin väitekään, koska syvähenkisyys ei kuu
lu järkevien ihmisten maailmaan. Ainakaan julki
sesti. Ja  kukapa ei haluaisi olla toisten silmissä 
järkevä. Uskonnoissa ja mystiikassa tälläisestä pu
hutaan ja sitä selitekään eri tavoin. Nirneän itse 
kokemukseni laajentuneeksi tietoisuuden tilaksi, 
haluamatta tarkemmin analysoida sen sisältöä. 
Asiasta syvemmin kiinnostuneet voivat perehtyä
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vaikka psykologi-filosofi Lauri Rauhalan tai filo
sofi Sven Krohnin ajatuksiin sen luonteesta.

Olen lueskellut jonkin verran muinaisten ai
kojen elämästä. Kokemuksestani tiedän myös, et
tä meillä on muistissamme heistä jäljet. Sieltä löy
tyy paljon sellaista mille olisi ajassamme käyttöä. 
Eritoten asenteissa.

Olemme luoneet maailman jossa vallitsee it
se tekemämme, muulle luonnolle vieras tärkeys
järjestys. Puhumme roskakaloista, roskapuista ja 
tuhoeläimistä. Nuo käsitteet ovat tosia vain yh
destä, hyvin kapeasta näkökulmasta. Me kiireh
dimme kohti tuhoa, koska haluamme enemmän 
kuin tarvitsemme. M utta miksi haluamme kaik
kea mahdollistaja mahdotonta?

M e näemme ympäristöllemme aiheutta
mamme kärsimyksen ja kuoleman, mutta emme 
piittaa siitä. M ikä vie meitä tällä tavoin muka
naan? Vastauksia toki löytyy, sellaisiakin joilla voi 
selittää vastuun pois itseltään. M utta jos ei tyydy 
pinnallisuuteen, vaan jatkaa kyselyä, niin lopulta 
alkaa aueta jotain aivan muuta.

Metsä on hyvä paikka pysähtyä. Sen suojissa 
voi avata itsensä kuulemaan ja näkemään. Siellä 
kohtaa elämän valtavan rikkauden.
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METSÄ ON SUOMALAISELLE VAELLUKSEN KOHDE JA VAPAUDEN 
VALTAKUNTA, "MIS El SEINÄT HÄMMENNÄ”,

- LAUHANVUOREN LAKEA.
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Metsän monet merkitykset 
aikojen saatossa

LAURI HAUTAM ÄKI

Metsän merkitys Suomelle ja samoin myös kau
hajokisille on suuri. Se ei ole mikään ihme, sillä 
Suomi ja Kauhajoki kuuluvat luontaisesti pohjoi
seen havumetsävyöhykkeeseen. Aikoinaan pu
huttiin "vihreästä kullasta”, joka korvaa maamme 
muuten syrjäisen sijainnin ja vaikeat luonnon-olot. 
M etsän ja ihmisen välinen suhde on myös 
moninainen, mikä kuvastaa metsän monenlaisia 
merkityksiä ja tärkeyttä. M etsään voidaan suh
tautua esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Hyödyn
nettävänä voimavarana ja suojeltavana kohteena. 
Esteettisenä elämyksenä. Virkistystä antavana 
ympäristönä, retkeilyn, ulkoilun, marjastuksen ja 
sienestyksen kohteena. Turvaa ja suojaa antavana. 
Kielteisten tunteiden kohteena. M yyttisenä ja 
mystisenä ympäristönä

Edellä mainitut suhtautumistavat eivät suin
kaan sulje toisiaan pois, vaan samakin henkilö voi 
kokea metsän monella tavalla.

METSÄ H YÖ DYN N ETTÄVÄN Ä 
VOIMAVARANA ERI AIKAKAUSINA

Metsän merkitys on kaikkina aikoina nähty ensi
sijassa hyödynnettävänä voimavarana, kuten 
useimmista tämänkin kirjan artikkeleista käy il
mi. Erätalouden jälkeen metsää hyödynnettiin 
aluksi hyvinkin tehottomasti, osaksi jopa ryöstö- 
talouden menetelmin. Aikojen kuluessa hyödyn
täminen on muuttunut yhä tehokkaammaksi ja 
metsän hoitoa korostavaksi.

Erätalous oli Kauhajoella vallitsevana aina 
kiinteän asutuksen syntymiseen saakka 1500-lu- 
vun alussa kuten Antti Ranta-Knuuttila artikkelis
saan tässä kirjassa kertoo. Metsästys kohdistui 
turkis- ja riistaeläimiin. Tämän ohella kalastettiin. 
Erätalouden ajalta Kauhajoella ei ole paljon py
syviä merkkejä, niiltä ajoilta on oikeastaan muis
tona vain paikannimiä, esimerkiksi Hangas-al- 
kuiset paikannimet. Eräkulttuurissa elettiin luon
non ehdoilla. Pekka Virtanen kuvaa eräässä artik
kelissaan, kuinka ylistävin ja luonnontunnetta 
pursuavin sanoin mielisteltiin ja lepyteltiin met
sän henkiä ja haltijoita hyvän riistaonnen toivossa:

”M ie lly  m etsä , kostu  ko rp i, 

lem p ih i sa lo  sin in en , 

m inun  m etä lle  m ennessän, 
kom e ile  k o h o ttu a n i; 

pa ista  kuuna  kuusen  oksat, 
tähtenä  petä jän  oksat 

m in u n  m etä lle  m entyän i, 

ko m e ile  k o h o ttu a n i; 

pane kuu se t kukka  pä ihen , 

p e tä jä t hopea pä ihen , 
aukase Tap ion  a itta , 

m inu ti m etä lle  m entyän , 

ko m e ile  k o h o ttu a n i!”

Loitsurunouden taustalla oli Pekka Virtasen 
mukaan ajatus ihmisen välittömästä kuulumisesta 
luonnon yhteyteen. Metsästys ei ollut vain saalis
tamisen tekniikkaa, vaan myös luonnon tasapai



noon vaikuttava tapahtuma, jossa osallisena ovat 
ihmisen lisäksi eläimet, haltijat ja metsä laajempa
na kokonaisuutena. Metsän yliluonnolliset voi
mat piti lepyttää, jotta metsästysonni olisi myös 
jatkossa turvattu. Voidaan sanoa, että nykyinen 
metsästys ja riistanhoito periytyy eräkaudelta, 
vaikka metsästyksen pelisäännöt ovatkin tänä ai
kana paljon muuttuneet kuten Olavi Lehdon kir
joittamasta tämän kirjan artikkelista ilmenee.

METSÄÄ JA SUOTA RAIVATAAN VILJELYYN

Eniten Kauhajoen maisemaa on muuttanut uudis
raivaus, josta Liisa Ruismäki kertoo asiantunte
vassa artikkelissaan tässä kirjassa. Kun uudisasuk
kaat muuttivat Kauhajoelle, metsästys ja kalastus 
olivat edelleen tärkeitä, mutta vähitellen niiden 
merkitys väheni raivauksen ja karjanhoidon sekä 
tervanpolton tieltä. Riista- ja turkiseläimiä pyy
dettiin edelleen mutta sivuelinkeinona. Paljon 
tärkeämpää oli maatalouden laajetessa petoeläin
ten, karhujen ja susien, hävittäminen, joita vielä 
1700-luvun alussa oli runsaasti. Viimeinen karhu 
kaadettiin 1800-luvun puolivälissä.

Aluksi raivattiin viljelykselle jokivarret ja 
järvien rannat. Heinää kasvavat rantasuot raivat
tiin niityiksi. Koska uudisasukkaiden pellot olivat 
pieniä, kaskenpoltto oli Kauhajoella yleistä vielä 
1600-luvun puolivälissä Päntänettä lukuunotta
matta. Erityisesti Hyypän savolaisperäiset uudis
asukkaat harrastivat kaskenpolttoa. Kaskenpol
tosta luovuttiin jo 1600-luvun loppupuolella sa
manaikaisesti, kun kydönpoltto yleistyi. Kaski 
poltettiin metsästä kun taas kytö suosta. M olem 
mat olivat periaatteessa yhtäläistä ryöstöviljelyä. 
Kydönpoltto oli yleisimmillään 1 6 0 0 - ja 1700-lu- 
kujen vaihteessa, jonka jälkeen se nopeasti väheni 
muun muassa viranomaisten vastustuksen vuoksi.

Kydönpolttoa harrastettiin Etelä-Pohjan
maalla vielä myöhemminkin. Maakuntaa kutsut
tiin vielä tälläkin vuosisadalla "kytösavujen au
keiksi maiksi”. Vielä kouluaikoinani laulettiin tä
män nimistä laulua ahkerasti.

Koko Ruotsin vallan aikana uudisraivaus 
eteni varsin hitaasti. Vasta soiden polttoviljelyn ja

raivaamisen vapauttaminen vuonna 1826 sai ai
kaan peltojen nopean laajenemisen. Vuodesta 
1809vuoteen 1881 peltoala nousi 400  hehtaaris
ta 45 00 hehtaariin. Kahtakymmentä vuotta myö
hemmin peltoala oli jo 14 5 4 7  hehtaaria. Raivaus
ta helpotti se, että samanaikaisesti tervanpoltosta 
vapautui työvoimaa, jota erityisesti säätyläisvilje- 
lijät käyttivät peltoalansa laajentamiseen. H uo
mattava osa uudisraivauksesta kohdistui karjata
loutta varten käyttöön otetuista ja osittain viljel
lyistä heinäniityistä ja -kydöistä, joita oli erityisesti 
Hyypässä ja Kainastolla. Paljon vaikeampaa oli 
raivata luonnontilaisia soita mutta siinäkin 
edistyttiin, sillä 1900-luvun alussa soista raivatut 
pellot muodostivat 30-40  %  Kauhajoen viljelyk
sistä. Suo, kuokka ja Jussi -yhdistelmä oh tuttu 
myös Kauhajoella. Uudisraivaus on jatkunut aina 
1980-luvulle saakka mutta viime vuosikymmeni
nä on myös peltoja metsitetty.

Raivaus on entisaikana ilman koneita ollut 
kovaa työtä. Itsekin olen ollut mukana raivaamas
sa uutta peltoa käsipelillä. Aleksis Kivi kuvaa Seit
semässä veljeksessään, kuinka vapaaseen elämään 
ja joutilaisuuteen mieltyneet veljekset rupesivat 
raivuutyöhön: "taisteluun ankaraan he rupesivat, 
astuivat uljaasti kam ppailem aan  om aa sy-
däntänsä, syvästi juurtunutta laiskuutta, jäykkää, 
tylyä m aata, kylm iä räm eitä ja  soita vastaan ja 
voittivat ka ikk i om an tahtonsa järkähtäm ättö- 
myyden avulla”.

M etsiä käytettiin yleisesti myös karjan lai
duntamiseen aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin 
se kiellettiin. Laiduntamisen tuloksena syntyivät 
talojen ympärillä olevat hakamaat, jotka muodos
tivat valoisan, ruohoa kasvavan siirtymäalueen 
aukeasta pihasta varsinaiseen metsään. M aise
mallisesti merkittäviä olivat monet puuaidat, ns. 
panentoaidat, jotka reunustivat viljelyksiä.

METSÄN TU O TTEID EN  HYVÄKSIKÄYTTÖ

Ennen lähes kaikki tarvittavat käyttöesineet teh
tiin puusta ja tarkkaan mietittiin, mitä puuta käy
tettiin kuhunkin tarkoitukseen. Täysin turhaa ja 
arvotonta puuta ei ollutkaan, koska jokaiselle
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200 VUOTTA JATKUNEEN TERVATALOUDEN JÄLJET NÄKYVÄT EDELLEEN METSISSÄMME, NIIN 
PUUSTOSSA KUIN ITSE TERVAHAUTOJEN JÄÄNTEINÄKIN.

KUVAN TERVAHAUTA RAHKAKEITAALLA.

puulajille löytyi käyttötarkoitus. Esimerkiksi ha
ravan tekoon käytettiin kolmea puulajia. Varsi 
tehtiin haavasta, koska se oli kevyintä puuta, lapa 
tehtiin koivusta, koska se oli lujinta puuta ja piit 
tehtiin pihlajasta sen sitkeyden vuoksi.

Tervan polttoa harrastettiin Liisa Ruismäen 
mukaan jo varhaisella asutuskaudella 1500-lu- 
vulla ja 1600-luvun alkupuolella, mutta se jäi 
merkitykseltään selvästi jälkeen kaskenpoltosta. 
Sen sijaan 1600-luvun jälkipuoliskolta alkaen ter
vanpoltto syrjäytti metsänkäytössä erä- ja kaski- 
talouden vanhan valta-aseman ja kohosi maanvil
jelyn ja karjanhoidon ohella kauhajokelaisten tär
keimmäksi elinkeinoksi. Tervanpoltto säilytti ase
mansa aina 1800-luvulle saakka. Vielä vuonna 
1815 tervanpoltto oli Kauhajoen tärkein elinkei
no. Vuonna 1830 Kauhajoen arvioitiin saavan ra
hatuloistaan noin 5 0 %  tervasta ja vain 5 %  viljas
ta. 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ter
vanpoltto taantui. Selvä käänne tapahtui 1890- 
luvulla, jolloin tervanpoltto sai väistyä uudenlai

sen metsänkäytön tieltä. Tervaa poltettiin vielä 
1900-alussa omiin tarpeisiin. Viimeinen terva- 
hauta poltettiin vuonna 1954 Nummijärvellä.

Tervatalouden ajalta on paljon merkkejä 
luonnossa ja muun muassa tervahautojen paikat 
tunnetaan tarkkaan edesmenneen Voitto Viitalan 
ansiokkaan kartoitustyön ansiosta. Esimerkiksi 
kotini lähellä on ollut kaksi tervahautaa, jotka 
erottuivat vielä lapsuusaikoinani maastossa sel
västi ja joista kaivettiin sysiä oman pajan käyt
töön. Nykyisin niistä ei enää näy minkäänlaisia 
merkkejä. Kotitilani metsässä oli lapsuuteni aika
na nähtävissä myös tervatuotantoon käytettyjen 
puiden latvoja, jotka olivat turpeen suojassa säily
neet lahoamatta. Tervatalouden ajoilta on myös 
runsaasti paikannimistöä, muun muassa kaikki 
Hauta-alkuiset suku- ja talonnimet.

Tervataloutta on pidettävä ryöstötaloutena, 
jossa nuoria ja hyviä mäntymetsiä hävitettiin laa
jassa määrässä. Kauhajoella oli paljon komeita 
mäntykankaita, jotka olivat parhaita tervamaita.
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Samuli Paulaharju kuvaa tällaista tervametsää 
elävästi: "Kokonaiset kankabat paistoivat valkoi-
sina, kun sadat tuhannet männyt oli nyljetty ku o-
rettom iksi. Parkkarauralla raastaen o li kuljettu  
puulta puulle, parkattu niin, että puun kylki jäi 
alastom ana kom ottam aan . Väkevää p ihkaa se 
hikoili kesäkauden, hikoili toisenkin.]a sitten pit-
kävartisella jatkorauralla  nyljettiin lisää puun-
kylkeä, jatkettihin , sekä jälleen  jätettiin  vuota-
maan, jotta petäjä tuli oikeen rasuaaseksi. N eljä-
kin kesää puut saivat puskettua pihkaa, että kylki 
oli lopulta valkoisena kartena. Valmis oli - m änty-
jen päivät oli luetut. ”

Tämän päivän luonnonsuojelijoille näky 
olisi ollut karmaiseva. Tervaspuiden kaatamisen 
jälkeen metsä jätettiin heitteille. Niinpä ei ollut ih
me, että viranomaiset pelkäsivät tervanpolton tu
hoavan metsät. Kauhajoella kuitenkin oli paljon 
metsiä, eikä tervanpolttoa tarvinnut sen takia lo
pettaa niin kuin joissakin muissa pitäjissä. Nykyi
sissä metsissä ei kuitenkaan enää näe suoranaisia 
tervanpolton haittavaikutuksia, mutta Olavi Lai
hon ja Erkki Ylihärsilän mukaan se paikoin ai
heutti jonkinlaista rodun huononemista.

M ETSÄTUOTTEIDEN JALOSTUS JA MYYNTI, 
METSÄN HOIDON ALKAMINEN

Puuta ruvettiin Liisa Ruismäen mukaan jalosta
maan myyntiä varten 1800-luvun alussa, jolloin 
lankkuja sahattiin käsipelillä. Vuosisadan puoli
välissä perustettiin Kauhajoelle jo kaksi sahaa ja 
vuosisadan vaihteen kolmena vuosikymmenenä 
rakennettiin lähes parikymmentä sahaa. Myynti
tulojen myötä metsän arvo alkoi kohota ja metsän 
hoitoon ruvettiin kiinnittämään huomiota. Tässä 
asiassa Ilmajoen maamiesseura oh edelläkävijä. 
Ensimmäiseksi ruvettiin suunnitelmallisesti hoi
tamaan seurakunnan ja kunnan metsiä, joita var
ten asetettiin erityiset hoitajat. Sen sijaan yksityis
metsissä metsänhoito edistyi hitaammin. Kuiten
kin itsenäisyytemme kaksi ensimmäistä vuosi
kymmentä oli Olavi Laihon ja Erkki Ylihärsilän 
mukaan rohkean suunnittelun ja suuren innos
tuksen aikaa. Annettiin useita metsän hävittämis

tä ehkäiseviä lakeja. Niinpä 1930-luvulla paha
maineinen määrämittaharsinta väheni ja soistu
mista ehkäistiin parantuneen ojituksen ansiosta. 
Kauhajoella soiden ojitus on Sulo Ylikosken tässä 
kirjassa olevan artikkelin mukaan ollut laajamit
taista ja tuloksellista. Myös metsiä ruvettiin 1930- 
luvulla rauhoittamaan, mutta se oli perin harvi
naista. Sotavuosien 1 9 3 9 -4 4  jälkeiset poikkeuk
selliset olot merkitsivät Olavi Laihon ja Erkki Yli
härsilän mukaan metsänhoidon taantumista. 
Hakkuut lisääntyivät ja valitettavasti samalla met
sän uudistamis- ja hoitorästit. Harsintahakkuita 
oli edelleen ja itsekin olen ollut apupoikana mu
kana kaatamassa metsästä pois kaikki yli 6-tuu- 
maiset tukkipuut, jolloin jäljelle jäivät sitä pie
nemmät puut. Hakkuu ja puutavaran ajot tehtiin 
kuitenkin jäljelle jäävää metsää säästäen, koska 
työ tehtiin "Pekka, polle ja pokasaha” -periaat
teella.

Metsän merkitys sotien jälkeisellä ajalla oli 
keskeinen. Valtaosa vientituloista saatiin metsäs
tä. Sotakorvausten maksussa ja jälleenrakentami
sessa metsä oli aivan korvaamaton. Hakkuita vauh
ditettiin monilla kam panjoilla, esimerkiksi te
hopakkauksilla, jotka sisälsivät silloisia niukkuus- 
hyödykkeitä, tupakkaa, kahvia ja sokeria ja joita 
jaettiin hyviin hakkuutuloksiin yltäneille. Koko 
yhteiskunnassa metsään liittyvät asiat olivat 
"muodissa”. Vallalla oli tavallisen kansan suosima 
"rumarillumarei” -kulttuuri, jossa metsätyömie- 
hillä, jätkillä, savotoilla ja uitoilla oli romantisoi
tu ja keskeinen rooli ja joka ilmeni erityisesti iskel
missä ja elokuvissa. Korkeakulttuurin piirissä tätä 
paheksuttiin ankarasti.

Vuosien 1 9 4 0 - ja -50 -luvun vaihteesta alka
en metsänhoito eteni Olavi Laihon ja Erkki Yli
härsilän mukaan voimakkaasti. Metsämarssi sekä 
puun tuottajien ja käyttäjien yhteinen neuvottelu 
olivat merkittäviä virstanpylväitä uuden metsän- 
hoitoajattelun tiellä. Järjestettiin useita kampan
joita ja uusia metsämarsseja. M etsänhoitoyhdis
tyksen toiminta tehostui. Valtakunnallisia mietin
töjä ja ohjelmia laadittiin. Metsäteollisuus laajeni 
ja sen tuotteille riitti kysyntää ulkomailla. H uo
mio kiinnitettiin puuntuotannon lisäämiseen,
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METSÄNHOITO ALKAA SIITÄ, ETTÄ HAKKUUALUEEN TAIMETTUMINEN VARMISTETAAN ERI
MENETELMIN.

koska Suomea uhkasi puupula. Suurin piristys
ruiske oli Korean sodan (1 9 5 0 -5 2 )  aiheuttama 
vienti- ja kantohintojen nousu, joka kuitenkin jäi 
väliaikaiseksi. Tänä aikana tuli paljon rahaa maa
seudulle, ja monella tilalla alkoi todellinen raha
talous vasta silloin. Muistan, että monet pientilal
liset saattoivat sokaistua rahantulosta, entinen 
säästäväisyys unohtui ja velkaantumiskierre al
koi.

M etsiä koskevat asiat jäivät valtionhallin
nossa vielä 1 9 6 0 -7 0  -luvuilla harrasteen ase
maan, koska ne hoidettiin asutus- ja maatalous
politiikan rinnalla, jopa osin niille alistettuna. 
Valtion syrjässä olo saattoi olla metsäasioille on
neksikin, koska metsäpolitiikkaan ei tuotu näin 
ollen puoluepoliittisia intressejä, vaan 1960-lu- 
vulla uhkaavaa puupulaa ruvettiin torjumaan 
metsäsektorin omassa piirissä toimivien organi
saatioiden, etujärjestöjen ja tutkimuslaitosten yh
teistyönä sekä Talousneuvoston ja Suomen Pan
kin myötävaikutuksella. Tämä oli itse asiassa hy
vin nykyaikainen toimintamalli. Mukana olivat

tärkeimmät toimijat, jotka samalla sitoutuivat oh
jelmien toteuttamiseen. Toteutus oli mahdollista 
metsänparannusrahoilla. Tästä voidaan laskea ns. 
tehom etsätalouden alkaneen. Puupulan uhka 
väistyi ja puun liikakäyttö vaihtui vähitellen hak
kuusäästöihin eli metsävarojen kasvuun.

Tehometsätalouden alkamisen myötä alkoi 
myös sen kritiikki. Kritisoitiin ensisijassa ympä
ristöasioiden unohtamista, paljaaksihakkuiden 
laajuutta, maanmuokkaus- ja aurausjälkiä, metsä
koneiden ajouria, istutuksien epäonnistuneisuut- 
ta, metsälajiston yksipuolistumista, suojeltavien 
metsien vähäisyyttä, liiallista lannoitusta ja soi
den ojittamista.

Varsinainen valtiovallan harjoittama laaja- 
alainen metsäpolitiikka alkoi vasta 1980-luvun 
puolivälissä M etsä 2 0 0 0  -ohjelman laadinnalla, 
jossa tuli ensimmäisen kerran esille varsin vahva 
luonnonsuojelullinen painotus. Siinä painotettiin 
metsän moninaiskäyttöä puuntuotannon ohella, 
virkistyskäyttöä, marjastusta ja sienestystä.
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Kauhajoen metsien nykyinen hoito perustuu 
M auri Hyytiän mukaan suunnitelmallisuuteen. 
Kauhajoella ovat keskeiset metsäalan toim ijat 
harvinaisen yksituumaisesti kehittäneet metsä
taloutta. Niinpä Kauhajoen metsät ovat varsin 
tyydyttävässä kunnossa. Työsarkaa kuitenkin riit
tää, jotta Kauhajoen metsistä voidaan kasvattaa 
vieläkin elinvoimaisempi ja tuottoisampi luon
nonvara.

M etsän ympäristökysymykset ovat nous
seet voimakkaasti esille 1990-luvulla, jolloin Suo
mi on toiminut kansainvälisesti aktiivisesti ja si
toutunut laaja-alaiseen metsätalouden kestävään 
kehitykseen ja biologisen monimuotoisuuden 
suojeluun. Viime vuosina metsätalouden ympä
ristöasiat ovat edenneet nopeasti lainsäädännön, 
ohjelmien, suunnitelmien ja ohjeiden tasolla. Eri
tyisen merkittäviä olivat uudet metsien hoitoa ja 
käyttöä koskevat lait, jotka tulivat voimaan vuo
den 1997  alusta. Myös uusi luonnonsuojelulaki 
vaikuttaa metsien hoitoon ja käyttöön. Keskeisiä 
ovat pyrkimys kestävään kehitykseen, luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen sekä luonnon
suojelun ja puuntuotannon välinen tasapaino. Enää 
ei puhuta tehometsänhoidosta, vaan luonnonmu
kaisesta metsänhoidosta ja metsän monikäytöstä. 
Tavoitteena on kulttuurimetsä, joka on saatu ai
kaan ihmisen pitkäaikaisen työn ja luonnon voi
mien yhteensovittamisella ja joka on tasapainoi
nen ekologinen kokonaisuus. Lisäksi hallituksen 
keväällä 1999 hyväksymä kansallinen metsäoh
jelma vuodelta 1999 on tärkeässä asemassa met
sien käytön kannalta. Näiden lakien ja ohjelmien 
tosiasiallisia vaikutuksia on vielä tässä vaiheessa 
vaikea arvioida. Erityisesti kansallista metsäohjel
maa on kritisoitu ympäristövaikutuksien unohta
misesta ja virheellisestä vaikutuksien arvioimises
ta kansantalouteen.

Kauhajoella on tässä kirjassa julkaistun Jo r
ma Koivurinteen artikkelin mukaan huomattavia 
luonnonsuojelualueita, jotka edustavat varsin hy
vin Kauhajoen alkuperäisiä karuja luonnontilai
sia metsiä ja soita. Sen sijaan rehevimmistä kasvu
paikoista löytyy enää vain pieniä laikkuja, joista val
takunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan on si

sällytetty Päntäneen kylän Näsiänmäen lehto, jos
ta ollaan perustamassa lakisääteinen lehtojen suo
jelualue. Valitettavasti sen ytimeen on rakennettu 
metsäautotie ja Alfred Värkin mukaan sieltä on 
hävinnyt myös useita arvokkaita kasvilajeja.

METSÄ ESTEETTISENÄ ELÄMYKSENÄ

Erityisen tärkeätä jokaiselle kauhajokiselle ja 
myös satunnaiselle ohikulkevalle on metsämaise
ma. Satu Guenatin mukaan Yrjö Sepänmaa erot- 
telee metsän tarjoamat kauneuselämykset pinta- 
kauneuteen, joka ilmenee värien ja hahmojen 
leikkinä ja syväkauneuteen, joka merkitsee tervet
tä ekosysteemiä. Metsämaisema voidaan nähdä 
kaukomaisemana, jolloin se voidaan kokea vain 
näköaistin kautta. Varsinainen metsäkokemus on 
kuitenkin kokonaisvaltainen, moni-ilmeinen ja 
moniaistinen, metsään mentäessä ikään kuin su
kelletaan sen syliin. Metsän pystyy aistimaan nä
köaistin lisäksi haju-, kuulo- sekä tunto- ja maku
aistin perusteella.

Villiä luontoa ei ole kaikkina aikoina pidetty 
kauniina. Antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset ei
vät vielä arvostaneet asumattomia seutuja, ja vielä 
niinkin myöhään kuin vuosisadan vaihteessa kuu
luisa luonnonkuvaaja I. K. Inha suhtautui kieltei
sesti villin ja karun luonnon kohteisiin ja asetti 
kulttuurimaiseman selkeästi etusijalle.

Einari Vuorela kuvaa runossaan Kaivotiellä 
lapsen voimakasta metsäelämystä, josta seuraa- 
vassa otteita:

” -  Ä it i , kuka  m etsässä haastaa ja  pu h uu  f

S ie llä  n iin  ka ikaa , s ie llä  n iin  huutaa ja

h u h u u !

Po ju , kuu n te le  h ilja a , kun  ku u le t!

Sehän on m etsän sie lu , jo ta  n y t so itte lee

tu u le t.

- Ä it i , ah, ku u le tk o  s in ä k in  tu o ta ?

O n  ku in  ju o k s is i tuhannen  lam m asta

k u lk u se t kau lassa  suota !
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TALVIYÖN HILJAISUUS JA KUUN KIMMELLYS KEEVELIN SIKARÄMÄKÄLLÄ.

METSÄ TURVAA JA SUOJAA ANTAVANA

M etsä on kaikkina aikoina tarjonnut turvaa ja 
suojaa, sille joka tuntee metsän ja osaa sinne kät
keytyä. Se on tarjonnut Pekka Virtasen mukaan 
myös hiljenemispaikan ja varman paikan yksin- 
oloon: ”Jo s  m ä virkan vierahalle mainitsen kylän 
M atille, vieras sen viiteksi panepi, kylän M atti 
kymmeneksi. Menen m etähän mäelle, puhelen ju -
m alan puillen, haastan haavan lehtisille. N e ei 
kerro kellenkähän, Kuiskuttele kullenkahan”

Metsä on tarjonnut myös pakopaikan, piilo
pirtissä vainon aikaan. Myös Kauhajoella on pa
ettu metsän kätköihin vainolaisen tieltä. Esimer
kiksi Päntäneellä on näistä ajoista muistona Pako- 
kallio.

Metsään on myös vetäydytty myös häpeän 
hetkenä. Eino Leino kuvaa runossaan Räikkö 
Räähkä, kuinka petturi, tultuaan ilmi, otti köyden 
orren päältä, käveli hiljalleen tuvasta pihalle, 
pihalta metsän reunaan, ja sitten: ”,seisoi hetken, 
katsoi kaksi, metsän korpehen katosi”

METSÄN VIRKISTYSKÄYTTÖ , ULKOILU , 
RETKEILY, MARJASTUS JA SIENESTYS
Metsän virkistyskäytön perusta on jokamiehen 
oikeudessa, jonka mukaan metsässä saa liikkua 
vapaasti jalan tai suksilla. Metsästä saa tarvitseva 
myös marjastaa ja sienestää. Tässäkin kirjassa on 
näitä käyttömuotoja koskevia artikkeleita. Vielä 
muutama vuosikymmen sitten metsäpolut olivat 
yleisiä ja mainioita samoilu-, kävely- ja lenkkeily- 
reittejä. M etsäpolut ovat vanhaa erä- ja metsä- 
kulttuuriperintöä. Ne syntyivät yhtä aikaa va
kiintuneen asutuksen kanssa ja niitä kuljettiin ja
lan, hevosilla tai suksilla. Viime vuosikymmenien 
polut olivat ensisijassa metsätalouden aikaansaa
mia ja syntyneet hevosvetoisten puunkuljetusreit- 
tien paikalle. On valitettavaa, että tällaisia polku
ja ei enää Alfred Värkin mukaan maastosta löydä. 
Nykyisin virkistyskäytölle tärkeitä ovat metsäau
totiet, maastopyöräilyreitit, luontopolut sekä 
hiihtoladut.
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Ehkä kauneimmin metsää vaelluksen koh
teena ja vapauden valtakuntana on kuvannut 
Aleksis Kivi runossaan metsämiehen laulu:

"V ih erjä ise l laa ttia lla , 
m is ei se inä t häm m ennä, 

tä h tite ltin  korkeen  a lla  

käyske len  ja  lau le len , 

ja  ka iku  y m p ä ri k i i r i i ”

Runoudesta löytyy myös monia innostunei
ta talvisten hiihtoretkien kuvauksia: Erityisen 
tunnettu on seuraava Suonion Suksimiehen laulu, 
josta seuraavassa ensimmäinen säkeistö:

” Y lö s Suom en p o ia t nuoret, 
u lo s sukse t su rva iskaa !

L u m i p e ittää  laakso t, vuoret, 

h yv  on m eidän huku ttaa .

Ja lk a  po tkee , su k s i no tkee  

su ju ile v i su k ke la a n !”

METSÄ KIELTEISTEN TUNTEIDEN 
KO HTEEN A

Metsä on entisajan ihmisille ollut M atti Vilppulan 
mukaan enemmän kielteinen kuin positiivinen 
asia. Peltojen raivaaminen metsästä oli kovaa raa
tamista ja metsä pyrki aina valtaamaan takaisin 
käyttämättömän pellon. I. K. Inha ilmaisee saman 
asian Aura Koiviston mukaan seuraavasti: ”R aa-
tajan silm illä katselee saloa suom alainen talon-
poika, muistaen om aa ja  esi-isäinsä työtä, ja siinä 
ovat ne synnynnäisen säälim ättöm yyden juuret, 
jo lla  hän nykyään (1900-luvun alussa) m etsää  
koh telee”.

Vielä nykyisinkin ihmiset pyrkivät hoita
maan pihaansa ja puutarhaansa niin, että se eroaa 
mahdollisimman paljon ympäröivästä luonnosta. 
Voidaan sanoa Ulla Ahosen tapaan, että metsä- 
kansa on kesyttänyt pihaluonnon. Metsä on koet
tu myös vaaralliseksi ja pelottavaksi. Karja saattoi 
joutua metsän peittoon ja joutokarja ”mettiintyä”. 
M yös metsäkulman asukkaita saatettiin sanoa 
”mettiintyneiksi”. Yleiskielessä tunnetaan vieläkin 
sanonta ”mennä m etsään”, kun tarkoitetaan

pieleen menoa. Erityisesti suota on pidetty 
luotaantyöntävänä alueena. Tästä esimerkkinä 
olkoon Aaro Hellaakosken runo Suolla kokoel
masta Huojuvat keulat.

"R äm että , rahkasuota  

nevaa upottavaa  
Tu le  ei n iiden  luota  

yhtään  tu ttavaa

Tulee va in  tu u len h en k i 

vakavan va ite lia s  

n evo jen  h a rm a itten k i 

ainoa  asukas

sy lis tä än  tie täm ättään  

y lle n i varistaen  

tuoksu van  pu rsum ättään  

köyhän  rikkauden

kantaen äänenk in  jo s ta in  

lu hda lta  kauem paa, 

m issä  s iip eä  nosta in  
k u o v i k ilja h ta a ”

Metsissä luultiin entisinä aikoina asustavan 
näkymätöntä kansaa, kaikenlaisia ”pöyröjä, pei- 
koosia ja möykähääsiä” kuten Samuli Paulaharju 
sanoo. Vielä omassa lapsuudessanikin kuulin tari
noita niistä sekä juttuja erilaisista ”kummajaa- 
sista”, joita saattoi nähdä tietyissä paikoissa kuten 
Möykkytien Haasiomäessä. Jälkeenpäin tällaiset 
kummituspaikat voi ymmärtää siten, että niissä 
paikoissa hirvillä oli tapana ylittää tie, jolloin niis
tä jäi karvoja ja haju. Tätä tuoretta hajua hevoset 
säikkyivät. Kirjassa Isoon lusikan pitäjä kerrotaan 
”lehtikelikoista”, joiden näkeminen ennusti pa
haa. Olen ymmärtänyt lehtikelikkojen olleen 
kehrääjälintuja jotka käyttäytyvät samalla tavalla 
kuin tarinoiden lehtikelikot. Jos ihminen Jukka 
Pihlaisen mukaan tulee liian lähelle kehrääjän 
poikasia, emolintu lähtee liikkeelle sähisten ja 
toista siipeä maassa laahaten. M yös varttuneet 
poikaset saattavat pelotella ohikulkijaa ja avaavat 
sähisten kitansa ja vetäytyvät sitten taas kokoon.



"RÄMETTÄ, RAHKASUOTA NEVAA UPOTTAVAA..." MUSTAISNEVA NOUSEE AAMU-USVASTA.

METSÄ MYSTISENÄ JA MYYTTISENÄ 
YMPÄRISTÖNÄ

Kuten kaikki tietävät metsät koostuvat puista. Ko
rostetaan myös, että "pitää nähdä metsä puilta”. 
Kuitenkin myös yksittäiset puut ovat tärkeitä ih
misille. Useimmissa kauhajokisissa taloissa on pi- 
hapuita, vaikka talo sijaitsisi viljelyaukealla. En
nen puistomaiset pihat olivat tällaisilla paikoilla 
ylellisyyttä, koska ihmiset pyrkivät käyttämään 
kaiken viljelykelpoisen maan hyödyksi. Yksi tai 
kaksi pihapuuta kuitenkin jätettiin, tavallisesti 
kotikuusi, -koivu, -tuomi tai -pihlaja. Suhtautu
mista pihapuuhun kuvastaa erinomaisesti vanha 
sanonta: ”Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella 
asunto”.

Pihapuu näkee sukupolvien vaihtuvan. Puu 
on ymmärretty myös välittäjäksi elämän ja kuo
leman välillä, koska sen juuret kohoavat maan al
ta ja latvus ylettyy kauas taivasta kohti. Pihakuu- 
sella tai -koivulla uskottiin olevan Satu Guenatin

mukaan taloa ja sen asukkaita suojelevaa voimaa. 
Pihlajan uskottiin karkottavan salamia, tuomen 
taas varkaita. Haapaa on hänen mukaansa pidetty 
paitsi kammottavana, myös rumana puuna, mut
ta ainakin lapsuuskodissani varsinainen pihapuu 
oli haapa, ja sitä arvostettiin suuresti. Pihahaapa 
oli kottaraisten pönttöpuu ja myöhemmin lahot- 
tuaan myös tikkojen pesäpuu.

Pihapuun suurta tunnemerkitystä kuvaavat 
hyvin Usko Kempin iskelmän sanat:

"La p su u d en  a ika illen  p ihapuu , 

v ie läkö  lien e t s ie llä  

sy n tym ä p ir tin  n u rka lla  

ja  ä it in i k a iv o tie llä ?

La p su u d en a ika in en  p ihapuu , 

k o iv u n i r itva o k sin , 

taas sua m u istan  m aa ilm an tie llä  

kostek in  s ilm in  ja  p o sk in . ”
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M enneinä aikoina taloilla, suvulla tai kylä
kunnalla on ollut pyhiä puita, joita ihmiset pal
voivat, esimerkiksi uhraamalla pyhälle puulle. 
Palvonnalla on M arjo Jääskän mukaan tavoiteltu 
hyvinvointia, vaurautta ja sopusointua. Itä-Suo
messa uhripuuperinne säilyi aina 1900-luvun al
kuun huolimatta papiston ankarasta vastustuk
sesta mutta Länsi-Suomessa ja siten myös Kauha
joella perinne katkesi jo paljon aiemmin.

Pyhiä puita ovat saattaneet olla niin lehti
kuin havupuut. Usein nämä puut ovat olleet taval
lista kookkaampia. Pyhää puuta on kutsuttu monil
la nimityksillä, esimerkiksi uhripuuksi, elätti- 
puuksi tai aljopuuksi.

Vielä nuoruuteni aikana puita istutettiin pi
hamaalle jonkin tärkeän tapauksen kunniaksi esi
merkiksi lapsen päästessä ripille. Tämän puun 
varttumista seurattiin tarkasti eikä sitä hakattu.

M etsä on kautta aikojen merkinnyt myös 
pyhää paikkaa. Tämä ilmaistaan kauniisti vanhas
sa laulussa ” nyt metsä kirkkoni olla saa, saan siellä 
palvella Jumalaa ja metsä urkuna raikaa”. Samuli 
Paulaharju ilmaisee saman asian eteläpohjalaisen 
jylhästi kirjassaan Rintakyliäja larvamaita: "Mutta 
täällä  (Kurikan Isolla Karhuvuorella) on m eillä  
metsän temppeli, käsittä rakennettu pyhäkorkeus, 
jossa pohjatuuli soittaa urkuja honkien larvoissa, 
sinä mustalintu (palokärki), luikkaat lukkarina ja 
vuoren juurelta kantautuu pihlajien ja  tuomien  
tuoksu pyhänä uhrisauhuna. Täällä koko  luonto ja 
luomakunta pitävät suurta saarnaa - taivas ja maa, 
maanruohot, metsä ja metsänpuut puhuvat, linnut 
messuavat, orava tirskahtelee, pieni vihalaanenkin 
(m uurahainen) p iipertää polku jaan  saarnaten  
ahkeruutta ja työniloa...”

LOPUKSI

Metsän merkitys Kauhajoella on keskeinen, mut
ta se vaihtelee Kauhajoen eri osissa. Keskeisellä 
viljelyaukealla metsä on työnnetty taka-alalle, ja 
se näkyy ensisijassa kaukomaisemana ja myös pie
ninä peltojen reunustamina saarekkeina. Sen si
jaan keskeisen viljelyaukean ulkopuolella metsä 
on lähellä ja vallitseva maisemassa. Pellot ovat 
metsän reunustamia saarekkeita. Varsinaisen 
metsän pystyy kuitenkin hyvin tavoittamaan 
kaikkialta Kauhajoelta.

Metsään on eri aikoina suhtauduttu eri ta
valla. Samaankin aikaan mielipiteet ovat saatta
neet olla hyvinkin vastakkaiset. Karkeasti voi
daan sanoa, että viranomaiset ovat jo pitkään pe
länneet metsävarojen vähenevän ja yrittäneet 
säästellä metsän käyttöä, kun taas metsänomista
jat ovat yleensä pyrkineet käyttämään metsää hy
väkseen mahdollisimman paljon. Menneiden ai
kojen erätaloudessa kuitenkin toimittiin luonnon 
ehdoilla. Oikeastaan voidaan sanoa, että ympyrä 
nyt tietyssä mielessä sulkeutuu, koska nykyisessä 
luonnonsuojelussa ja luonnonfilosofiassa on pal
jon samoja piirteitä kuin eränkävijöillä, eli ajatus 
ihmisen välittömästä kuulumisesta luonnon yh
teyteen.

Metsään kohdistuu monia ristiriitoja, joita 
on esiintynyt täällä Kauhajoellakin. Ristiriidat 
lähtevät siitä, että toisaalta metsien taloudellista 
käyttöä halutaan lisätä, toisaalta vähentää suoje
lullisten näkökohtien perusteella. Tämä perusris
tiriita on tunnistettava ja eri näkemykset sovitet
tava yhteen. On myös luotava ristiriitojen sovitte
lu- ja ratkaisumallit, jotka toimivat valtakunnalli
sella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Esimer
kiksi luonnon monimuotoisuus olisi nähtävä suu
rina kokonaisuuksina, jottei jatkuvasti syntyisi rii
toja yksittäisistä kohteista.

Metsätalous voi tukea kokonaisuudessaan 
kestävää kehitystä, koska metsä on suuri, uusiutu
va ja m onikäyttöinen luonnonvara. Käytetystä 
puusta vapautuva hiili sitoutuu takaisin kasvaviin 
puihin. Puun jalostuksessa voidaan ottaa käyt
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töön ja on jo otettukin luontoystävällisiä menetel
miä. Puuta ja puutuotteita voidaan myös yhä 
enemmän kierrättää.

Puuston hoidosta on siirryttävä koko metsä
luonnon hoitoon. Metsänhoidossa on sovitettava 
yhteen esteettisiä, eettisiä, ekologisia ja taloudel
lisia arvoja, eli on pohdittava, mikä on ekologi
sesti mahdollista, taloudellisesti saavutettavissa ja 
mikä on esteettisesti hyväksyttävissä. M etsien 
hyötykäyttö on sovitettava yhteen suojelun, mo
ninaiskäytön ja ihmiskeskeisen ajattelun kanssa.

On aina otettava huom ioon, että metsän 
käytöstä ja hoidosta päättää viime kädessä met
sänomistaja, joka useimmiten on yksityishenkilö 
ja jonka päätöksenteolle metsälait muutamia 
poikkeuksia lukuunottamatta antavat nykyisin 
varsin vapaat kädet. Metsän omistus on hajautu
nut pieniin metsälöihin, jolloin metsän hoitotavat 
vaihtelevat. Metsänomistajaa ei voida komentaa 
joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ottamaan 
huomioon muita käyttömuotoja kuin talouskäyt
töön. Sen sijaan asenteihin voidaan aina yrittää 
vaikuttaa. Oh valitettavaa, että Natura-ohjel- 
massa lähdettiin liikkeelle ilman etukäteisneuvot
teluja maanomistajien kanssa. Täm ä oh omiaan 
nostattamaan kielteisiä asenteita koko ympäristö
suojelua vastaan.

Olisi toivottavaa, että metsänhoidossa otet
taisiin huomioon metsän kaikki merkitykset. Ih
miset näkevät metsän erilaisin silmin, metsän
omistaja useimmiten taloudellisena arvona, luon
nonsuojelija suojeltavana kohteena, taiteilija es
teettisenä kohteena, retkeilijä virkistyskohteena, 
metsästäjä riista-alueena ja tutkija kiinnostavana 
tutkim uskohteena. Luetteloa voitaisiin jatkaa 
paljonkin. M etsän käyttö ei olekaan pelkästään 
metsänomistajan asia, vaan se on myös jokaisen 
suomalaisen ja myös Kauhajoen metsät jokaisen 
kauhajokisen asia. Metsä näyttäytyy jokaiselle ai
nakin maisemana, mutta on myös jokaisen ulottu
vissa jokamiehen oikeuden ansiosta.
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1987.

Virtanen, Pekka: Maailman puu, Suomen puu.
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Kauhajoen nimikkolajit

Kauhajoen kunnan ympäristöosastolla ryhdyttiin 
alkuvuodesta 1997  valmistelemaan kunnan ni
mikkolajien valintaa. Silloin oli meneillään Suo
men kuntaliiton aloitteesta valintamenettely eri 
puolilla maata. Kunnat valitsivat yleensä nimik- 
kolajeikseen vain kasvin ja linnun; vain muutama 
kunta oli nimennyt täyden sarjan eli kunnassa oli 
valittu nimikoksi myös nisäkäs, selkärangaton, 
kala ja sieni.

Kauhajoen lukion biologian ja maantiedon 
opettajat Jussi Kleemola ja Heikki Kuitunen saivat 
tehtäväkseen valmistella asiaa. He pyysivät eri 
alojen asiantuntijoilta ehdotuksia. Alfred Värkki 
ehdotti kasviksi valkolehdokkia, rimpivesiher
nettä tai niittyhumalaa. M aija Kiviluoman sieni- 
lista oli mittava: isohapero, lampaankääpä, keh- 
näsieni, herkkutatti, kangastatti, karvarousku, 
kangasrousku, haaparousku tai kangashapero. 
Jukka Lilja suositteli nisäkkääksi saukkoa, liito- 
oravaa tai majavaa. Lintuja oli Keijo T. Seppälän 
listalla lukuisia, mm. kurki, isokuovi, huuhkaja, 
kehrääjä ja koskikara. Pertti Sevola sanoi, että ka
lojen osalta nimikkolajiksi Kauhajoelle tulee etsi
mättä mieleen purotaimen. Hyönteisten monila- 
jisesta maailmasta Markku Saarikoski ehdotti va
littavaksi perhosen, esim. suokirjosiiven, tumman 
verkkoperhosen, pensasmittarin, sademittarin, 
rämepörhömittarin tai isovaskiyökkösen.

Esitysten pohjalta myös yläasteen biologit 
Riitta Lammi ja M arja-Leena Lipasti sekä ala-as
teen luonnontieteiden ryhmä Soili Arolan joh 

dolla pohti lajiluetteloa. Kalaa lukuun ottamatta 
valinta näytti vaikealta. Lukiolla tehtiin ehdotus 
eri näkemysten kompromissina seuraavasti: Sel
kärangaton: pensasm ittari, pajukot, metsittyneet 
niityt. Kasvi: m esiangervo , pellon pientareet. 
Sieni: kehnäsieni, kangasmetsät. Kala: purotai-
men, latvavedet. Lintu: kurki, suot. Nisäkäs: lii-
to-orava, sekametsä.

Nämä lajit edustavat kaikkia Kauhajoen val- 
tabiotooppeja. Purotaimen on ollut kaikkien eh
dottama laji edustamaan Kauhajoen latvavesien 
luontoa. Laji kertoo myös Kauhajoen runsaista 
pohjavesistä, jotka synnyttävät lähdepurot, tä
män lajin elinympäristön. Kauhajoen suursoiden 
komeaksi edustajaksi sopii hyvin kurki. Pellon- 
pientareitten, niittyjen ja rantojen komea ja tuok
suva mesiangervo voisi kasvina edustaa kulttuuri
ympäristöjä. Muun muassa Lauhanvuoren karuil
la kankailla kasvaa runsaana kehnäsieni, joka so
pii kangasmetsien edustajaksi. Ulkonäöltään hel
lyttävä liito-orava käyttää ravintonaan erityisesti 
leppää, koivua ja haapaa. Näiden lehtipuitten 
kautta nousee esiin myös monimuotoisuuden aja
tus metsäluonnossa.

Kauhajoen kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 
kokouksessaan 8 .9 .1 9 9 7  § 67 ja päätti hyväksyä 
lajit valmistelun pohjalta. Ympäristöselvitys Naava 
ry:n jäsenet Keijo T. Seppälä, Teemu Tuovinen ja 
Ville Yli-Teevahainen esittelevät lajit seuraavassa 
lähemmin.
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MESIANGERVO (Filipendula uimaria)

M E S I A N G E R V O  ( F i l ip e n d u la  u im a r ia )

Maakuntakasvin, maitohorsman, ohella mesian- 
gervo on pitäjämme alueella näkyvimpiä ruoho- 
kasveja. Kookas, valkokukkainen laji on varsin
kin kosteapohjaisten, ravinteisten maiden laji. 
Lehdet, samoin kuin medentuoksuiset kukat kel- 
paavat teeaineksiksi, josta syystä laji kuuluu kaup- 
payrttien joukkoon. Mesiangervo on hyötynyt 
laidunnusten vähentymisestä. Voimakkaana laji
na se on tukehduttanut matalakasvuisemmat lajit 
mm. avo-ojien pientareilta, vallaten nopeasti uut

ta kasvutilaa. Kuiville maille se ei hakeudu. Hyön
teisten kannalta laji on merkittävä, vaikka ei hy
västä tuoksustaan huolimatta olekaan ns. mesi- 
kasvi. Lajin tulevaisuutta ei tällä hetkellä uhkaa 
mikään, avo-ojitettuja peltoja sopivilla paikoilla 
riittänee tulevaisuudessakin ja maatalouden mur
ros takaa peltoheittoja lajin olla ja levitä.
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KEHNÄSIENI (Rozites caperatus)

KEHNÄSIENI (Rozites caperatus)

Kehnäsieni on useimmille edelleen vähän outo 
ruokasieni. Huolimatta siitä, että se on kolmen 
tähden kauppasieni. Laji muistuttaa joitain seitik- 
kilajeja, mutta on pienellä harjoittelulla helppo 
erottaa niistä. Lakin pinnassa on helmiäishohtois- 
ta härmää ja jalassa hauras rengas. Kangasmetsissä

on toisinaan runsas kehnäsienisato, mm. Lauhan- 
vuorella 1993. Valitettavasti se on usein toukkai- 
nen, joten on syytä kerätä vain nuoria sieniä. Van
hemmiten maku muuttuu kitkeräksi, samoin jos 
säilöö sitä kuivaamalla. Paras tapa onkin hauduttaa 
sitä omassa liemessään ja sen jälkeen pakastaa. 
Kehnäsieni on tutustumisen arvoinen ja oikealla 
lailla käsiteltynä herkullinen, runsassatoinen sieni.
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PUROTAIMEN (Salmo trutta fario)

P E N S A S M I T T A R I  ( I t a m e  lo r i c a r ia )

Muista nimikkolajeista poiketen selkärangatto
mia edustamaan valittu pensasmittari on lajilleen 
vaikeasti tunnistettava ja lähes kaikille outo. Vain 
asiaan vihkiytyneet harrastajat erottavat sen luke
mattomista samannäköisistä mittariperhosista. 
Kuitenkin se on Etelä-Pohjanmaalla yleisimmil
lään ilmeisesti juuri Kauhajoella. Lajin lentoaika 
on heinäkuun alusta elokuun lopulle ja valopyyn- 
nissä 80-luvun puolella sitä on saatu runsaasti 
mm. Kauhajärven seutuvilta. Tyypillistä elinym
päristöä ovat nimenmukaisesti pajupensastot. La
jin tämänhetkisistä kannoista ei ole käsitystä tut
kimusten puutteesta johtuen. M itä ilmeisemmin
laji voi kuitenkin edelleen hyvin, ainakin sopivaa
pajukkoa riittää.

P U R O T A I M E N  ( S a lm o  t r u t t a  f a r io )

Taimenen vaeltamaton muoto, purotaimen, oli it
sestään selvä valinta. Kauhajoen alueelle ulottuvat 
Kyrönjoen, Karvianjoenjalsojoen-Lapväärtinjoen 
latvahaarat. Lähteisten purojen tammukkakanta oli 
ennen ojitussautomaatin tuloa vahva, mutta ny
kyään kaikkien vesistöjen tila on heikko. Liete ja 
hiekka on täyttänyt lammet ja peittänyt kutu- 
soraikot. M onet purot kulkevat nykyään peratuissa 
ränneissä, joissa ei ole mitään suojaa kaloille. 
Viimeaikaiset vesistöjen kartoitukset osoittavat 
tilanteen masentavuuden. Purotaimen on kuitenkin 
sitkeä laji, ja on edelleen lisääntymiskykyinen lähes 
kaikissa puroissa. Nyt vaarana on harkitsemattomat 
istutukset vieraalla kannalla. Suurimmat puro- 
taimenet saavuttavat noin kilon painon. Puroja on 
kunnostettu talkoilla viime kesinä.
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KURKI (Grus grus)

K U R K I  ( G r u s  g r u s )

Suursoistaan tunnetun pitäjän nimikkolinnuksi 
sopii erittäin hyvin kurki. Laji on ns. menestyjä 
suurten lintujen joukossa. Se on sopeutunut hyvin 
soiden ojitusten aiheuttamiin pesimäalueiden me
netyksiin. Reheville lintujärville asutuksen tuntu
maan on asettunut yhä yleisemmin kurkipareja 
pesimään, samoin pienillekin ojittam attom ille 
suolaikuille kangasmaiden keskelle. Kurki on pe- 
simäaikana hyvin piilotteleva ja varsinkin poikas- 
aikaan mestari häviämään ihmisten näkyvistä. 
Syksyn lähestyessä kurjet kokoontuvat peltoalu
eille suuriksikin parviksi, tankkaamaan ennen 
syysmuuttoa. Lokakuun alkuun mennessä ne 
yleensä häviävät etelän maille. Kauhajoella pesii 
nykykäsityksen mukaan n. 60 paria, vahvimmat 
kannat Kauhanevan alueella ja Lauhanvuorten 
pohjoispuolisilla soilla.
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LIITO-ORAVA (Pteromys volans)

LIITO-ORAVA (Pterom ys volans)

Salaperäinen yöeläin liito-orava edustaa Siperian 
taigametsän lajistoa, jota Länsi-Euroopassa tava
taan vain Suomessa. Ennen laji oli yleinen metsis
sämme, vaikka elintapojensa vuoksi on vaikea ha
vainnoitava. Sopivia elinympäristöjä riitti yllin- 
kyllin. Laji on kärsinyt metsien pirstoutumisesta 
ja kannan heikkenemisestä on tullut hälyttäviä tie
toja viime aikoina. Kaukana toisistaan elävät po
pulaatiot eivät lisäänny enää entiseen tapaan, 
vaan liian läheisten sukulaisten vuoksi mm. sai
raudet verottavat kantaa. Laji tulee toimeen kyllä 
pienilläkin alueilla, kunhan perusvaatimukset 
täyttyvät. Kauhajoella on vielä kohtalainen liito- 
orava tilanne, mm. Hyypänmäen ja Katikan kan
jonien alueella. Parimäärä kohoaa vielä kymme
niin ja pöntötyksellä lajia yritetään säilyttää met
sissämme.
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Kirjoittajat, kuvaajat ja 
toimituskunta

Ahola, Markus (s. 1965 Kau
hajoella) on ammatiltaan 
maanviljelijä. Ahola viettää va- 
paa-aikaansa metsästäen ja ka
lastaen. Ensimmäisen kamera- 
rungon hän on hankkinut vuonna 
1987. Luontokuvaus on siitä 
lähtien ollut osana hänen luon
nossa liikkumistaan.

Ainikkamäki, Armas (s. 1919 
Kauhajoella) työskenteli 49 
vuotta Kauhajoen sahan palve
luksessa, mm. uittopäällikkönä 
ja sahanhoitajana. Hän muistaa 
edelleen hyvin asioita vuosi
kymmenten takaa.

Ala-Kokko, Anssi (s. 1949 
Kauhajoella) työskentelee Ko- 
konkylässä maanviljelijänä. 
Luontoharrastuksensa hän on 
aloittanut seuraamalla lintuja 
60-luvulla ja myöhemmin hän
hankki kameran harrastuksen
sa tueksi. Nykyään hän kuvaa
ihmisaiheisia kuvia.

Annila, Erkki (s. 19 3 7  Lai
hialla) on metsäeläintieteen 
professori M etsäntutkimus- 
laitoksessa tutkim uskohtee
naan metsien tuhohyönteiset. 
Lauhanvuoren maastossa ja 
Nummikankaalla sattuneet 
mäntypistiäistuhot ovat tar
jonneet erinomaisia tutkimus

kohteita selvitettäessä mäntypistiäisten kannan
vaihteluna ja puiden toipumista tuhoista.

Bisi, Jukka (s.1960  Vaalassa) 
on koulutukseltaan filosofian 
maisteri, luonnonm aantietei- 
lijä ja biologi. Bisi työskentelee 
riistapäällikkönä Pohjanmaan 
riistanhoitopiirissä, jonka to i
misto sijaitsee Seinäjoella.

Haapamäki, Markku (s. 1965 
Turussa) asuu Päntäneellä ja 
toimii Kauhajoen kunnassa 
m aatalouslom ittajana. Valo- 
kuvausharrastuksensa hän on 
aloittanut kymmenkesäisenä ja 
jatkanut siitä lähtien monilla eri 
aiheilla.

Hautamäki, Lauri (s. 1936 Kauhajoella) on syys
kuusta 1999  lähtien em eritusprofessori, mutta 
jatkaa tutkimustyötään Tampereen yliopiston 
aluetieteen laitoksella. Hän on pitänyt tiiviisti yh
teyttä syntymäpitäjäänsä ja kirjoittanut päätös- 
artikkelit kaikkiin Kauhajoen luontokirjoihin.

Havunen, Sirkka-Liisa (s. 1947 
Jalasjärvellä) on kotitalous- 
teknikko, joka on työskennellyt 
pitkään koti talousneuvojana 
Kauhajoella. Toimintaan liit
tyivät sienikurssit ja -retket 
sekä sienien ja marjojen käyttö 

% ruokataloudessa. Liikkuminen
luonnossa, marjastam inen ja 

sienestäminen on edelleen innostavin liikunta
muoto ja voimavarojen antaja.
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Havunen, Tuomo (s. 1946  
Kauhajoella) toim ii maanvil- 
jelijäyrittäjänä. Valokuvaushar- 
rastuksen Havunen on aloit
tanut 6 0-luvun alussa j a j atkanut 
sitä siitä lähtien katkeamatta. 
Hän on osallistunut aikaisem
pien Kauhajoki-aiheisten kir
jojen kuvaustyöhön sekä Kau- 
haj oki-korttien kuvaukseen.

Isomäki, Hannu  (s. 1959  La
pualla) on m etsätaloustek
nikko ja M etsäliiton ostoasia- 
mies Kauhajoella. M etsä on 
lähellä sydäntä myös harras
tuksissa, sillä retkeily luon
nossa ja luontokuvaus kuulu
vat vapaa-aikaan. Isomäki on 
Kauhajoen Kameraseuran pu
heenjohtaja.

Heikkilä, Raimo (s. 1956 Teu
valla) on filosofian tohtori ja 
toimii tutkimusjohtajana Ystä
vyyden puiston tutkimuskes
kuksessa Kuhmossa. Heikkilä 
on julkaissut noin 70 tutki
musta, joista suuri osa käsitte
lee suoekologiaa ja soidensuo
jelua. Hän on retkeillyt Kauha

joen soilla yli 30  vuoden ajan ja tehnyt useita tut
kimuksia niiden kehityshistoriasta, kasvillisuu
desta, käytöstä ja suojelusta.

M |l Hyytiä, Mauri (s. 1952  Kau
hajoella) on koulutukseltaan 
m etsänhoitaja pääaineenaan 
m etsänhoitotiede. Hän työs
kentelee Etelä-Pohjanmaan 
metsäkeskuksessa Seinäjoella 
piiripäällikkönä. Harrastuksiin 
kuuluvat järjestötoim inta ja 
liikunta eri muodoissaan. Suun
nistus on omin laji.

Ijäs, Lauri (s. 1951 Petäjäve
dellä) on filosofian kandidaatti 
ja toim ii suunnittelijana Sei
näjoella Vapo Oy:n Energia
toim ialan Länsi-Suom en tu
losyksikössä. Hänen tehtä
viinsä kuuluvat ympäristöasiat, 
kuten mm. turvetuotannon 
ympäristöselvitykset, vaikutus
ten arviointi ja velvoitetarkkai
lu.

Kallio, Pentti (s. 19 3 7  H el
singissä) on toim inut maan- 
mittaushallinnon topografina 
niin peruskarttaa laadittaessa 
kuin maaperän peruskartoi
tuksessakin tehden nyt M aa- 
PeKa:n toim inim ellä maape
räkartoituksia ja maaperän ra- 
kennettavuusluokituksia. Kar

toittajan kiinnostuksen kohteena on luonto ja 
elinympäristö sekä niiden suojelutoiminta.

Kankaanpää, Erkki (s. 1938 
Kauhajoella) on metsätalous- 
insinööri. Hän on toim inut 
Kauhajoen metsänhoitoyhdis
tyksessä 1963 -1998 , aluksi 
m etsänhoidonneuvojana ja 
viimeiset kolme vuotta toim in
nanjohtajana. Harrastuksena 
eläkevuosinakin on metsäluon

nossa liikkuminen ja oman metsän hoitotyöt.

Kuutiainen, Risto (s. 1947

Ä
Mikkelissä) asuu Hyypän Juo- 
nikylässä. Hän on asunut Kau
hajoella vuodesta -92 lähtien. 
Intohimona on elämän moni
puolinen kokeminen, kirjaili- 

\  suus ja valokuvaus. Rautiainen 
viihtyy luonnossa sekä kame
ran kanssa että ilman sitä. Hän 

on tutustunut erilaisiin tietoisuudentiloihin mm. 
meditaation avulla.
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Kiviluoma, Jorma  (s. 1938 
Kauhajoella) on luokanopet
taja ja eläkkeellä Kirkonkylän 
koulun rehtorin virasta. O pe
tusalan järjestöt, lions-toiminta 
ja m etsäluonto ovat olleet 
mieluisia harrastuksia.

Kiviluoma, Maija (s. 1937  Kauhajoella) on filo
sofian kandidaatti, joka työskentelee biologian ja 
maantiedon lehtorina Laihialla, mutta tehnyt 
kotikunnassaan Kauhajoella perusteellista sieniin 
liittyvää tutkimusta. Kauhajoelta ei ole ennen tässä 
kirjassa olevaa Kiviluoman artikkelia julkaistu 
seikkaperäistä perustietoa suursienistä.

Kleemola, Jussi (s .1943 Ala
härmässä) on m aantieteilijä- 
biologi, filosofian lisensiaatti ja 
Kauhajoen lukion rehtori. Laa
jan Kauhajoen monipuolinen ja 
rikas luonto on innostanut 
luontokirjasarjan toimitus- ja 
kirjoitustyöhön.

Kohtamäki, Sami (s. 1973 Ja- 
lasjärvellä) on asunut Kauha
joella viisi vuotta. Ammatil
taan hän on hitsaaja. H arras
tuksena ovat metsästys ja per
hokalastus. Metsästyksen rin
nalla ja aseen tilalle on reppuun 
laitettu useammin kamera- 
kalustus. Valokuvausta Kohta- 

mäki on harrastanut kolmisen vuotta
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Koivurinne, Jorma  (s. 1945 
Kihniössä) on metsänhoitaja, joka 
toimii Metsähallituksen Länsi- 
Suomen luontopalveluiden alue
johtajana Parkanossa. ”Ammatti- 
luonnonsuojelijan” ja luonnon- 
harrastajan työkenttää ovat mm. 
alueen kansallispuistot ja muut 
huomattavat luonnonsuojelu
alueet.

Kurkela, Timo (s. 19 3 7  V iro
lahdella) on metsäpatologian 
professori M etsäntutkimus- 
laitoksessa. Hänen tutkimus
alanaan ovat sienten aiheutta
mat taudit metsäpuilla ja ym
päristötekijöiden vaikutus tau
tien leviämiseen. Viimeaikaisia 
tutkim usaiheita ovat olleet 

koivun ja haavan taudinaiheuttajat.

Kyröläinen, Matti (s. 1951 Valkeakoskella) on 
maatalous- ja m etsätieteiden kandidaatti, joka 
työskentelee ylitarkastajana Länsi-Suomen ympä
ristökeskuksessa Vaasassa. Kyröläisen tehtäviin 
viime vuosina on kuulunut keskeisesti Natura- 
asioitten valmistelu ja niiden mukanaan tuomat 
laaja-alaiset tehtävät.

Käpylä, Ari (s. 19 6 2  Kau
hajoella) on harrastanut valo
kuvausta 80-luvulta alkaen ja 
perehtynyt syvällisemmin va
lokuvauksen eri alueisiin. Lisää 
tietoa valokuvauksesta löydät 
w w w .kau hajoki.fi/~fotoask  
internet-sivuilta.

Laakso, Seppo (s. 1953 Kau
hajoella) on biologi ja filosofian 

m kandidaatti, joka on toiminut 
I tutkijana ja suunnittelijana 

Suomen Ympäristökeskukses
sa. Luontokuvauksen pitkä
aikaisena harrastajana hän on 
työskennellyt kuvaajana ja 
kuvatoim ittajana ym päristö

aiheisissa julkaisuissa ja multimediahankkeissa.

http://www.kauhajoki.fi/~fotoask


Lahdentnaa, Jarm o  (s. 1960  
Laihialla) työskentelee met
sänhoitoyhdistys Etelä-Poh
janmaan toim innanjohtajana. 
Valokuvausta Lahdentnaa on 
harrastanut aktiivisesti Kauha
joen kameraseuran toiminnan 
yhteydessä. Kuvauskohteina 
ovat olleet lähinnä kasvit ja 
metsätyöt.

Lehto, Olavi (s. 1940 ) on 
eläkkeellä oleva toimiupseeri, 
sotilasmestari, joka toim i Ty
kistökoulussa 20  vuotta lii
kunnanopettajana. Kauhajoelle 
palattuaan hän on viimeisen 12 
vuoden ajan toim inut riistan
hoitoyhdistyksen puheenjohta
jana. Metsästys ja eränkäynti 

ovat aina olleet mieluisia harrastuksia.

Laiho, Olavi (s. 1933 Suomus- 
järvellä) on metsätieteen toh
tori ja eläkkeellä metsäntutki
muslaitoksen Parkanon tutki
musaseman johtajan virasta. 
Laiho jatkaa asemalla ns. ulko
puolisena tutkijana teemoinaan 
metsien rakenne, m onim uo
toisuus ja vaihtoehtoiset käsit
telytavat.

Leikola, Matti (s. 1935 H el
singissä) on eläkeellä oleva 
metsänhoitotieteen professori. 
Hänen päämielenkiintonsa on 
suuntautunut metsäekologiaan, 
metsäpuiden kasvuun ja kehi
tykseen, metsien uudistamiseen 
sekä vanhemmiten yhä enem
män m etsänhoidon aate- ym. 
historiaan.

Laine, Harri (s. 1952 Kurikassa) on hammaslääkäri 
Kauhajoella. Suunnistuksesta tuli läheinen harrastus 
jo poikavuosina Toijalassa, kiitos kasvattajaseura 
Tarpian Suunnan. Angelniemen Ankkurin riveissä 
Laine suunnisti Jukolan viestin voittajaseitsikossa. 
Kauhajoen Karhun riveissä harrastus on jatkunut 
suunnistajana ja nuorten kouluttajana.

Latva-Pukkila, Antti (s. 1925 
Kauhajoella) on maanviljelijä, 
herastuomari ja talousneuvos, 
joka on ollut monessa mukana 
niin Kauhajoella kuin maakun
nallisissa ja valtakunnallisissa 
luottamustehtävissä. Niiden 
vastapainona metsässä liikku
minen ja luonnon tarkkailu ovat 
olleet tärkeä harrastus.

Lilja, Jukka (s. 1955
Kauhajoella) on vanhempi 
konstaapeli, joka asuu Teuvalla, 
työskentelee Kristiinankau
pungissa ja retkeilee edelleen 
usein poikavuosiensa ja van
hempiensa kotikunnassa. Liljan 
artikkelistakin käy ilmi, että hän 
on harrastanut luontoa harvi

naisen monipuolisesti, liikkunut siellä paljon ja 
tehnyt tarkkoja havaintoja.

Lindroos, Antti-Jussi (s. 1965 
Saarijärvellä) on filosofian 
tohtori (geologia) ja työs
kentelee M etsäntutkim uslai
toksen Vantaan tutkimuskes- 
kuksessa. Hänen tutkimuksen- 

(II1II ä  TV :v sa ovat suuntautuneet pääasi- 
jH jB  Vt / H r ) assa ympäristögeologiaan ja 

-geokemiaan sekä metsämai
den kemiallisten ominaisuuksien tarkasteluun.
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Lindroos, Heikki (s. 1935 H el
singissä) on m etsänhoitaja ja 
maatalous- ja metsätieteiden li
sensiaatti, jonka opinnäytetyö 
kohdistui Keski-Pohjanmaan 
maankohoamisrannikon maa- 
tumien geokemiallisiin muu
toksiin. Varsinaisen työuransa 
hän on luonut metsäalan am

mattiopetuksessa ja järj estötehtävissä.

Muukka, Laura (s. 1969
Helsingissä) on maisema-arkki
tehti, joka on vuodesta 1995 
saakka työskennellyt luonto- 
matkailuun ja kulttuurimaise
mien suojeluun ja hoitoon liit
tyvien hankkeitten parissa Kau
hajoella ja Isojoella. Kenttätöis
sä vietetyt viikot ovat tehneet 
alueen maisemat tutuiksi.

Mantila, Sari (s. 1975 Kauhajoella) on graafisen 
suunnittelun artenomiopiskelija, joka opinnäy
tetyönään on tehnyt tämän kirjan taiton. Kiin
nostus kotiseutua ja luontoa kohtaan toivat tämän 
työn pariin.

Marttila, Simo (s. 1935 Kau
hajoella) filosofian kandidaat
ti, joka on eläkkeellä Kauha
joen lukion biologian ja maan
tiedon lehtorin virasta. Työhön 
kuuluu edelleen maatilan viljely 
Marttilankylässä ja harrastuk
siin metsä ja luontoretket.

Marttila, Soile (s. 1959 Kuri
kassa) on Länsi-Suomen Luon- 
tomatkailualueen projektipääl
likkö. Työssään hän on oppinut 
tuntemaan monipuolisesti Kau
hajoen ja Isojoen sekä yhteis
työalueen laajetessa myös Teu- 

3 van, Karijoen, Kristiinankau
pungin maaseudun, Honka- 

joen, Karvian ja Siikaisten kuntien matkailullisia 
mahdollisuuksia.

Mattila, Kalevi (s. 1924
Kauhajoella) on insinööri, 
talousneuvos ja kotiseudun 
menneisyyden ja nykyisyyden 
harrastaja. Mattila on sähköalan 
liiketoiminnan ohella jaksanut 
olla mukana monipuolisesti 
kunnallisissa luottam ustehtä
vissä ja veteraanityössä.

Mäenalusta, Toivo (s. 1928 
Kauhajoella) toimi Kauhajoen 
kunnan m etsätyönjohtajana 
1952 -1991 . Hänen neljä vuo
sikymmentä kestäneen työjak
sonsa alussa käynnistettiin 
kunnan metsien suunnitel
mallinen hoito. Hänen aika
naan myös kunnan metsäala 

kasvoi huomattavasti ja työ metsissä koki suuren 
muutoksen.

Mäkelä, Pasi (s. 1969 Kauha
joella) on sahayrittäjä Ikkelä- 
järveltä. Valokuvausta hän on 
harrastanut yläasteelta lähtien. 
Valokuvauksen parissa on ku
lunut viitisentoista vuotta ja 
aiheina ovat olleet luontokuvat 
ja henkilökuvaus.

Mäntylä, Ahti (s. 1920 Töy- 
sässä) onmetsätalousinsinöörija 
Etelä-Pohjanmaan metsänhoito
yhdistysten liiton pitkäaikainen 
toiminnanjohtaja. Hän työs
kenteli mm. sahapuun hin
tasuositussopimusten ja Metsä- 
Botnia-hankkeen hyväksi. Kir
jallinen toiminta ja työskentely 

metsissä ovat edelleen mieluisia, mutta päällim
mäisenä on nyt veteraani työ.



Ojala, Tapani (s. 1954 Kauha
joella) on Kauhajoen kunnan 
ympäristösihteeri, jonka mie- 
luisimpiin harrastuksiin kuuluu 
monipuolinen luonnossa tapah
tuva liikunta kompassi kädessä, 
sukset jalassa tai samoilijan 
reppu selässä. Ojalan reipasta 
otetta ja monipuolisia taitoja 

tarvitaan myös monissa järjestötehtävissä.

Piipari, Pertti (s. 1933 Kauha
joella) on metsätyönjohtaja ja 
ennen eläkkeelle siirtymistään 
M etsäliiton pitkäaikainen os- 
toasiamies Kauhajoella. M et
sätyöt ja luonnossa liikkum i
nen niin suunnistaen, hiihtäen 
kuin marjamaillakin retkeillen 
on harrastuksista mieluisinta.

\

Pitkäranta, Reijo (s. 1963 Iso- 
joella) on filosofian lisensiaatti, 
joka on opinnäytteenään tut
kinut Kauhajoen moreenipeit- 
teisiä lajittuneita kerroksia. 
Pitkäranta työskentelee assis
tenttina Turun yliopiston geo
logian laitoksella. Hänen tutki
musaiheensa liittyvät edelleen 

Suupohjan seudun maaperäkerrostumiin.

f c k  /

Raikamo, Erkki (s. 1950 Tam
pereella) filosofian kandidaatti 
ja maaperägeologi, joka G eo
logisessa tutkimuskeskuksessa 
työskennellessään vastasi Ete
lä-Pohjanmaan turveprojek- 
tista. Sen tuloksena syntyi mm. 
seikkaperäisenä julkaisuna lop
puraportti Kauhajoen turve

varoista. Nykyään Raikam o toim ii alansa yrit
täjänä ja yliopisto-opettajana.

Ranta-Knuuttila, Antti (s.
1932  Oulaisissa) on juuriltaan 
kauhajokelainen filosofian 
maisteri. Hän on toiminut 11 
vuotta historian opettajana ja 27 
vuotta opetusalan keskus
hallinnossa, viimeksi opetus
ministeriön apulaisosastopääl
likkönä vastuualueenaan kor

keakouluopinnot. Harrastukset liittyvät talon
poikaiskulttuuriin ja paikallishistoriaan.

Rinkineva, Leena (s. 1969 Yli
härmässä) on filosofian mais
teri ja biologi, joka työsken
telee Länsi-Suom en ympäris
tökeskuksessa suunnittelijana. 
Vuosina 1998 -99  hän on vas
tannut Isojoen-Lauhanvuoren 
ohjelmasopimuksen koordi
noinnista ja päässyt näin tu

tustumaan Kauhajoen ja Isojoen luontomatkailun 
kehittämiseen.

Rinne, Jyri (s. 1963 Kauha
joella) on kasvatustieteen 
maisteri, Aron koulun luokan
opettaja ja sivutoiminen maan
viljelijä. Mieluisimpia harras
tuksia ovat kaikki luontoon 
liittyvät, kuten metsästys, maas
topyöräily, m elonta, luonto- 
kuvaus ja retkeily, myös luon

toon liittyvien kurssien ja retkien ohjaaminen.

Rinne, Kyösti (s. 1956  Kauhajoella) toimii ter
veyskeskuslääkärinä Kauhajoella. Rinne on inno
kas metsästäjä, lintuharrastaja ja luonnon tarkkai
lija, joka liikkuu mielellään Kauhajoen jo poika- 
vuosilta tutuiksi tulleissa metsissä jalan, suksilla ja 
jonkin verran myös polkupyörällä.
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Ristaniemi, Olli (s. 1955  Jy 
väskylässä) on filosofian toh
tori ja Turun yliopiston ympä
ristögeologian dosentti, joka 
työskentelee Etelä-Pohjanmaan 
liitossa maakuntasuunnitte- 
lijana. Ristaniemi on julkaissut 
noin 50  artikkelia maaperä- 
geologiasta, maankohoamises

ta, kestävän kehityksen mukaisesta m aa-aines
huollosta sekä maankäytön ja geologian suhteista.

Ruismäki, Liisa (s. 1948
Kuortaneella) on filosofian 
kandidaatti ja toimii historian 
lehtorina Kauhajoen lukiossa. 
Hän on kirjoittanut pääosan 
Kauhajoen historiasta, muita 
historiaan liittyviä tekstejä se
kä laajat artikkelit aiempiin 
Kauhajoen luontokirjoihin. 

Ruismäki on keskeisesti mukana myös kotiseutu
työssä.

» . . .  
.

Saarikoski, Anu  (s. 1975 Kau
hajoella) opiskelee Jyväskylän 
yliopistossa suomen kieltä pää
aineenaan. Hän tekee opinnäy
tetyönsä Kauhajoen paikanni
mistä. Aiheessa tulee selvästi 
esiin myös luontoon liittyvä 
ulottuvuus: paikannimissä ja 
niiden muutoksissa heijastuu ih

misten suhde luontoon ja omaan elinympäristöön.

Saarikoski, Markku (s. I 96 1 
Kauhajoella) on varatuomari, ja 
toimii viskaalina Helsingin 
hovioikeudessa. Hän on Suo
men perhostutkijain seura r.y: n 
jäsen ja aktiivinen alan harras
taja. Saarikosken asiantunte
mus seutumme perhosfau- 
nasta on esillä nyt metsien ja 

soitten lajiston osalta, mutta ansaitsee tulla esiin 
muiden elinympäristöjen osalta tuonnempana.

H Satokunnas, Jari (s. 1960  Ja- 
lasjärvellä) on metsätalous- 
insinööri, joka työskentelee 
metsänhoidonneuvojana Kau
hajoen metsänhoitoyhdistyk
sessä. Metsä on läheinen har
rastus myös vapaa-aikana, ret- 
keillen ja luontoa kuvaten, ku
ten tämänkin kirjan useista 
kuvista käy ilmi.

Seppälä, Keijo (s. 1951 Kauhajoella) on tunnettu 
luontoharrastaja, jolla elinikäinen luonnossa liik
kuminen ja sen tutkiminen on kehittynyt luonto- 
oppaan ja alan opettajan työksi. Hän on kirjoittanut 
alan julkaisuihin ja myös aiempiin Kauhajoen 
luontokirjoihin linnustoon liittyvät artikkelit.

Seppälä, Matti (s. 1962  ) on 
koulutukseltaan maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri ja met
sänhoitaja, joka toimii luon
nonhoidon asiantuntijana 
Etelä-Pohjanmaan metsäkes
kuksessa Seinäjoella. Työssään 
hän on perehtynyt mm. Kyrön- 
joen latvaosien arvokkaaseen 
puroluontoon Kauhajoella.

Siiriäinen, Ari (s. 1939 ) on 
toiminut Helsingin yliopiston 
arkeologian professorina 
vuodesta 1983 . Erikoistunut 
mm. Suomen kivikauden
kronologian ja taloushistorian
tutkimukseen. Ollessaan aikai
semmin Museoviraston palve
luksessa hän oli vastuussa

Etelä-Pohjanmaan kiinteiden muinaisjäännösten 
inventointi- ja suojelutoim innasta. Tehnyt 
kenttätutkimuksia myös eri puolilla Afrikkaa ja 
Etelä-Amerikkaa.
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Taimi, Heikki (s. 1939  M eri
karvialla) on sosionomi ja 
työskentelee Kauhajoen kun
nansihteerinä. Kiinnostus his
toriaan, metsiin ja metsänhoi
toon on vienyt mukanaan muun 
muassa Kauhajoen luonto- 
kirjasarjan toimitus- ja kirjoit
tajakuntaan.

Taivalmäki, Jukka-Pekka (s. 
1963 Kauhajoella) on luon
nontieteiden kandidaatti ja 
tietojenkäsittelytieteen opis
kelija Helsingin yliopistossa. 
Petolintuihin kohdistunut har
rastus on johtanut rengastus- 
työhön, Suupohjan lintutie
teellisen yhdistyksen puheen

johtajaksi vuodesta 1998 ja työskentelyyn Luon
nontieteellisen keskusmuseon rengastustoimis- 
tossa vastuualueena petolintuseuranta.

Toivakka, Heikki (s.1929  
Kauhajoella) on insinööri, joka 
on toim inut pienestä pitäen 
turveteollisuuden parissa, tek
nisten opintojen jälkeen käyt
töpäällikkönä Kihniössä ja sit
ten Kauhajoella opettajana, 
teollisuusyrittäjänä ja turve
tuottajana.

Tuovinen, Teemu (s. 1974 
f  Kauhajoella) on opiskelija ja 

luontoharrastaja, joka on kiin- 
. ilostunut paikallisesta luon- 

nosta, erityisesti pienvesien ja 
[*••> metsien tilasta. Tuovisen tutki-

: m mustyöhön kesällä 1999 kuului 
!*’•••■*• - r j f e inventoida kunnan kaikkien

purojen kunto. Puroja on 
yhteensä 5 00 km.

Värkki, Alfred (s. 1937) on filosofian kandidaatti, 
matemaatikko ja Vaalan lukion rehtori. Poika- 
vuosista lähtien Kauhajoen luonto on ollut hänen 
retkiensä kohde. Tulokset Värkki on julkaissut 
1985 Kauhajoen putkilokasvit -kirjassa. Hänen 
artikkeleissaan Kauhajoen luontokirjoissa on 
syvällisen luonnontuntijan sanoma.

Ylihärsilä, Erkki (s. Lapualla 
1932) on metsänhoitaja, joka 
työskenteli pitkään Suupohjan 
piirin piirim etsänhoitajana 
(1 9 6 4 -1 9 8 7 ). Sen jälkeen Yli
härsilä toim i vuoteen 1994  
Etelä-Pohjanmaan metsälauta
kunnan johtajana ja sai an
sioistaan metsäneuvoksen arvo

nimen. Harrastuksia eläkepäivillä ovat kunto
liikunta, mandoliinin soittelu ja rotary-toiminta.

Ylikoski, Sulo (s. 1943
Hiitolassa) on metsätalous- 
insinööri ja toimii Etelä- 
Pohjanmaan Metsäkeskuksen 
m etsänparannu sesim iehenä 
Suupohjan seutukunnan
alueella. Metsäteiden rakennus 
ja perusparannus sekä uudis- ja 

kunnostusojitus ovat tulleet 
läheisiksi 25 vuoden aikana. Juuret ovat Laatokan 
Karjalassa, sieltä myös rakkaus luontoon.

Yli-Koski, Terttu (s. 1955 Kau
hajoella) on metsänhoitaja, joka 
toimii koulutustehtävissä Etelä- 
Pohjanmaan metsälautakun
nassa Seinäjoella. Yli-Koski 
asuu syntymäpitäjässään, per
heen kotina on maatila Havus- 
ky Iässä.

Äijä, Tauno (s. 1939 Kau
hajoella) on koulutukseltaan 
sahateknikko. Eri puolilla maata 
sahoilla työskenneltyään hän 
palasi kotitilan viljelijäksi 
Aijönkylään v. 1974. Metsän
hoito ja retkeily luonnossa ovat 
olleet mieluisa työ j a harrastus.
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