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Lukijalle

Kauhajoen Lions-klubi kustansi 1983 ilmesty-
neen Kauhajoen luonnonkirjan. Se sai hyvän 
vastaanoton pitäjällä ja myönteistä huomiota 
laajemminkin. Kirjassa esiteltiin monipuolisesti 
paikallista luontoa. Muun muassa kallio- ja 
maaperä, kasvillisuus, linnusto, asutuksen pää-
vaiheet, paikannimistö luonnon kuvaajana ja 
alueen kansallispuistot esiteltiin asiantuntevin 
artikkelein.

Melko pian luonnonkirjan ilmestymisen jäl-
keen heräsi ajatus uudesta kirjasta. Pienen kyp-
syttelyn jälkeen tehtiin yksimielinen ratkaisu 
1986. Pitäjän luonnon esittelyä päätettiin jat-
kaa. Ajankohtaisten ongelmien vuoksi vesi- 
luonnosta tarvittiin perusteellista tietoa. Siksi 
seuraava kirja keskittyisi vesiin. Nimeksi valit-
tiin Kauhajoen vesien kirja.

Kirja ilmestyy viiden vuoden työn tuloksena. 
Se on edelleen mitä ajankohtaisin. Kirjoittajat 
ovat asiantuntijoita eri puolilta maata tai luon-
nonystäviä Kauhajoelta.

Ensimmäisen Luonnonkirjan ilmestyttyä ky-
seltiin, keitä ovat nämä kirjoittajat, jotka tunte-
vat luontoamme paremmin kuin me itse. Esitte-
lemme kirjoittajat loppulehdillä. Palkitkoon 
heitä tietoisuus siitä, että kotiseutuaan kunni-
oittava väki tutustuu mielenkiinnolla kirjan an-
tiin antaen arvoa osaavien kirjoittajien työpa-
nokselle.

Kukin kirjoittaja vastaa itse tekstistään. Toi-
mituskunta on suorittanut yhteensovittamisen

vaatiman viimeistelyn, valinnut kuvat ja laati-
nut osan kuvateksteistä.

Kuvitukseen on voitu kiinnittää erityistä 
huomiota. Klubin toimeksiannosta valoku-
vauksen harrastajat kuvasivat perusteellisesti 
kirjan aihepiiriin kuuluvia kohteita 1988. Toi-
mituskunta kiittää Kauhajoen Kameraseuran 
kuvaajia. Myös Seppo Laakso luovutti laajasta 
luonnonkuvien kokoelmastaan edustavan vali-
koiman kirjaan. Näin saaduista useasta sadasta 
kuvasta on löytynyt pääosa kuvituksesta. Ku-
vatekstissä mainitaan kuvaajan nimi, ellei kuva 
ole artikkelin kirjoittajan ottama.

Kirjaa varten tehdyt kartat ja kuviot ovat Kai-
ja Antilan, Marjaleena Koiviston, Anna-Maija 
Kytömäen, Raili Luokkakallion ja Raija Sepän 
käsialaa. Kiitämme heitä huolellisesta työstä ja 
kiinnostuksesta kirjan aihepiiriä kohtaan.

Toivomme, että elinympäristöstä kiinnostu-
nut lukijamme löytää kirjasta tietoja, uusia nä-
kökulmia, ajattelemisen aihetta ja virkistäviä lu-
kuhetkiä. Luonto on suotu meille hyödyksem-
me, ihailtavaksemme ja myös vaalittavaksem-
me.

Kauhajoella syyskuussa 1991

Jussi Kleemola Simo Marttila Heikki Taimi
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MAURI PALOMAKI

Vesi väistyy -  maa voittaa

Johdanto

Käsitys siitä, että veden ja maan suhteet Suo-
messa ovat verraten uusinakin aikoina olleet 
jatkuvan muuttumisen alaisina, on syntynyt jo 
1600-luvulla. Myöhemmin otaksuttiin veden 
yleismaailmallisen vähenemisen olleen maan 
paljastumisen syynä. Ilmiön alueellisten piirtei-
den selittäminen osoittautui kuitenkin mahdol-
liseksi vain otaksumalla maankamaran nouse-
van ja veden määrän pysyvän suunnilleen en-
nallaan. Nykyisin maan ja meren laajuussuhtei- 
siin vaikuttavat ilmiöt tunnetaan hyvin. Pohjo-
lassa maan kohoaminen viimeisen jääkauden 
jälkeen on epäilemättä ollut tärkeämpi muu-

toksiin vaikuttanut tekijä kuin meren pinnan 
eustaattinen korkeusvaihtelu.

Nykyisin maankamaran nousunopeus tun-
netaan Pohjolassa varsin hyvin. Sen ja maanka-
maran yleisten korkeussuhteiden avulla on 
voitu esittää sellaisiakin väitteitä, että Suomi 
saa Itämereltä ruhtinaskunnan sadassa vuodes-

Kauhajoki on muun Länsi- ja Etelä-Suomen ta-
paan Itämeren tytär. Yksinäistä saarta lukuun 
ottamatta koko pitäjän alue oli veden peitossa 
jääkauden jälkeen. Vapautuminen Itämeren sy-
listä kesti runsaat 3 000 vuotta. Kuva Pertti Se- 
vola.
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sa tai että Suomi on Itämeren tytär tai että Me-
renkurkun maayhteys syntyy 2 600 vuoden ku-
luessa luonnonprosessien vaikutuksesta. Jopa 
se on mahdollista, että Suomi saa toisessa maa-
ilmansodassa menettämänsä maa-alan verran 
uutta aluetta 5 000 vuodessa.

Pieniltä alueilta laadituissa maannousun esi-
tyksissä maanpinnan korkeussuhteet on tun-
nettava tarkasti. Nousunopeuden yleisempi tie-
to kulloisenakin ajankohtana on riittävä. Oike-
astaan vasta tarkat korkeuskäyrin varustetut to-
pografiset kartat ovat mahdollistaneet muinais-
ten luonnonmaisemien jokseenkin täsmällisen 
esittämisen. Maan paljastumista meren sylistä 
kuvaava karttasarja on tehty esim. Vaasan saa-
ristosta.

Useita tuhansia vuosia käsittävistä maise-
manmuutoksista kiinnostuneen tutkijan on 
myös otettava laskelmissaan huomioon, että 
maankamaran kohoamisen nopeus muuttuu 
ajallisesti. Kun maa vapautui jäämassojen pai-
nosta, alla ollut kamara lähti isostasiavoimien 
vaikutuksesta aluksi hyvin nopeaan nousuun. 
Vauhti kuitenkin hidastui myöhemmin oleelli-
sesti. Esim. Lauhanvuorella se oli Salomaan 
mukaan n. 9 000 vuotta sitten 76 mm vuodessa, 
mutta nykyisin se on vain 7,5 mm vuodessa.

Maannousun nopeuteen vaikuttaa myös me-
renpinnan tason samansuuntainen nousu ja 
sen nopeus. Jääkauden jälkeen meren pinta on 
jatkuvasti ollut nousemassa jäämassojen sula-
misen ja meren veden lämpölaajenemisen seu-
rauksena. Paikallisempia muutoksia voi aiheu-
tua maannousun historian erityistapahtumista. 
Itämeren altaan eristäytyminen valtamerestä 
Ancylus-kauden alussa sai aikaan mannerjääti-
köstä sulavien vesien patoutumisen järveksi 
muuttuneeseen Itämereen. Siitä seurasi veden-
pinnan tason kohoaminen ja ainakin Etelä- 
Suomessa jo paljastuneiden maiden jääminen 
uudelleen veden peittoon.

Myöhemmin esiintynyt pienempi ns. Litorii- 
na-transgressio aiheutui Itämeren altaan avau-
tumisesta valtamereen uudelleen, jolloin eus- 
taattinen valtameren pinnan nousu ilmaston 
lämmetessä nosti veden pintaa myös Itämeres-
sä. Ilmaston viileneminen laajoilla alueilla voi 
hidastaa jäätiköiden sulamista ja lopettaa meri-

veden lämpölaajenemisen, jolloin maannousu 
on jälleen nopeampaa.

Rannansiirtym äkäyrä

Rannansiirtymäkäyrä on lähes välttämätön 
apuväline useita tuhansia vuosia kestäneen 
maannousun vaiheiden selvittämisessä, ohei-
nen rannansiirtymäkäyrä on diagrammi, jossa 
pystysuoralla akselilla on korkeus merenpin-
nasta ja vaakasuoralla akselilla aika. Käyrän si-
jainti diagrammin kentässä on piirrettävissä toi-
saalta korkeusmittausten avulla, toisaalta suo-
rittamalla geologisia iänmäärityksiä käytettävis-
sä olleista tarkoitukseen sopivista kohteista.

Iänmääritys on suuritöinen vaihe. Sen onnis-
tumiseen tarvitaan geologisia arkistoja eli eri 
korkeuksilla sijaitsevia turvekerrostumia tai 
vielä avoimena olevia lampia. Niiden kerrostu-
miin jääneistä elävän luonnon jätteistä voidaan 
päätellä kulloinkin vallinneet ekologiset olo-
suhteet ja myös tehdä iänmäärityksiä. Nämä 
voivat perustua minerogeenisiin ja orgaanisiin 
sedimentteihin, siitepölyihin, piileviin tai ra-
diohiiliajoituksiin, tai kaikkiin yhdessä. Ran- 
nansiirtymäkäyrän piirtämisen kannalta tärkeä 
tavoite on määrittää se ajankohta, jolloin lampi 
tai järvi irrottautui Itämeren pääaltaasta. Erityi-
sen hyödyllisiä ovat sellaisten eliöiden fossiilit, 
jotka reagoivat herkästi tapahtuneisiin ekologi-
siin muutoksiin.

Rannansiirtymäkäyrä perustuu Risto Salo-
maan Lauhanvuoren ympäristöstä keräämään 
aineistoon ja hänen laatimaansa piirrokseen. 
Salomaan julkaisemassa alkuperäisessä käyräs-
sä on Sauramon aikaisemmin esittämä lähinnä 
savikronologiaan perustuva vaihtoehto, joka 
tässä on jätetty pois. Samoin on poistettu Salo-
maan havaintopisteet, joten kuva on varsin pel-
kistetty esitys Salomaan tuloksista.

Rannansiirtymäkäyrätkään eivät ole aivan 
virheettömiä. Vaikeuksia aiheutuu sopivien 
iänmäärityskohteiden lukumäärästä ja sijain-
nista. Mitä useampaan iänmääritykseen käyrä 
perustuu, sen luotettavampi se on. Mitä lähem-
pänä kohteeksi valittua vuorta tai mäkeä ha-
vaintopisteet sijaitsevat, sen vähemmän poik-
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keavat mikroekologiset olot häiritsevät loppu-
tulosta. Ei siis ole yllättävää, että eri tutkijoiden 
samalta alueelta saamat tulokset jossain määrin 
poikkeavat toisistaan. Tämän esityksen tarkoi-
tukseen Salomaan rannansiirtymäkäyrä Lau- 
hanvuorelta on hyvin riittävä.

Aluekuvien ajankohtainen valinta

Lauhanvuoren rannansiirtymäkäyrässä pistää 
silmään maankohoamisen nopeudessa n. 8000 
vuotta sitten tapahtunut äkillinen muutos. Se 
on nähtävissä monissa muissakin pitkiä ajan-
jaksoja sisältävissä käyrissä, kuten Perämeren 
altaan ympäristössä. Muutos vaikuttaa niin 
äkilliseltä ja selvältä, että se herättää kysymyk-
sen siitä, onko maankohoamisen takana ole-
vissa geofysikaalisissa voimissa tapahtunut 
vastaava muutos. Olisiko isostasia näytellyt 
osansa loppuun parissa tuhannessa vuodessa 
ja syvällä litosfäärissä tai peräti astenosfäärissä 
tapahtuvat massan virtailut (massanvajauksen 
täyttyminen) ottaneet sen roolin? Yleensä ta-
soittuminen nousunopeudessa selitetään Ero-
sen mukaan Ancylustransgression avulla.

Rannansiirtymäkäyrän ominaisuudet pakot-
tavat valitsemaan ne vuosituhannet, joista on 
mielekästä piirtää maisemakuvan muutosta ku-
vaavat kartat. Lauhanvuoren laki sijaitsee 231,5 
mm korkeudella nykyisestä merenpinnasta. 
Mannerjään hävittyä Itämeren pinta oli kuiten-
kin alempana ja korkein ranta Lauhanvuorelle 
syntyi 203 mm tasolle nykyisestä merenpinnas-
ta. Siinä on sopiva ensimmäisen poikkileik-
kauksen taso.

Kauhajoen alavin kohta on nykyisin 80 m:n 
tasolla. Lauhanvuoren lounaisessa etumaastos-
sa taso on lähellä 70 m. Näitä arvoja alempaa 
eli 6000 vuotta nuorempia tilanteita ei enää voi 
Kauhajoelle sijoittaa, koska merivaiheet ovat 
selvästi ohi.

Poikkileikkausajankohtien valinnassa ajallis-
ten äärikohtien väliin voidaan ajatella useitakin 
kriteereitä. Ihmisen toiminnan historia ulottuu 
niin myöhäisiin vaiheisiin, että ne antaisivat pe-
rin puutteellisen käsityksen kuvattavasta asias-
ta. Itämeren kehityksen vaiheiden (Ancylus-, 
Mastogloia- ja Litoriinavaiheet) käyttäminen 
johtaisi vain 3 poikkileikkaukseen. Elävän 
luonnon kehitysvaiheet eivät muuttaisi tilan-
netta. Näistäkin syistä on rannansiirtymäkäyräl-
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ta valittu sellaiset kohdat, jotka selkeästi kuvaa-
vat itse tutkittavaa prosessia eli Kauhajoen pal-
jastumista Itämeren vesistä. Nopean maanko-
hoamisen ajalta on piirretty 4 karttaa (vuosilta 
n. 9300, 9000, 8500 ja 8100) ja hitaamman ko-
hoamisen kaudelta 2 karttaa (vuosilta 7500 ja 
6000 ennen nykyaikaa). Jotta nuorimmissakin
vaiheissa meren suurpiirteinen sijainti tulisi nä-
kyviin, aluetta on laajennettu Kauhajoen rajo-
jen ympäristöön varsinkin lounaaseen, Isojoen
laaksoon.

Maaston korkokuvan mittauslähteenä on 
käytetty topografikarttoja 1:100 000 ja niistä 
työtä varten pienennettyjä 1:200 000 versioita. 
Näitten puutteena on se, että niissä on ollut

Kylmän Ancylusjärven aallot aiheuttivat voima-
kasta kulutusta. Nyt 9 300 vuotta myöhemmin 
tämä törmä tunnetaan korkeimpana rantana, 
jonka yläpuolella on huuhtoutumaton ja kasvi-
peitteeltään rehevä Lauhanvuoren laki -  enti-
nen pieni Lauhansaari. Kuva Tuomo Havunen.

Kauhajoki Lauhansaarena.

S 4 3 2 I 0 3 10 km
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pakko jo yleistää korkeuskäyrien kulkua, jol-
loin esim. pienialaiset korkeat kohdat ovat 
saattaneet jäädä pois. Tässä kirjoituksessa käyt-
tökelpoinen karttojen koko ei kuitenkaan olisi 
sallinut niiden piirtämistä oikeassa koossa. Ta-
voitteena on kuitenkin Kauhajoen maannou- 
sun yleisten piirteiden esitys, mihin käytetty 
työskentelymittakaava antaa riittävän tarkkuu-
den.

Vuosi 9300 ennen nykyaikaa

Poikkileikkaus kuvaa tilannetta välittömästi 
mannerjään vetäytymisen jälkeen. Lauhanvuo- 
ren nykyinen laki esiintyi yksinäisenä saarena 
suuressa järvessä, jonka vesi oli edelleen hyvin 
kylmää. Etäällä lähimmästä kuivasta maasta 
Lauhansaari oli voimakkaan kulutuksen koh-
teena. Rantaterasseja syntyi useisiin tasoihin, 
koska saari oli voimakkaassa nousussa. Aallot 
myös huuhtoivat korkeimman rannan alapuo-
lisia rinteitä vieden osan kasveille sopivista ra-
vinteista mennessään ja jättäen verraten karun 
maaperän jälkeensä. Supra-akvaattiseen osaan 
Lauhansaarta huuhtoutumisprosessi ei ulottu-
nut samalla voimalla, mikä selittää Lauhanvuo- 
ren laen nykyisen kasvillisuuden rehevyyden 
verrattaessa välittömästi ylimmän rannan ala-
puolisiin vyöhykkeisiin.

Paljastumisajankohdan kasvillisuus oli to-
dennäköisesti matalaa tundraa. Koivu oli tuol-
loin jo yleisin puulaji Etelä-Suomessa, mutta 
ehkä se ei vielä ollut päässyt leviämään kylmi-
en vesien ympäröimälle ja eristyneelle Lauhan- 
saarelle. Ihmisen toiminnasta ei tietenkään ole 
mitään merkkejä säilynyt. Ihmisten vierailu 
saattoi olla aivan sattumanvaraista, ehkä talvi-
sia hylkeenpyyntiretkiä lukuunottamatta.

Vuosi 9000 ennen nykyaikaa

Kolmessasadassa vuodessa maa oli kohonnut 
runsaat 30 m. Pohjanmaa on Kauhajoellakin 
varsin alavaa maata. Kulunut aika riitti maise-
man suureen muuttumiseen. Lauhansaaresta 
oli kasvanut yli 10 kmrn pituinen, alaltaan mo-

Saaristojen Kauhajoki.

ninkertainen pohjois-eteläsuuntainen saari. 
Myös Kauhajoen itäisessä ja kaakkoisessa osas-
sa oli muutama samankokoinen ja joukko pie-
nempiä saaria. Kauhajoen nykyisen kunnan 
länsi- ja pohjoisosat olivat vielä veden peitossa. 
Samaten alueet verraten kauaksi saarista itään-
päin olivat avointa ulappaa. Tilannetta vuoden 
9000 vaiheilla ennen nykyaikaa voitaneen kut-
sua Saaristo Kauhajoeksi.

Aika oli edelleen Ancylus-vaiheen alkupuol-
ta. Elävä luonto oli edelleen luultavimmin pää-
asiassa meressä. On toisaalta otaksuttu, että il-
masto n. 9 000 vuotta sitten olisi ollut hyvin 
nykyisen kaltaista. Mannerjää oli vetäytynyt ny-
kyisen Ruotsin tuntureille. Mänty oli koivun 
lisäksi jo yleistynyt Etelä-Suomessa ja tullut koi-
vun ohella merkittäväksi lajiksi Kauhajoellakin. 
Toisaalta leviäminen ei liene ollut kovin no-
peata laajojen ulapoiden yli. Nykyisten ulko-
saaristojen tapaan kasvilajisto lienee ollut har-
valukuista ja kasvustot niukkoja.

Saarilta ei ole säilynyt merkkejä pysyvästä 
asutuksesta. Käynnit lienevät olleet tavallisem-
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pia kuin edellisessä vaiheessa. Lähin asutus 
Matiskaisen (siteerattu Siiriäisen 1987 avulla) 
mukaan on kuitenkin ollut Suomen nykyisissä 
eteläosissa Suomenlahden rannikolla ja Poh-
janlahden eteläpäässä usean sadan kilometrin 
etäisyydellä Lauhanvuoresta. Alue on varmaan 
ollut huonosti tunnettua silloisten Suomusjär-
ven kulttuurin varassa eläneiden ihmisten pii-
rissä. Kaikkialla Euroopassa vallitseva kulttuuri 
oli edelleen neoliittisella tasolla. Myös myö-
hempien suurkulttuurien tulevissa keskuksissa 
yhteiskunnan organisaatio oli vaeltavien hei-
mojen tasolla.

Fyrrykallion laen kivikossa näkyy yhä rantavoi-
mien työ. Aallokko huuhtoi mäen laelta kaiken 
irtaimen aineksen, kun paikka kohosi vedestä 
8 800 vuotta sitten. Muutama sata vuotta myö-
hemmin tämä paikka oli osa Sotkan ja Kirkko- 
kallion muodostamaa niemeä Rannikko-Kau-
hajoella. Kuva Jussi Kleemola.

Rannikko-Kauhajoki.
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Vuosi 8500 ennen nykyaikaa

Maankohoaminen oli vuoden 9000 jälkeen 
edelleen nopeaa. Saaret olivat jo yhtyneet idäs-
tä kasvaneeseen mantereeseen ja uusia saaria 
oli noussut näkyviin. Runsaat puolet nykyisen 
Kauhajoen alueesta oli jo mannerta ja kolman-
nes edelleen vettä. Tätä vaihetta voinee kutsua 
Rannikko-Kauhajoeksi. Sille on luonteen-
omaista pitkien lahtien työntyminen manner-
alueelle ja saariston muodostama reunus. Il-
meisesti saaristo on ollut tiheämpi kuin kartois-
sa on esitetty, koska jo kerrotusta syystä pie-
nempiä saaria ei ole saatu mukaan. Jos oletta-
mus on oikea, tässä vaiheessa on saattanut 
esiintyä meren pieksämän ulkosaariston lisäksi 
suojaisempi välisaaristo ja ainakin pitkissä lah- 
dissa sisäsaariston luonteisia osia.

Ilmastollinen kehitys näyttää olleen jatku-
vasti suotuisa. Yhtenäinen jäämässä oli hävin-
nyt Ruotsistakin, jossa jäätiköt peittivät vain 
tuntureiden korkeimpia osia. Tässä vaiheessa 
mänty oli yleisin metsäpuulaji ja koivun osuus 
aikaisempaa pienempi. Tämän boreaalikauden 
keskivaiheen kasvillisuuden kehitykseen kuu-
luu myös leppälajien, pähkinäpensaan ja leh-
muksen alkava yleistyminen. Jos nämä lajit saa-
puivat Kauhajoelle asti, todennäköisesti ne 
kuitenkin olivat harvinaisia ja esiintyivät par-
hailla kasvupaikoilla.

Välittömästi Kauhajoen eteläpuolelta, Hon-
kajoen Lauhalan kylän Myllyluomasta on löy-
detty 126 m: n korkeudelta Suomusjärven kult-
tuuriin kuuluva asuinpaikka. Myös Kauhajoen 
puolelta rajaa on löydetty samaan kulttuuriin 
kuuluvaa esineistöä. Kun ilmastolliset olosuh-
teet seuraavien jaksojen aikana ovat jatkuvasti 
muuttuneet suotuisammiksi, on ymmärrettä-
vää, että kivikautisia asuinpaikkoja on tavattu 
muitakin suojaisten lahtien ja saariston alueel-
ta. Niitä on kuitenkin löydetty enemmän Kau-
hajoen alueen ulkopuolelta kuten Jalasjärveltä, 
Alavudelta ja Kuortaneelta.

Vuosi 8100 ennen nykyaikaa

Edelleen nopeana jatkunut maankohoaminen 
oli muuttanut maan ja meren jakaantumaa radi-

Kainastonsalmen Kauhajoki.

kaalisti vuoteen 8100 ennen nykyaikaa men-
nessä. Valtaosa Kauhajoesta oli mannerta ja 
meri muodostui nyt leveästä salmesta nykyis-
ten Kyrön ja Kainaston jokien laaksoissa. Poh-
joisessa oli Kauhajoen alueessa vain osa suu-
resta Jurvaan ulottuvasta saaresta. Lounaassa 
välitön kosketus mereen oli menetetty, mutta 
nykyinen Isojoen laakso oli verraten lähellä 
Kauhajoen mannerta erityisesti Karhukankaan 
ja Kankalonselän läheisyydessä. Vaihetta voita-
neen kutsua Kainastonsalm en Kauhajoek-
si, koska nykyisen Kainastonjoen laakso on 
salmen keskeisin alue.

Vaihe kuuluu edelleen boreaaliin ilmasto- 
jaksoon. Ilmeisesti lämpö- ja sadeolot ovat ol-
leet hyvin samankaltaisia kuin keskiboreaali-
sen eli edellisen kauden aikana. Ilmasto vain 
on ollut hieman parempi, koska ainakin läm-
pötila on ollut nousussa. On ymmärrettävää, 
että jalojen lehtipuiden osuus on kasvanut. Voi 
myös otaksua, että alueen käyttö ihmisen toi-
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mintaan on säilynyt luonteeltaan samanlaisena 
kuin edellisessä vaiheessa, ehkä hieman tehos-
tunut.

Vuosi 7500 ennen nykyaikaa

Noin 600 vuotta myöhemmässä tilanteessa 
Kainaston salmi oli katkennut. Leveä kannas 
yhdisti Kelloharjunmaan ja Kirvesmäen välissä 
pohjoisen saaren Kauhajoen mannerrunkoon. 
Kainaston alue ja Kyrönjoen yläjuoksu muo-
dostivat nyt leveänlaisen jokisuun. Samankal-
tainen kehitys oli tapahtunut Lauhanvuoren 
lounaispuolella Isojoen alueella. Sielläkin 
esiintyi pitkiä ja kapeita jokisuun lahtia, joissa

Meri lainehti 8100 vuotta sitten nykyisen Kai- 
nastonjoen laaksossa. Salmen pohjaan kerros-
tuneet hedelmälliset meren sedimentit, hiesu ja 
savi, tekivät mahdolliseksi uudisraivaajien 
työn. Kuva Tuomo Havunen.

Estuaarien Kauhajoki.
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Kauhajokea Sorvarin sillan alapuolella. Viljelty 
jokilaakso on Harjankylässä pari kilometriä le-
veä. Yhtä leveä oli se pitkä lahti, josta Kauhajo-
ella viimeksi oli suora meriyhteys 7500 vuotta 
sitten. Kuva Jaakko Uusi-Hakala.

saattoi olla myös Itämeren altaan vettä. Vaihet-
ta voitaneen näillä perusteilla kutsua jokisui-
den eli Estuaarien Kauhajoeksi.

Itämeressä oli tapahtunut muutos tämän ja 
edellisen poikkileikkauksen välisenä aikana. 
Itämerestä oli syntynyt uusi salmi Ison Beltin 
kautta Pohjanmereen, jolloin suolaista vettä al-
koi tunkeutua Itämereen ja levitä pohjoiseen. 
Ancylus-vaihe oli päättynyt. Uusi Mastogloia- 
vaihe (8 000-7 000 v. ennen nykyaikaa) oli 
alkanut. Murtovesi muutti radikaalisti plankto-
nin ja piilevästön kokoonpanoa, mutta paljas-
tuneilla uusilla maa-alueilla tilanne kehittyi sa-
mankaltaiseksi kuin vanhemmilla alueilla.

Vuosi 6000 ennen nykyaikaa ja 
m yöhem m in

Kauhajoen alue oli vuoteen 6000 ennen nyky-
aikaa lopullisesti irronnut Itämeren vesistä. 
Varsinaisia merellisiä voittoja ei siis ollut enää 
saavutettavissa. Manner-Kauhajoki oli synty-
nyt. Tietenkin aikaisemmin syntyneet järvet 
saattoivat kulutuksen edistyessä purkautua jo-
kiin, tai -  mikä yleisempää -  joutua soistumi-
sen kohteeksi. Kauhajoen maapinta-alasta run-
sas kolmannes on suota. Vain muutama järvi

Manner-Kauhajoki.

on säilynyt, kuten Ikkeläjärvi, Nummijärvi, Yli- 
mysjärvi, Säkkijärvi ja Kauhajärvi. Ilman hoito-
toimia niidenkin jäljellä oleva ikä on lyhyt.

Joistot ovat jo tuhansia vuosia olleet maan-
tieteellisen merkityksen kannalta tärkein veden 
muoto Kauhajoella. Asutus on hakeutunut nii-
den varsille mm. siitä syystä, että luonnollisen 
kehityksen seurauksena hiesu- ja savikerrostu- 
mat ovat kasaantuneet maaston alavimpiin 
osiin (yleensä alle 100 m:n tason nykyisestä 
merenpinnasta lukien). Hienojakoiset maalajit 
ovat muodostaneet puolestaan maanviljelyk-
sen edafisen perustan. Muu ihmisen toiminta 
on seurannut pitkään samaa sijoittumiskaavaa.

Pohjavesi, jota Kauhajoella maaperän laa-
dun ja ilmaston humidisuuden vuoksi on run-
saasti muihin Etelä-Pohjanmaan kuntiin verrat-
tuna, on nousemassa tärkeäksi alueellisen vesi-
huollon kannalta. Toivottavasti sen käytössä 
tyydytään ns. kestävän kehityksen mahdollista-
viin määriin.

Poikkileikkausajankohta sattuu Atlanttisen 
kauden keskivaiheille. Silloin Suomessa vallitsi
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jääkauden jälkeinen lämpötilaoptimi ja sen 
mukaan myös kasvillisuus on ollut rehevimmil- 
lään. Jo  1 000 vuoden kuluttua siitä alkoi jalo-
jen lehtipuiden levinneisyyden taantuminen. 
Kuusi oli silloin tullut Itä-Suomeen, mutta ei 
ollut vielä päässyt maan länsiosaan. Jääkauden
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LIISA RUISMÄKI

Vesistöt asutuksen väylänä

Latvavesien asukkaat saapuvat

Kauhajoki oli pitkään pohjalaisten, hämäläis-
ten ja satakuntalaisten metsästys- ja kalastus-
aluetta. Hyypän Rauhaluoma oli hämäläis-sata- 
kuntalaisten ja pohjalaisten eränkävijöiden 
nautintaraja.

Vähitellen 1500-luvulta alkaen eränkävijöitä 
jäi pysyvästikin Kauhajoelle. Pellonraivauk-
seen sopivat Kauhajoen alajuoksun savimaat 
valloitettiin viljelykseen, samoin Päntäneenjo- 
en laakeat rantamaisemat. Myös Hyypänlaakso 
sai ensimmäiset raivaajansa. löOO-luvun asu- 
tuspolitiikka tihensi jokivarsiasutusta entises-
tään, kun vanhimpien talojen jälkikasvu etsi 
itselleen olosijoja. Hyypän koskemattomat 
metsät houkuttelivat myös savolaisia kasken-
polttajia. Nummijärvi, Ikkeläjärvi ja Kauhajärvi 
saivat nekin vuosisadan lopulla raivaajat ran-
noilleen.

Kauhajoen asutus jatkui voimallisena aina 
isoon vihaan asti, mutta pysähtyi sitten useiksi 
kymmeniksi vuosiksi. Vasta valtiovallan 1700- 
luvun puolivälissä aloittama uusi talouspolitiik-
ka elvytti asutustoiminnan uudelleen. Talojen 
halkominen tuli luvalliseksi ja isonjaon seu-
rauksena syntyneille kruununmaille perustet-
tiin muutamia uusia tiloja. Myös torppien pe-
rustaminen tuli mahdolliseksi. 1700-luvun lop-
puun mennessä Kauhajoki oli saanut 68 kanta-
tilastaan 64. Niistä parikymmentä ehdittiin hal-
koa ennen Suomen sotaa 1808-1809. Talot sei-
soivat tukevasti jokien kahta puolen ja järvien 
rannoilla. Tuskin yhdestäkään talosta oli veden 
äärelle matkaa muutamaa sataa metriä enem-
pää.

Torppariasutus alkoi 1700-luvun jälkipuolis-
kolla ja jatkui voimakkaana koko 1800-luvun 
ajan. Torpparitkin pyrkivät ja pääsivät valtaosin

Jokivarsiasutusta tyypillisimmillään Kurikan ja 
Kauhajoen rajalla; tasaisena uomassaan virtaa- 
va joki, talot sen rannalla ja tie molemmin puo-
lin jokea. Kuva Jaakko Uusi-Hakala.

vesistöjen äärelle; pienet latvavedet, luomat ja 
purot kelpasivat raivaajille. Päntäneenjoen ja 
Kainastonjoen jokakeväiset paisumiset ranta-
niityille ohjasivat torppareita rakentamaan asu-
muksensa turvallisen matkan päähän joista. 
Krankkakylän ja Hangaskylän viljelykset ovat 
joen ja asutuksen välissä tänäkin päivänä päin 
vastoin kuin vanhoilla kantatalojen asutusalu-
eilla. Kaikille torppareille ei enää 1800-luvulla- 
kaan riittänyt luomanvarsia ja heinäniittyjä

19



KAUHAJOEN TALOT 1 5 0 0 - 1 7 0 0 - lu v u i l l a

20



asuttaviksi, vaan osan oli raivattava peltotilk-
kunsa hyvinkin kauas korpeen.

Vilkaisu Kauhajoen karttaan kertoo, miten 
tärkeitä asutuksen väyliä joet ovat vuosisatojen 
saatossa olleet. Miksi? Joet ja järvet olivat kul-
ku- ja kuljetusväyliä. Ne yhdistivät ihmisiä, ei-
vät erottaneet. Jokien kivikkoiset pikkukosket 
tarjosivat tuiki tarpeellista käyttövoimaa uudis- 
viljelijän myllynkivien pyörittämiseen. Kalaa 
riitti niin verojen maksamiseen kuin ruokapöy-
täänkin. Jokivarsien niityt ja järvien rantaheini- 
kot kasvoivat lehmille talvirehun. Vesi teki uu-
disasukkaan elämän hitusen helpommaksi, oli 
"vanhin voitelusta”.

Kalastusta järvillä ja joilla

Eränkävijöille kalastus oli elämisen ehto, talon-
poika kalasti leivän jatkeeksi.

Järvikalastukseen kauhajokelaisilla oli mah-
dollisuus Ikkeläjärvessä, Nummijärvessä, Kau- 
hajärvessä ja Ohmerojärvessä sekä Teuvan Pe- 
nijärvessä ja Hämeenkyrön Karvianjärvessä. 
Vanhojen eränautintaoikeuksien perusteella 
kuitenkin Ikkeläjärvi oli ilmajokelaisten kala-
vesi vielä 1630-luvulla, jolloin Hannu Martin- 
poika Ikkelä aikoi ostaa järven eräältä Ilmajoen 
isännältä. Kaupasta ei tuolloin tullut mitään, 
mutta myöhemmin kauhajokelaiset ostivat erä- 
oikeudet. Silti vielä 1670-luvulla Ikkeläjärven 
nautintaoikeus palautettiin Ilmajoen Röyskölän 
isännälle Yrjö Yrjönpojalle. Myös jalasjärveläi- 
set kalastivat Ikkeläjärvessä. Nummijärvellä kä-
vivät kalassa runsaan kuuden peninkulman 
päästä Peurankylän Hoppalan miehet ja Oh- 
merojärvellä Nenättömänkylän talolliset. Seu- 
raavan vuosisadan alkuun tultaessa ilmajoke-
laiset näyttävät kuitenkin luopuneen oikeuk-

Kauhajoen asuttaminen 1500-1700-luvuilla. 
Asutushistoria on esitetty myös Kauhajoen 
luonnonkirjassa ja laajasti Kauhajoen historias-
sa. Kartta on laadittu Israel Wänmanin 1752-69 
piirtämän ja myöhemmin uusitun kartan poh-
jalta. Kartta on Vaasan Maanmittauskonttorin 
arkistossa.

sistaan niin Nummijärveen kuin Ikkeläjärveen- 
kin. Myös Ohmerojärvi siirtyi kauhajokelaisille 
1700-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. 
Saaliit eivät enää korvanneet peninkulmien pi-
tuisten matkojen vaivoja.

Karvianjärveen ja kahteen sitä lähinnä ole-
vaan järveen eli Nummijärveen ja Kauhajär- 
veen kauhajokelaiset olivat saaneet kalastusoi-
keuden jo vuonna 1577. Karvianjoki muodos-
tui Pohjanmaan ja Satakunnan rajaksi, mikä rii-
tojen jälkeen vahvistettiin v. 1651. Hämeenky-
röläiset pyrkivät kauan tämän jälkeenkin kau-
hajokelaisten kalavesille. Kerrotuinpa v. 1673 
Ilmajoen käräjillä, että hämeenkyröläiset olivat 
uhanneet ottaa Kauhajoen uudisasukkaat hen-
giltä, jos nämä vielä uskaltautuisivat kalasta-
maan Karvian- tai muille Kauhajoen ja Ikaalis-
ten välisille järville; tosi toimiin eivät sentään 
uskaltautuneet. Riitoja syntyi myös teuvalaisten 
kanssa. Mietolaisella Juho Sorvarilla oli kalas-
tusoikeus Penijärvessä, mutta hän oli vuokran-
nut oikeutensa Yrjö Pentinpoika Kokolle. 
Vuonna 1654 teuvalaiset kuitenkin nostivat 
Yrjö Pentinpojan 10 verkkoa järvestä kuiville, 
mistä omavaltaisuudesta saivat sakkoja.

Kauhajokelaisten ehdottomasti paras kala- 
järvi oli Nummijärvi, joka vielä 1770-luvulla 
mainitaan poikkeuksellisen kalaisaksi. Järvessä 
kalastivat mm. Knuuttilan, Panulan, Iso-Aron ja 
Filppulan miehet. Tuskin nummijärveläisiltä- 
kään kukaan pystyi kalastusta estämään, vaik-
ka kalastusoikeutta ei aina ollutkaan. Käräjä- 
pöytäkirjoista selviää, että l 600-luvun lopulla 
Nummijärvestä pyydettiin keväisin verkolla ja 
nuotalla haukia, jotka kuivattiin kalamajojen 
seinustoilla. Kuivattuja haukia käytettiin mm. 
veroesineinä. Kahden kolmen peninkulman 
päästä oli joskus vaikea vartioida pyydyksiä, ja 
muutaman kerran kalavarkaat joutuivatkin 
kiinni teoistaan.

Kauhajärven ja Ohmerojärven merkitys oli 
vähäisempi. Ohmerojärvi oli siirtynyt isonvi-
han jälkeen kauhajokelaisille, ja vuoden 1760 
tienoilla sen omistivat yksinään Laturi, Kohlu, 
Marttila ja Kuutti. Järvestä saadut kalansaaliit 
olivat jo tuolloin niin pieniä, ettei niitä verotuk-
sessa otettu lainkaan huomioon.

Jokikalastukseen tarjosivat Kyrönjoen latva-
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joet suhteellisen hyvät mahdollisuudet. Kihla-
kunnanoikeuden päätöksellä Kauhajoessa piti 
pitää avoimena "kuninkaan väylä”, jota pitkin 
lohet voivat nousta joen latvoille asti. Joen 
poikki pyrittiin kuitenkin alituiseen asettele-
maan pyydyksiä ja patoja, minkä vuoksi v. 
1738 määrättiin Antti Yrjänäinen, Hannu Möyk-
ky ja Jaakko Marttila kolmen kurikkalaisen 
kanssa valvomaan, että väylä pysyi avoinna 
eikä patoja rakenneltu.

Jokikalastusta harjoitettiin yleisesti ainakin 
Kauhajoen alajuoksulla ja Ikkelänjoessa sekä 
jonkin verran myös Päntäneenjoessa. Jo  vuon-
na 1688 Harjan ja Sorvarin talot riitelivät Pyy- 
dyskosken (Harjankoski?) kalastusoikeudesta. 
1700-luvun ensimmäisinä vuosina syntyi ilmei-
sesti juuri tehdyn kuninkaanväyläpäätöksen in-
noittamana useita käräjöintejä: joen yläjuoksul-
la asuvat valittivat alempana asuvien pyydystä-
vän liikaa kaloja ja estävän niiden nousun jo-
kea ylös. Vuonna 1702 Simo Sipinpoika Aro ja 
Kaappo Jaakonpoika Ikkelä valittivat Tuomas 
Mikonpoika Kauran sulkevan pyydyksillään 
Ikkelänjoen: samaa valittivat useat muutkin ta-
pahtuvan etenkin Miedossa. Parin vuoden ku-
luttua Tuomas Mikonpoika Kaura syytti puo-
lestaan Simo Aroa, että tämä ei anna hänen 
kalanpyydystensä olla rauhassa. Simo todisti 
niiden vaikeuttavan laillisen oikeuden toteutta-
mista ja kalojen nousua Ikkelänjokeen. Samoil-
la käräjillä Antti Yrjönpoika Keturi syytti Mikko 
Mikonpoika Kyynyä "kuninkaan väylän” sulke-
misesta. Käräjöintien runsaus osoittaa lohen ol-
leen tuolloinkin arvossaan.

Kalapatojen rakentaminen aiheutti naapu-
rusten kesken melkoisia välienselvittelyjä. 
Vuonna 1706 Kaappo Ikkelä valitti, että lauta-
mies Simo Aro ja hänen poikansa Jaakko olivat 
edellisenä keväänä särkeneet hänen kalapa-
tonsa, jonka hän oli rakentanut joen poikki. 
Lisäksi Aron miehet olivat lyöneet häntä 20 ker-
taa kepillä, mistä Kaappo Ikkelä vaati rangais-
tusta. Simo Aro sanoi Kaapon tukkineen padol-
laan koko väylän ja estäneen kalojen nousun 
ylös. Vihapäissään Kaappo oli sitten hyökännyt 
yhdessä renkinsä Elias Antinpojan kanssa hä-
nen ja Jaakon kimppuun, kun he vieraiden 
miesten kanssa olivat tarkastamassa laitosta.

Elias oli lyönyt Simoa seipäällä, jolloin Simo ja 
Jaakko löivät takaisin ja miehet joutuivat tukka- 
nuottasille. Tässä tilanteessa Elias-renki oli 
työntänyt Simon jokeen, mistä päästyään hän 
poikaansa auttaakseen hyökkäsi Kaapon 
kimppuun, jolloin tämä repi häneltä osan par-
rasta. Kaappo Ikkelä väitti Aron antaneen en-
simmäisen iskun. Todistajat olivat toista mieltä. 
Simo oli kuitenkin työntänyt vielä Kaapon vai-
mon jokeen, mutta tämä pääsi heti pois, kun 
Simo piti kädestä! Kaappo Ikkelä sai suurimmat 
sakot, mutta myös Simo Aroa ja renki Eliasta 
sakotettiin. Jokikalastuksen valvonnassa näyt-
tää lautamies Simo Aro ahkeroineenkin innok-
kaasti.

Paras lohenkalastuspaikka oli Jyllinkoski. Se 
oli kuitenkin Kurikan puolella, ja kurikkalaiset 
siihen padonkin rakensivat. Kauhajokelaiset 
eivät lohipatoja suvainneet, vaan katsoivat sen 
estävän lohen ja purotaimenen nousun "kunin-
kaan väylää” pitkin ylemmäksi Kauhajokeen. 
Pato oli "ikimuistoisista ajoista” ollut kahden 
saaren välissä niin, että saarten ja rannan väli jäi 
vapaaksi kalojen nousua varten. Silti kauhajo-
kelaisia ja padon yläpuolella asuvia kurikkalai-
sia suututti moinen rakennelma siinä määrin, 
että he kävivät joukolla hakkaamassa padon 
rikki vuonna 1734. Padon omistajat haastoivat 
kappalaisen Isak Astrenin johdolla syylliset kä- 
räjiin. Altavastaajina olivat kurikkalaiset talolli-
set Juho Lusa ja Esa Säntti, kauhajokelaiset ta-
lolliset Jaakko Kaura, Martti Ikkelä ja Simo Aro 
sekä sotamies Heikki Stenberg. Padon rikko- 
mispäivänä Kaura, Ikkelä ja Aron lähettämä 
Stenberg olivat kulkeneet pitkin jokivartta etsi-
en jokea sulkevia kalanpyydyksiä. Kun kauha-
jokelaiset saapuivat Jyllinkoskelle, he tapasivat 
siellä Juho Lusan, joka sanoi, "että kauhajoke-
laiset olivat vätyksiä, elleivät rikkoisi papin pa-
toa”. Hän vei miehet padolle, jonka Lusa, Säntti 
ja Stenberg hakkasivat hajalle. Käräjillä Simo 
Aro sanoi Stenbergin ylittäneen padon rikko-
misessa valtuutensa, koska hän oli käskenyt 
sotamiehensä toimia kuten Kaura ja Ikkelä toi-
mivat. Stenbergin mukaan hän oli saanut käs-
kyn lähteä matkaan ja "rikkoa pato sillä aikaa, 
kun toiset tappelevat rannalla sen omistajien 
kanssa”. Vanhan lautamies Simo Aron sanat
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painoivat niin paljon, että oikeus vapautti hä-
net sekä Kauran ja Ikkelän. Kaikki kolme pa- 
donsärkijää saivat maksettavikseen 40 hopea- 
markan sakot ja 5 talarin vahingonkorvaukset. 
Säntti ja Stenberg kärsivät rangaistuksen sel- 
känahallaan.

Kalastus oli väistyvä elinkeino kuten metsäs-
tyskin. 1700-luvulla ei enää läheskään kaikilla 
taloilla ollut edes kalavesiä. Vaikka lohen nou-
su Kyrönjoen latvoille väheni vuosisatojen ku-
luessa, mainitaan purolohia uiskennelleen 
Kauhajoen pikkupuroissa vielä aivan 1700-lu- 
vun lopussakin.

Järvien hauet, jokien lohet ja lahnat eivät 
kuitenkaan enää elättäneet, vaikka kalastusoi-
keuksista kannattikin käräjöidä 1700-luvun 
puoliväliin saakka. Saalista ei riittänyt edes ko-
titarpeiksi, saatikka sitten myyntiin: suolakalat-
kin ostettiin rannikon kaupungeista. Pienenty-
neistä saaliista huolimatta kalastuksella samoin 
kuin metsästykselläkin oli oma tärkeä merki-
tyksensä ruokataloudessa. Kala toi vaihtelua 
monesti yksipuoliseen ruokavalioon.

Niityt ja luhtamajat

Karjanhoito kuului Kauhajoella tärkeänä osana 
maatalouteen. Epävarman viljanviljelyn rinnal-
la suuret nautakarjat olivat ajoittain välttämätön 
toimeentulon lähde. Karja sai lähes kaiken ra-
vintonsa luonnonniityiltä ja -laitumilta. Niitty-
jen omistussuhteita selviteltäessä kävi ilmi, että 
heinämaista oli paikoitellen puutetta ja niistä 
käytiin katkeria riitoja. Silti niittyjä oli enemmän 
kuin monissa muissa pitäjissä. Heinämaista on 
kuitenkin yhtenäisiä tietoja vain 1500-luvun lo-
pulta ja 1600-luvun alusta. Lisäksi niittyalojen 
arviointia vaikeuttavat vaihtelevat mittayksiköt. 
Yleisimmin käytettiin pinta-alan mittana kuor-

1700-luvun jälkipuoliskolla Kainaston niittyjä 
omistivat mm. Enon pappila, Vähä-Aro ja mo-
lemmat Iso-Arot. Suurin osa Kainastoa oli ku-
rikkalaisten hallussa. Vaasan maanmittaus- 
konttorin arkisto. Kainaston niityt 1753, valok. 
Keijo Jaakolan 1986.
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manalaa ja kuormaa, häkin- eli rinninalaa ja 
1700-luvulla tynnyrinalaa. Kuormanalan kokoa 
taas on vaikea määritellä, koska ei ole varmuut-
ta, tarkoittaako se ns. suurempaa talvikuormaa 
vai pienempää talvikuormaa. Lisäksi hyvästä 
niitystä kertyi heiniä enemmän kuin huonosta. 
Useimmiten kuorma kuitenkin tarkoittanee ns. 
isompaa talvikuormaa. 1700-luvulla niittyjen 
tuotto ilmaistiin yleisimmin parmaina.

Vuonna 1626 Kauhajoella oli niittyjä keski-
määrin 5,8 kuormaa taloa kohti. Vuosisadan 
lopulta säilyneistä hajatiedoista voi päätellä lä-
hinnä uudistilojen niittyjen kokoja, vaikka nii-
tyt on usein ilmaistu sen mukaan, miten monta 
eläintä niillä kyettiin ruokkimaan. Äijössä oli v. 
1686 2 tr:n kylvöala ja niittyä 2 hevoselle, 5 
lehmälle, 2 nuorelle naudalle ja 4 lampaalle. 
Kauhajärvessä oli vain 1 tr:n kylvö, mutta niit-
tyä 1 hevoselle ja 5 lehmälle. Nummikosken 
niityt riittivät "vain 2 hevoselle, 5 lehmälle, 2 
nuorelle naudalle ja 5 lampaalle”. Vuonna 1700 
oli Koivumäen uudistilan raivaaja ahkeroinut 
peltoa 3 tynnyrinalaa ja 8 kapanalaa, niittyä oli 
30 rinninalaa. Toivakan niityt olivat 20 rinnin-
alaa, kuten Puskan ja Uuronkin niityt. Uudisti-
lojen 20-30 rinninalan niityt vastannevat n. 3-5 
kuormaa (1 ns. suurempi talvikuorma = n. 6 
häkillistä), mikä 1600-luvun alun vakiintunei-
den talojen niittymääriin verrattuna osunee lä-
helle oikeaa. Suurten talojen niityt olivat toki 
huomattavastikin suurempia kuin uudistilojen 
heinämaat. Peltopinta-aloihin nähden niittyjä 
oli runsaasti, ja heinämaat elättivät suhteellisen 
suuria karjamääriä. Toisaalta esim. Muurahai-
sen ja Rahikan niityt mainitaan maaperältään 
heikoiksi ja tuotoltaan vähäisiksi.

Suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana 
niityt rappeutuivat ja tuotto laski. Vapaavuosia 
anottaessa v. 1722 oli tilanne mm. Sorvarissa ja 
Kohlussa se, että "peltoa oli 1 tynnyrinala, nur-
mena, muut juuri ylösotetut, ojat ja aidat sortu-
neet, niityt metsittyneet, vain välttämätön lai-
dun 5 lehmälle”. Kuutissa oli v. 1706 niittyä 49 
ta 7 kapanalaa, joka tuotti 12 1/3 pannasta hei-
niä. Sodan aikana niityt vähenivät niin, että vie-
lä v. 1729 niitä oli vain vajaa 44 ta. Niittyjen 
tuotto oli kuitenkin kasvanut: parempaa hei-
nää tuli 3 1/4 parmasta ja suoheinää 16 1/2

parmasta. Raivaamalla saatiin metsittyneetkin 
niityt nopeasti tuottoisiksi. Asutustoiminta oli 
kuitenkin isonvihan jälkeen hidasta, uudistiloja 
ei syntynyt pitkiin aikoihin, joten uusia niitty- 
maitakaan ei kovin paljon tarvittu.

Kauhajoenkylän niittymaat tuottivat 1760-lu- 
vulla taloa kohti heiniä n. 24 parmasta eli noin 
9 800 kg. (1 parmas = n. 408 kg). Määrä on 
selvästi suurempi kuin esim. Alavudella, mutta 
huomattavasti vähemmän kuin Lapualla ja Sei-
näjoella.

Kauhajoen alajuoksun talojen heinäsadot 
olivat paljon suuremmat kuin Hyypänlaakson 
talojen. Eniten heinää saivat ne talot, joilla oli 
omistuksia Kainastonniityllä. Näistä Knuuttilan 
heinämaat antoivat ylivoimaisesti suurimman 
tuoton, mutta paljon tuottivat myös Iso-Aron, 
Filppulan, Ikkelän ja Turjan niityt. Hyviä niitty-
jä olivat myös Harjanneva ja Lellava sekä Pän- 
täneenjoen ja Kauhajoen rannat.

Tuskin mistään muusta on Kauhajoen histo-
rian aikana riidelty niin paljon kuin niityistä ja 
niiden omistuksista. Pohjimmiltaan riidat joh-
tuivat siitä, että niityistä oli pulaa. Vallankin 
kiivaimmalla asutuskaudella 1600-luvun lopus-
sa ja 1700-luvun alussa käräjöitiin niittyjen nau-
tintaoikeuksista joka vuosi. Isonvihan jälkeen 
niittyriidat vähenivät, mikä on osoitus nautinta-
oikeuksien vakiintumisesta.

Niittyjen omistusoikeuksien kehitystä valais-
koot muutamat käräjäpöytäkirjoista poimitut 
esimerkit. Vuonna 1664 Pertti Knuutinpoika 
Harja esitti lautamiehille Kainastonnevalle rai-
vatun niittyalueen jakamista Peuralan talojen 
kesken. Oikeus päätti suorittaa jaon. Päntä- 
neellä taas Juho Juhonpoika Nirva sai pitää ta-
loonsa "ikimuistoisista ajoista” kuuluneen Rii- 
hinevan ja Riitaluhdan niityt, joilta Pertti Yrjön- 
poika Kyyny oli jonkin aikaa korjannut heinää. 
Pertti ei kyennyt todistamaan omistusoikeut-
taan kyseisiin niittyihin. Uudisasukas Mikko 
Matinpoika Nummikoski valitti v. 1682, että 
karvialainen Pekka Erkinpoika oli edellisenä 
syksynä vienyt häneltä Riihiluoman niityltä 7 
rinniä heiniä. Niitty oli vain 1/4 peninkulman 
päässä hänen uudisasutuksestaan ja runsaan 
peninkulman päässä Karviankylästä, jonka 
isännille se ei ollut koskaan kuulunut.
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Edellä olevasta käy ilmi, että niitty kuului 
sille, joka sen valtasi ja raivasi. Heinämaiden 
yksityisomistus oli jo "ikimuistoista” 1660-lu- 
vulla, jolloin vapaita niittymaita ei enää tahto-
nut löytyä. Nautintaoikeus niittyyn oli tarvitta-
essa kyettävä osoittamaan käräjillä, mikä ei ol-
lut aina helppoa. Vuonna 1672 Pertti Knuutin- 
poika Harja valitti Jouppilan kylästä olevan 
Juho Laurinpojan niittäneen hänen Latvaluo- 
man niittyään 4 rinniä. Juho väitti sen kuuluvan 
"vanhastaan” yhtä hyvin hänelle kuin Pertille-
kin. Lautamies Antti Tyninpoika Panula sanoi 
niityn kuuluvan Harjalle, mutta ei kyennyt sitä 
todistamaan. Oikeus päätti panna kaksi lauta-
miestä tutkimaan asiaa ja kuulustelemaan to-
tuutta kylän vanhoilta miehiltä. Ei ihme, jos 
käräjäjuttuja riitti!

Rajamerkitkin olivat vähän sitä sun tätä. Oh- 
meroluoman rannat jaettiin Tyni Filppulan ja 
Pekka Kohlun sopimuksella siten, että Kohlu 
sai luoman yläpään, Filppula alapään: raja mer-
kittiin puihin. Yleisempää oli kuitenkin raja- 
aitojen rakentaminen ja rajaojien kaivaminen.

Aitoja rakennettiin myös estämään karjan pää-
sy sopimattomaan aikaan niityille ja heinäsuo-
ville.

Vaikka suurin osa niityistä oli yksityisomis-
tuksia, säilyi 1700-luvulle asti jonkin verran 
myös yhteisiä tai ainakin yhteisesti hoidettuja 
niittyjä. Lautamies Jaakko Niilonpoika Filppula 
todisti valallisesti v. 1683, että Kohtanevan niit-
ty ja laidun, joita Lauri Matinpoika Korhonen 
väitti vanhoiksi omistuksikseen, olivat kylän 
yhteisiä. Knuuttila, pappila ja Kokko omistivat 
vielä 1731 Kainastolla eräiden muiden talojen 
kanssa yhteisiä niittyjä, joissa mainituilla kol-
mella talolla oli laitumet ja oikeus päästää he-
voset ja karja heinänkorjuun jälkeen laitumelle. 
Ongelmana oli, etteivät kaikki talot korjanneet 
heiniä sisään eivätkä aidanneet heinäsuoviaan

Harrinjärvi on vanha heinäjärvi. Ympäröivän 
Harrinnevan ojittaminen on laskenut järven 
pintaa ja rehevöittänyt rantoja. Kuva Orvo Yli- 
Kyyny.
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riittävästi. Oikeus muistutti, etteivät karjan-
omistajat tällaisessa tapauksessa olleet vastuus-
sa mahdollisista vahingoista.

Kauhajoen ylivoimaisesti halutuin niittyalue 
oli Kainasto. Se oli laajan alueen parhainta hei-
nämaata, ja siksi siihen olivat hankkineet omis-
tusoikeuksia kauhajokelaisten lisäksi myös ku-
rikkalaiset, ilmajokelaiset, seinäjokelaiset ja 
teuvalaiset. Kainastolle kannatti lähteä heinään 
3-5 peninkulman päästä. Kauhajokelaiset eivät 
katselleet erityisen suopeasti naapuripitäjistä 
tulevia heinämiehiä. Silloin tällöin kauhajoke-
laiset käyttivät hyväkseen vaikeasti valvottavia 
omistussuhteita ja korjasivat heinää naapurin-
kin puolelta. Rajariidoista ja pitkistä matkoista 
huolimatta Kainaston niitty oli niin tärkeä, että 
kurikkalaiset, ilmajokelaiset ja teuvalaiset säi-
lyttivät omistusoikeutensa siihen vielä isonjaon 
jälkeenkin. Viimeiset pitäjien väliset aluesiirrot 
vahvistettiin vasta vuonna 1945.

Isonjaon jälkeen 1760-luvulta alkaen niitty-
jen raivaaminen tehostui. Maaherra Göösin val-
tiopäiville antamien tietojen mukaan Kauhajo-
en niityt lisääntyivät viiden vuoden aikana v. 
1760-64 noin 106 kuormanalaa. Se on suunnil-
leen yhtä paljon kuin Seinäjoellakin, mutta 
vain runsas kolmannes Jalasjärven niittymai-
den kasvusta. Niittymaiden lisäämiseksi aloitet-
tiin vetisten soiden kuivatus. Kainastolla kurik-
kalaiset raivasivat nevoja vanhojen niittyjensä 
takamailla pitkin 1700-lukua. Suurimittaisin yh-
dellä kertaa suoritettu kuivatus oli Rahkapakan 
nevan lasku. Suon ottivat haltuunsa v. 1780 
Matti Lohiluoma, Jaakko Krekola ja Erkki Ha-
kuni.

Kauhajoen niittyjen määrästä Ruotsin vallan 
lopulla ei ole käytettävissä yhtenäisiä tietoja. 
Oletettavasti niityt eivät kuitenkaan enää 1700- 
luvun lopussa laajentuneet niin paljon kuin tar-
ve, ennen muuta väkiluvun kasvu, olisi vaati-
nut. Ainakaan Kauhajoen entuudestaankin 
suuria karjoja ei voitu kovin paljon lisätä.

Heinän laatu kärsi tulvista, jotka keväisin ja 
joskus kesälläkin nousivat alaville neva- ja jär- 
venrantaniityille. Vesi tukahdutti heinänkasvua 
siinä määrin, että niittymaita oli kasvun paran-
tamiseksi poltettava, kulotettava. Muita heinä-
maiden kunnostus- ja hoitokeinoja ei juuri ol-

lutkaan käytössä. Ojittaminen oli harvinaista, 
mutta ei tuntematonta: Yrjö Yrjönpoika Panula 
sai vuonna 1740 luvan ojittaa Haasionkorven 
rämeikön niityksi. Karjan laiduntamista syksyi-
sin eräillä niityillä voitaneen pitää myös heinä-
maiden hoitona. Pääasiassa heinä kasvoi aivan 
luonnonvaraisena ihmisten sitä mitenkään 
edistämättä. Heinää saatettiin kuitenkin saada 
laajoilta niityiltä runsaasti, mutta sen määrä ei 
korvannut heikkoa laatua. Uutta aikaa tässä 
suhteessa enteili kylvöheinän kokeilu jo ilmei-
sesti ennen Suomen sotaa.

Heinänkorjuusta lähteet eivät paljon kerro. Jo -
takin sentään saa selville käräjäpöytäkirjoista ja 
niittyjen jakokartoista. Niityt olivat yksi-
tyisomaisuutta, ja siksi kukin talo korjasi hei-
nänsä oman väen ja palkollisten voimin. Varsi-
naista kilpailua parhaiden heinämaiden niittä-
misestä ei tämän vuoksi syntynyt. Eri asia on 
sitten se, että rajat toisinaan olivat epäselvät ja 
kaukoniittyjen valvonta niin vaikeaa, että oli 
helppo niittää vähän naapurinkin heinäsarkaa.

Niityt sijaitsivat monesti peninkulmien pääs-
sä asumuksista, minkä vuoksi heinänkorjuu- 
seen mentiin viikkokaudeksi kerrallaan. Muka-
na olivat talonväen lisäksi myös palkolliset ja 
1700-luvun loppupuolelta alkaen kontrahtiaan 
tekevät torpparit. Kainaston niityille syntyi jo 
1600-luvulla luhtamajoja, joissa heinäväki asui. 
Luhtakulttuuri kukoisti, sillä niityillä oli saman-
aikaisesti koko laajan Ilmajoen alueen heinä- 
miehet.

Heinä niitettiin viikatteilla, joita taloissa oli 
yleensä jokaista aikuista varten: Korhosessa oli 
v. 1726 3 viikatetta, mutta Filppulassa v. 1773 
peräti 18 viikatetta. Kuiva luoko kannettiin tak- 
kavitsoissa pieniin luhtalatoihin, joita oli niin 
tiheässä, että kantomatka oli kohtuullinen. La-
doista heinä ajettiin kotiin vasta talvikelillä. 
Heinää varastoitiin myös ulkosalle heinäsuo-
viin, jotka ympäröitiin aidalla kuten ladotkin, 
ettei syksyisin niityillä laiduntava karja päässyt 
niitä ennen aikojaan verottamaan. Aitoja ei 
aina tehty, niin kuin määräykset edellyttivät. 
Vuonna 1733 mietolainen Iisakki Martinpoika 
Krekola vaati Juho Reiniltä ja Antti Filppulalta 
korvausta, koska näiden laitumella olleet hevo-
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Luhtatuvat

1 Lintula 20 Ala-Säntti 39 Pietilä 58 Kallio
2 Filppula 21 Kuusio 40 Mieto 59 Oja
3 Krekola 22 Vataja-Pitkämö 41 ”Luhta-Liisa” 60 Hakola
4 Syväoja 23 Saari 42 Ranta-Knuuttila 61 Mannila
5 Koivula 24 Ala-Lohikoski 43 Orhanen 62 Vuorela
6 Mäntylä-Mietola 25 Vähä-Tuisku 44 Kartano 63 Peltoniemi
- Piirto 26 Korkiaviita 45 Havunen 64 Nurnriranta
8 Leppälä 27 Korhonen 46 Vähä-Kurikka 65 Yli-Heikkilä
9 Lipasti 28 Vataja-Krekola 47 Vuorela 66 Neva-Heikkilä

10 Koskikallio 29 Yli-Krekola 48 Sjöberg 67 Lepistö
11 Yli-Krekola 30 Harja 49 Soini 68 Viitala
12 Kohlu 31 Ala-Harja 50 Rauska 69 Aronen
13 Koivisto 32 Suksi 51 Kokko 70 Mäki-Kuutti
14 Säntti-Leppiniemi 33 Kasari 52 Vartia 71 Suksi
15 Mäki-Krekola 34 Levula 53 Latva-Panula 72 Kuutti
16 Kuusio 35 ”Pikku-Kalle” 54 Keski-Panula 73 Keski-Mattila
17 Lohiluoma 36 Kasari 55 Pappila
18 Puskamäki 37 Kataja 56 Ketola
19 Harri 38 Toivakka 57 Yrjänäinen

"Majan oviloukossa oli takka, jossa keitettiin 
ruuat, perässä ikkuna, lattialla iso pöytä ja pöy- 
tälavittat, seinillä katon alla makuulavat kuin 
saunan lauteet.” Samuli Paulaharju, Rintakyliä 
ja larvamaita. Yrjänäisen talon karjamaja Joki- 
maassa 1914. Kauhajoen Nuorisoseuran ark.
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set olivat edellisen pyhäinmiestenpäivän aika-
na syöneet häneltä heiniä Kainastolla 9 ladosta 
kaikkiaan 25 häkillistä. Oikeus katsoi kuitenkin 
Krekolan itse aiheuttaneen vahingon, koska ei 
ollut aidannut latojaan.

Heinäntekijöiden suurin harmi oli sateinen 
kesä. Nevat olivat märkiä eikä heinä kuivunut. 
Märkyys ei kuitenkaan vienyt heiniä koko-
naan, vaikka laatu huononikin. Sen sijaan tuli 
tuhosi Kainastonniityn heinät kaksikin kertaa 
vuosina 1657 ja 1693 sattuneissa suurissa met-
sä- ja niittypaloissa.

Kauhajoen karjan talviruokinta oli 1860-lu- 
vulle asti luonnonheinän varassa. Joukolla väki 
lähti viikkokuntaan heinätöihin kaukaisille 
suo- ja järviniityille viikattein ja piimäleilein va-
rustautuneena. Heinät kannettiin edelleen tak- 
kavitsoilla latoon, ei edes Ala-Knuuttilan Sjö-
berg käyttänyt hevosta, vaan ne saivat olla hei- 
näajan rauhassa. Vaikka niittokoneet yleistyi- 
vätkin Kauhajoella jo suhteellisen varhain, vii-
kate oli edelleen kosteitten järviniittyjen paras 
"niittokone”. Vanha sanonta, ”kun ohran hiuk-
set näkyvät, niin varta silloin viikatteesi”, piti 
paikkansa 1800-luvun loppuun asti.

Vuosisatojen ajan heinät oli kuivattu haasi- 
oilla, mutta kylvöheinän yleistyessä alettiin 
Ala-Knuuttilan pelloilla käyttää ns. reikäkuupa- 
noita. Heinä kuivui kuupanoilla yleensä viikos-
sa. Aivan 1800-luvun lopussa Sjöbergin ja pian 
muidenkin pelloille ilmestyi heinäseipäät.

Karjan laitumet lisääntyivät niittyjen ja pelto-
jen laajentuessa. Järvien vesijätöt suojattiin ai-
tauksilla, mutta heinänkorjuun jälkeen niille 
voitiin päästää karja. 1800-luvun loppupuolella 
innostus järvien kuivaamiseen alkoi laskea 
eikä uusia laidunmaita enää syntynyt. Karjaa 
laidunnettiinkin vanhaan tapaan myös metsis-
sä. Kainastolla paikkakuntalaiset saivat päästää 
lehmät syksyllä äpäreeseen, mutta vastineeksi 
heidän oli pidettävä viljelyksiä ympäröivät ai-
dat kunnossa. Vuonna 1867 Pollari-Kainaston 
niittymaiden omistajien kokouksessa valittiin 
aitojen syynimieheksi torppari Juho Juhonpoi- 
ka Latomäki. Hänen piti "panettaa joka kevät 
rajavat aidat Lailliseen tilahan sen vastahakos- 
ten kostin päällen ja tukij Talvi Reijät, ja hänen 
pitä vartioida mahdollisuuden jälkeen ettei

Oja-auran vetoa Kainastolla. Kainaston laajoja 
niittyjä "otettiin ylähä” luonnontilasta 1880- 
1890-luvuilla, mutta niiden asuminen jatkui pit-
källe 1900-luvun puolelle asti. Kuva vuodelta 
1930. Keijo Jaakolan kok.

matkustavaset saa Luhta syöttää kasvon aikana

Kurikkalaiset niittyjen omistajat toivat itsekin 
lehmänsä syksyisin Kainastolle vielä 1880-90- 
luvuilla. Karjan mukana tulivat paimen ja hoita-
ja, jotka asuivat seutukunnan taloissa ja luhta- 
majoissa. Karjan suojaksi oli rakennettu ke- 
sänavettoja, joita esim. Latomäessä oli 3—4 kpl. 
Aivan pienistä karjoista ei ollutkaan kysymys, 
kun kurikkalaiset Kainastolle lehmänsä toivat, 
sillä yksin Latomäen tienoilla saattoi laiduntaa 
80-90 nautaa samalla kertaa.

Osa Kainaston nevasta kuivatiin turvesuoksi. 
Kuva vuodelta 1932. Keijo Jaakolan kok.
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Järvien  kuivatus

Vuosisadan alkupuoliskon suurisuuntaisia uu-
distuksia olivat järvien ja soiden kuivattamiset 
heinäniityiksi. Kauhajärven pintaa ryhdyttiin 
laskemaan jo vuoden 1800 paikkeilla, jolloin 
järvessä kerrotaan olleen vettä 2-4 kyynärää. 
Pinta-ala oli n. 240 tynnyrinalaa. Mistään pie-
nestä urakasta ei siis ollut kysymys. Työ jäikin 
Suomen sodan aikana kesken, mutta aloitettiin 
v. 1820 annetun luvan perusteella uudelleen.
Järviosakkaat, Hyypän, Havusen ja Yrjänäisen
talojen isännät, avasivat järvestä laskevaa jokea
noin virstan verran. Kuivatuksen jälkeen Kau-
hajärvi kasvoi runsaasti saraa, kortetta ja kais-
laa, mutta oli edelleen niin märkä, että korte
otettiin ruuheen eikä järven yli päässyt ilman
nevasuksia.

Toisella puolella kappelikuntaa laskettiin 
vuoden 1820 paikkeilla Ohmerojärvi. Laskuoji-
en kaivamisen jälkeen kukin osakas huolehti 
sarkansa kohdalla laskujen aukipysymisestä ja 
aitaamisesta. Järven eteläpäähän tehty tammi 
avattiin aina kesäkuun alussa ja suljettiin syk-

syllä. Ohmerojärven vesijättö jaettiin osakkai-
den kesken järven poikki ulottuviin sarkoihin. 
Vuonna 1872 pidetyssä katselmuksessa vain 
järven leveimmässä kohdassa olleet osuudet 
katkaistiin kahteen tai kolmeen osaan. Kaikki-
aan n. 2 km pitkästä 1 km:n levyisestä järvestä 
muodostettiin 26 sarkaa. Vesijättömaiden pyy- 
kitys jäi kuitenkin puutteelliseksi, sillä pyykkei-
nä oli kivien lisäksi puita, puskia ja "ikimuistoi-
sia nautintaoikeuksia”.

Kesäisin Ohmerojärvestä niitettiin kortetta ja 
saraa. Kaukana asuvat omistajat tulivat viikko- 
kuntaan heinätöihin, mutta paikkasivat myös 
Järvikylän pieneläjiä niittämään ns. puolille: 
kun korjasi ladonalan heiniä, sai niistä puolet 
itselleen. Jos ladonala oli oikein hyvä, siitä piti 
tehdä "laasia”, esim. mennä rukiinleikkuuseen 
omistajan pellolle. Puolille niitettäessä ladon 
keskelle pantiin riukuja pystyyn, ja vasta talvel-
la isäntä tuli katsomaan kumman puolen lados-
ta hän ottaa itselleen.

Kauhajärvi. Kuva Tuomo Havunen.
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Ohmerojärven vesijättöjen osat 1872 pidetyn 
katselmuksen mukaan. Vaasan Maanmittaus- 
konttorin arkisto, Kauhajoki 2:22.

Ohmeroluoman syventäminen v. 1930 työllisti 
suuren miesjoukon. Keijo Jaakolan kok.

Ohmerojärvestä on vain nimi jäljellä. Kuva Sep-
po Löytölä.
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Ohmerojärvi kuivattiin uudelleen 1930-lu- 
vun alussa valtiolta saadun 130 000 markan 
työttömyysavustuksen turvin. Osan kustannuk-
sista maksoivat omistajat. Nyt järvi voitiin kyn-
tää ja ottaa viljelykseen. Tämän jälkeenkin jo-
kiuomaa on vielä ruopattu vuosina 1959-1961.

Ikkeläjärven laskemiseksi pidettiin katsel-
mus v. 1846. Joen oikaiseminen laskikin järven 
pintaa niin, että sen ympärille syntyi laaja vesi- 
jättö, josta osa on myöhemmin raivattu vilje-
lysmaaksi. Vanha rantatörmä on paikoitellen 
selvästi nähtävissä. Säkkijärven laskemista var-
ten pidettiin katselmus 1847. Säkkijärvessä 
aloitettu, mutta kesken jäänyt perkaus pudotti 
jonkin verran järven pintaa. Hyypän Tervajärvi 
kuivattiin 1800-luvulla, minkä jälkeen se on 
kasvanut saraa ja vähän kortetta. Vettä järvessä 
ei ole. Myös Harrinjärven pintaa laskettiin.

Viimeisin suuri järven kuivatus oli Ylimysjär- 
ven lasku, joka aloitettiin v. 1863- Yrityksen 
osakkaina olivat Iisakki Havunen vanhempi, 
Iisakki Havunen nuorempi, Matti Havunen, 
Juha Rauska, Jaakko Ala-Rauska, Jaakko Yli- 
Rauska, Juha Vähämäki, Hermanni Jokimäki, 
Kustaa Mylläri, Matti Mylläri, Matti Vähäkangas, 
Kaarle Likinen, Juho Frantti, Aleksanteri Koski 
ja Ulrika Yrjänäinen. Vain Juho Frantti ja hänen 
torpparinsa Kaarle Likinen olivat nummijärve- 
läisiä, mutta olivat suurimmaksi osaksi hyyppä- 
läisiä, joiden vanhoihin nautintoihin Ylimysjär- 
vi oli kuulunut. Heinämaiden kuivatus olikin 
eräänlaista jatkoa vanhoille eräoikeuksille, sillä 
vain järven entiset osakkaat saivat omistuk-
seensa vesijättöjä.

Ylimysjärven kuivaaminen tapahtui siten, 
että heinäkuussa 1863 kaikki 15 osakasta kai-
vattivat laskuojaa yhteensä 147 työpäivää, 5-24 
päivätyötä taloa kohti. Seuraavina vuosina työtä 
jatkettiin, kunnes vesijättö v. 1876 pidetyssä ko-
kouksessa jaettiin osakasten kesken 24 osaan. 
Lisäksi järven päihin muodostettiin kolme palk-
kio-osuutta huonojen osuuksien täydennyk-
seksi. Jako tapahtui arpomalla, kun osat oli en-
sin paalutettu rannan puolelta. Kuivatustyön 
aikana osakkaiden määrä oli kasvanut kahdella, 
joten järviosuuksien saajia oli nyt 17. Eniten eli 
neljä suunnilleen itä-länsi -suunnassa järven yli 
kulkevaa osaa sai Iisakki Havunen nuorempi.

Kuivatun Ylimysjärven ympärille tehtiin aita, 
joka jaettiin 24 osaan. Nevamaalla aitaosa oli 
pitempi kuin kovalla maalla. Jakokartta vuo-
delta 1901.

p

Möykkyluomaa perattiin v. 1936. Keijo Jaako-
lan kok.

Ylimysjärvi oli kooltaan 248 tynnyrinalaa, ja 
siinä kasvoi pääasiassa kortetta ja saraa, par-
haat osat kymmenen talvikuormaa. Kuivatuk-
sen jälkeen järvi oli niin kuiva, ettei niittäjän

3 Kauhajoen vesien kirja 33



34



tarvinnut kahlata. Korte ja sara kannettiin tak- 
kavitsoilla latoihin, joita järviniityillä oli par-
haimmillaan 52 kappaletta, kullakin osakkaalla 
omansa.

Järvien kuivatuksissa ja vesijättömaiden käy-
tössä meneteltiin Kauhajoella aina saman kaa-
van mukaan. Hyödyn saivat ne, joilla oli vanha 
nautintaoikeus järveen. Ympäröivän maan 
omistajat saivat vesijättömaita vain, jos olivat 
järven osakkaita. Ajan mittaan maanomistajat 
kuitenkin pyrkivät omimaan myös vesijättöjä, 
mistä syntyi riitoja sekä Kauhajärvellä, Ylimys- 
järvellä että Ohmerojärvellä. Järven osakkaat 
saivat kuitenkin pitää työnsä tulokset käräjöin-
tien jälkeenkin. Ulkopuolinen pääsi vesijätön 
omistajaksi vain ostamalla osuuden.

Osakkaat huolehtivat yhteisesti järviniittyjen 
aitaamisesta. Ylimysjärvellä aitausvelvollisuus 
jaettiin osakkaiden kesken 24 osaan siten, että 
pehmeällä maalla oli tehtävä aitaa pitemmältä 
kuin kovalla maalla. Vielä v. 1922 määrättiin 
aidasseiväsparin väliksi yksi syli ja korkeudeksi 
neljä aidasta. Yhteisten asioitten hoitoa johti 
järven isäntä. Hän valvoi, että aidat olivat kun-
nossa ja veräjät kiinni, kun laidunkausi alkoi. 
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä isäntä avasi 
järven sulun, tammen, ja sulki sen taas syksyllä. 
Hänen tehtävänään oli myös ilmoittaa, milloin 
laskuojaa pitää perata. Kaikista näistä tehtävis-
tä järvilahkon osakkaat maksoivat isännälle 
pientä palkkaa.

Järvien laskut ja niitä ympäröivien nevojen 
kuivumiset lisäsivät Kauhajoen niittymaita 
useita satoja tynnyrinaloja, ehkä tuhatkin tyn-
nyrinalaa. Suuritöiset monien satojen työpäivi-
en urakat tuottivat hyötyä useille kymmenille 
taloille, joilla oli ollut vanhoja järvinautintoja ja 
varaa palkata työvoimaa kuivatuksiin. Valtio-
valta osallistui hankkeisiin vasta tällä vuosisa-
dalla.

Ylimysluoman ruoppaaminen 1860-luvulla 
kuivasi Ylimysjärven kasvamaan kortetta ja sa-
raa, mutta nyt järveltä pilkistää taas vesi. Linnut 
viihtyvät järvellä. Kuva Tuomo Havunen.

Myllyt ja sahat

Varhaisempina aikoina vilja jauhettiin käsikivil-
lä, mutta koskivoima syrjäytti ne jo aikaisessa 
vaiheessa. Vanhimmat tiedot vesimyllyistä ovat 
peräisin 1660-luvulta. Ikkelänjoen rannassa oli 
Hannu Martinpoika Ikkelän mylly ja myllytupa, 
joihin Erkki Hannunpoika Kaura sai v. 1667 
käyttöoikeuden viideksi vuorokaudeksi. Vii-
meistään vuonna 1674 oli myös Pertti Knuutin- 
poika Harjalla mylly, sillä Pertti syytti käräjillä 
Juho Aukustinpoika Ikkelää myllyn lukon 
avaamisesta.

Myllyt olivat usein talojen yhteisiä. Metsä- 
luoman vesimyllystä Aapeli Arvidinpoika Juoni 
omisti l/3:n ja Pentti Paavonpoika Könnö 2/ 
3:aa. Päntäneellä oli 1700-luvulle tultaessa kak-
si myllyä, joista toisen omistivat Jaakko Pertin- 
poika Halko ja Matti Erkinpoika Pentilä ja toi-
sen Heikki Klementinpoika Käyrä, Yrjö Nirva ja 
Matti Kaarlela. Halkon ja Pentilän myllyssä jau-
hattivat viljansa myös Möykky, Uuro, Keturi ja 
Rahko. Paavo Matinpoika Rahkolla oli omakin 
myllynpaikka, mutta vuonna 1710 hän pyysi 
"sijoitusta” Käyrän, Nirvan ja Kaarlelan vesi- 
myllyyn, "koska hänen edeltäjänsä talossa, 
Olavi Jaakonpoika oli oikeutensa antanut rau-
eta”. Rahkolle myönnettiin oikeus l/4:aan ky-
seisestä myllystä. Kaikilla Päntäneen taloilla 
näyttää 1700-luvun alussa olleen joko oma 
myllyosuus tai ainakin mahdollisuus jauhattaa 
toisen myllyssä.

Nummijärven myllyn omisti kestikievarinpi- 
täjä Jaakko Pertinpoika Nummijärvi. Myös jot-
kut Hyypän talot käyttivät tätä myllyä. Sipi Hei- 
kinpoika Pantin piika Marketta Erkintytär ja so-
tilas Simo Heikinpoika olivat v. 1701 jauhaneet 
Pantin viljaa myllyssä, kun "olivat onnettomas-
sa sattumassa” päästäneet tulen irti Jaakko Per- 
tinpojan myllyssä, joka paloi. Sipi oli maksanut 
vahingosta 30 kuparitalaria. Koska kyseessä oli 
vahinko, päätti kihlakunnanoikeus kerätä Si-
pille paloapua 4 kupariäyriä savulta.

Yhteismyllyjen käytöstä ja niihin liittyvistä 
ongelmista saa käsityksen Kauhajoen alapään 
talojen myllyä koskevasta käräjöinnistä vuon-
na 1708. Nisius Antinpoika, ilmeisesti Äijön 
vanhaisäntä, valitti oikeudessa "naapurinsa
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Pekka Jaakonpoika Kohlun tulleen heidän yh-
teiselle myllylleen, jossa hän jauhoi viljaa ja 
Pekka vaimonsa kanssa oli lyöden estänyt 
häntä”. Pekka puolestaan sanoi Nisiuksen tul-
leen myllyyn jauhamaan, vaikka olisi ollut Pe-
kan vuoro, mistä hän oli suuttunut ja lyönyt 
kepillä, ei vaimo! Simo Martinpoika Marttila to-
disti, että oli ollut Pekan myllyvuoro. Pertti Yr- 
jönpoika oli jauhanut Simon luvalla, kunnes 
Nisius tuli varhain aamulla ja käynnisti heti 
myllyn. Sitten tuli Pekka, joka täytti ratin ja 
sanoi Nisiusta "laukinisuksi” ja "hevosvarkaak-
si”. Sekä Pekka että hänen vaimonsa ja Nisius 
saivat sakkoja.

Seikkaperäisesti kerrottu tapaus osoittaa 
muutamia ilmeisesti laajemminkin käytössä ol-
leita myllytapoja. Yhteismyllyssä oli kullakin 
oma jauhatusvuoronsa. Jos ei tarvinnut vuoro-
ansa, voi antaa sen toiselle. Myllyä käytettiin 
ympäri vuorokauden, ja sinne mentiin, kuten 
myöhemminkin, varhain aamulla.

Yleinen myllytyyppi Kauhajoella oli yhden 
kiviparin jalka- eli mäntämylly. Filppula, Matti-
la ja Enon kappalaisen puustelli omistivat ku-
kin 1/3 yhteisestä myllystä. Enon osuus muo-
dostui siitä, että se omisti "paremman myllyssä 
olevan kiven ja siiliraudan (nälen)”.

Ennen isoavihaa myllyjä oli pitäjän joka 
puolella: Hyypässä, Päntäneellä, Arossa ja Har-
jassa. Kirkolla olleista myllyistä ei ole lähteissä 
mainintoja, mutta tuskin esim. Knuuttilan kal-
tainen talo tuli toimeen ilman omaa myllyä 
1600-luvullakaan.

Isonvihan jälkeen monia myllyjä uusittiin ja 
siirrettiin toiseen paikkaan. Silti useimmissa 
myllyissä oli edelleen vain yksi kivipari. Kal-
liimpi ratasmyllykin Kauhajoella tunnettiin. 
Vuonna 1733 nimismies Juho Rein syytti Antti 
Tuomaanpoika Kohlua ja Jaakko Jaakonpoika 
Kalalahtea, että nämä olivat sunnuntaina 
7.10.1733 tapelleet yhteisessä myllyssä eivätkä 
olleet kirkossa. Kalalahti oli mennyt myllylle, 
kun oli arvellut kirkonajan jo päättyneen. Myös 
Kohlu oli tullut sinne, jolloin miehet olivat rii-
taantuneet. Kohlu uhkasi heittää Kalalahden 
vesihiuluun, mutta ei voinut. Riitansa miehet 
olivat sopineet, mutta sapattirikkomuksesta tuli 
kummallekin 40 hopeamarkkaa sakkoja! Sa-

"Hyviä jauhoja myllyt hiekersivät. Parhaansa 
he panivat ja tynnyrin saivat, kun uskollisesti 
yötä päivää käydä kieputtivat. Tuli siinä rukihi- 
sen reikäleivän ainekset, tuli hyvät puurojau-
hotkin . . .” Nummijärven jalkamylly. Samuli 
Paulaharjun piirros ja teksti. Vaasa 279/ 
30.11.1935. Valok. Keijo Jaakola 1986.

rt aw>rnt j ä r v i ,

"Jalkamylly oli vain pieni omitarpehinen met- 
säläismylly, kaikkein alkuperäisimpiä vesimyl-
lyjä, mitä maailmassa on nähty . . .” Pantin jalka- 
mylly. Samuli Paulaharjun piirros ja teksti. Vaa-
sa 279/30.11.1935. Valok. Keijo Jaakola 1986.

maisesta käräjäpöytäkirjasta ilmenee, että myl-
lyssä oli myös tamppauspöytä huovan valmis-
tusta varten.

Verotusta varten arvioitiin 17ö0-luvun alussa 
myös myllyt. Kauhajoen alajuoksulla oli kaksi 
myllyä, toinen Ikkelänjoessa ja toinen Sorva- 
rinkoskessa. Ikkelänjoen yhden kiviparin myl-
lyn omistivat Iso-Aro, Ikkelä, Marttila ja Äijö.
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Sorvarinkosken kahden kiviparin ratasmylly 
kuului kahdelle Harjalle, Sorvarille, Laturille ja 
Toivakalle, kullekin 1/5. Koskenkylän myllyis-
tä toinen oli kosken ylä- toinen alapuolella. 
Kosken alapuolella olevan myllyn omistivat 
Kokko, Äijälä, Heikkilä ja Yrjänäinen, yläpuo-
lella olevan Panula, Laurunen, Pukkila, Koski, 
Havunen, Rahikka ja Rauska.

Vuonna 1788 Kauhajoella pantiin verolle ai-
nakin 21 kotitarvemyllyä, joissa kaikissa oli 
vain yksi kivipari. Tämän jälkeen vesimyllyjen 
määrä ei kasvanut moneen vuosikymmeneen: 
vapaita koskia ei ilmeisesti enää ollut. Myllyjä 
oli kuitenkin riittävästi, sillä uusi jauhatusme- 
netelmä, tuulimylly, oli Ruotsin vallan lopussa 
vielä harvinaisuus. Kun venäläiset v. 1808 polt-
tivat kolmanneksen Kauhajoen taloista, niin 
vain maaviskaali Jakob Inbergin omistamassa 
Yli-Knuuttilassa oli edellisenä vuonna raken-
nettu tuulimylly.

Taulukko K au hajoen  myllyt 1788

Paikka Omistaja Vero Kivet

Turjankoski Kaura 72 kop. 1 kivipari
Rahikankoski Aro 9 ” ”
Sorvarinkoski Harja 31 ” ”
Kalankoski Kohlu 72 ’’ ”
Talasluoma Havunen 27 ” ”
Talasluoma Rahikka 27 ” ”
Talasluoma Piipari 8 ” ”
Rauhaluoma Seppänen 9 ” ”
Rauhaluoma Teevahainen 9 ” ”
Kauhajoki Kauhajärvi 9 ” ”
Kiruskoski Filppula I 36 ” ”
Knuuttilankoski Filppula II 36 ” ”
Koskenkoski Koski 36 ” ”
Heikkilänkoski Heikkilä 54 ” ”
Nummijoki Frantti 9 ” ”
Päntäneenjoki Rahkola 33 ” ”
Päntäneenjoki Möykky 3 ” ”
Rahkanevanoja Puska 3 ” ”
Mustaluoma Keturi 34 ”
Kotoluoma Uuro 3 ” ”
Kotoluoma Tarkka 3 ” ”

Lähde: VMA Kauhajoen maakirja 1845.

Suurimmat myllyt olivat Turjankoskessa, Ka- 
lankoskessa ja Heikkilänkoskessa, pienimmät

Rahkanevanojassa ja Kotoluomassa Päntäneel- 
lä.

Suomen sodan jälkeen tuulimyllyt yleistyi-
vät. Tiedot niistä ovat kuitenkin niukkoja, pää-
asiassa muistiin perustuvia, sillä kirjallisia läh-
teitä on vain muutamia, ja itse myllyt ovat paria 
lukuun ottamatta hävinneet.

Viljelysten laajentuessa jauhatustarvekin li-
sääntyi. Pienet kotitarvemyllyt eivät enää riittä-
neet, vaan tarvittiin uusia suurempitehoisia lii- 
kemyllyjä. Vuoteen 1884 mennessä Kauhajoel-
le oli rakennettu jo viisi uutta myllyä. Kymme-
nen vuotta myöhemmin v. 1894 Kauhajoella 
toimi seitsemän teollisuuslaitoksena verotettua 
myllyä.

Mylly Omistaja

Mattilan jauhomylly Aleksanteri Mattila
Harjan Abel Toivakka ym.
Knuuttilan C. W. von Schantz
Kosken Nikolai Koski
Heikkilän Matti Yli-Heikkilä
Käyrän Matti Yli-Käyrä
Yli-Seppäsen Jaakko Yli-Seppänen

Harjan myllyä lukuunottamatta kaikkien mylly-
jen viereen oli syntynyt myös saha, joka kävi 
joko vedellä tai höyryllä.

V. 1904 pantiin verolle Matti Rantasen ja
Sameli Käyrän jauhomyllyt ja 1908 Osuuskunta 
Viitalan jauhomylly Ikkeläjärvellä. Vielä v. 1912 
myllyjen määrä kasvoi: Turjan Mylly Oy oli ra-
kentanut sahan rinnalle myllyn, ja S. Emil Risku 
oli tehnyt kahden kiviparin puromyllyn Sot- 
kanluomaan. Myös Nummikosken ja Vakkurin 
myllyt pantiin tuolloin verolle. Sotkanluoman 
myllyssä oli turbiini, jonka avulla myllyä voi 
käyttää 6-7 tuntia yhteen menoon.

Teollisesti toimivien myllyjen rinnalla pyöri 
edelleen lukuisia pieniä puromyllyjä. Yksi täl-
lainen oli Hangasluomassa, jota oli pengerretty 
niin paljon, että siihen voitiin tehdä mylly. Silti 
vettä riitti rukiiden ja kaurojen jauhatukseen 
vain syksyllä ja keväällä, muina aikoina oli jau-
hettava muualla. Monien puromyllyjen toiminta 
jatkui 1920-luvulle saakka, jolloin ne lopullisesti 
syrjäytyivät tehokkaampien laitosten tieltä.
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Kauhajoen vesi- ja höyrysahat ja myllyt sekä 
tuulimyllyt. Koonnut Voitto Viitala.
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1. P u n t t u k o s k e n  m y lly T o i m i n u t  1 9 0 0 - l u v u n  a l k u - 4 0 . M ä k i - K y y n y n  t u u l im y ll y H ä v i t e t t y  1 9 3 0 - l u v u l l a

p u o l e l l a 4 1 . K e t u r in  t u u l im y lly T o i m i n u t  1 9 2 0 - lu v u l la

2 . H a r ja n  ja u h o m y l l y T o i m i n u t  jo  1 7 0 0 - l u v u n  a l k u - 4 2 . K e t u r in  m y l ly  ja  s a h a T o i m i n u t  1 9 6 0 - l u v u l l e  a s t i

p u o l e l l a 4 3 . K a a r l e l a n  m y lly H ä v ite t t y  1 9 0 5

3 . K o h l u n k o s k e n  m y lly T o i m i n u t  i l m e i s e s t i  jo 4 4 . U i t t i m e n k o s k e n  m y lly

1 6 0 0 - l u v u n  lo p u l la 4 5 . K ä y r ä n  m y lly P e r u s t e t t u  1 8 9 8

4 . T u r ja n k o s k e n  m y lly T o i m i n u t  j o  1 7 0 0 - lu v u l la 4 6 . U u d e n - K ä y r ä n  m y lly P e r u s t e t t u  1 8 9 8

5 . K a u h a jo e n  S a h a P e r u s t e t t u  1 9 1 7 4 7 . V a l k a m a n  m y lly T o i m i n u t  i l m e i s e s t i  l 6 0 0 - l u -

6 . M a t t i la n  e l i  K i r u s k o s k e n  m y lly T o i m i n u t  j o  1 7 0 0 - lu v u l la v u lt a  1 9 0 0 - l u v u n  a l k u u n

7 . P a k k o l a n k o s k e n  s a h a  ja  m y lly P e r u s t e t t u  1 8 9 4 4 8 . K a i k u l a n k o s k e n  m y lly U u s i t t u  1 9 4 7

e l i  P o n s i m a a n  m y l ly 4 9 . R in t a - M ö y k y n  m y lly T o i m i n u t  i l m e i s e s t i  l 6 0 0 - l u -  

v u lt a  1 9 3 0 - l u v u l l e

8 . R is k u n  t u u l im y ll y T o i m i n u t  1 9 0 0 - l u v u n  e n s i m - 5 0 . M ä e n  s a h a A i k a i s e m m i n  t u u l im y ll y

m ä i s e t  v u o s i k y m m e n e t 5 1 . P a h a o ja n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 8 0 0 - l u v u n

9 . S o t k a n l u o m a n  ja u h o m y l l y R a k e n n e t t u  1 9 0 0 - l u v u n  a lu s s a lo p u l la

1 0 . P i e t a r i n k o s k e n  v e s im y l ly  ja  s a h a T o i m i n u t  1 9 0 0 - l u v u n  a l k u - 5 2 . T a a n o i s e n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 8 0 0 - l u v u n

p u o l e l l a lo p u l la

1 1 . S i i r t o l a n  s a h a T o i m i n u t  1 9 2 5 - 1 9 3 0 5 3 . R a ja l u o m a n  m y lly

1 2 . M y l ly lu o m a n  m y lly 5 4 . K i v i l u o m a n  t u u l im y l l y J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 9 2 0 -  ja

1 3 . V i i t a la n  h ö y r y s a h a  ja  - m y lly T o i m i n u t  v . 1 9 0 8 - 1 9 4 0 - l u v u l l e 1 9 3 0 - l u k u je n  v a i h t e e s s a

1 4 . V i i t a la n  t u u l im y ll y S i i r r e t t y  K a u h a jo e n  M u s e o l l e 5 5 . K iv i lu o m a n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 9 3 0 - l u v u l l a

v .  1 9 3 5 5 6 . H o n k a n i e m e n  m y lly J a u h e t t u  v i e l ä  1 9 5 0 - lu v u l la

1 5 . K o i v u n i e m e n  t u u l im y ll y 5 7 . K iv io ja n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 8 0 0 -  ja

1 6 . K n u u t t i l a n k o s k e n  m y lly T o i m i n u t  jo  1 7 0 0 - lu v u l la , 1 9 0 0 - l u k u je n  v a i h t e e s s a

n y k .  r a k e n n e t t u  1 8 6 7 5 8 . K a t ik a n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 9 4 0 - l u v u n

1 7 . K n u u t t i la n  h ö y r y m y l ly P e r u s t e t t u  1 8 9 4 a lu s s a

1 8 . S a h a n k o s k e n  s a h a T o i m i n u t  1 8 0 0 - l u v u n  a lu s s a 5 9 . K a u h a s a l m e n  k o t i t a r v e m y l l y

1 9 . H e i k k i l ä n k o s k e n  ja u h o m y l l y T o i m i n u t  jo  1 6 0 0 - l u v u n  lo p u l la 6 0 . J o k e l a n k o s k e n  m y l ly  ja  p ä r e h ö y l ä

2 0 . K o s k e n k o s k e n  s a h a  ja  m y lly M y lly  j o  1 6 0 0 - l u v u n  lo p u l la 6 1 . V i n t t u r i n k o s k e n  m y lly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 9 3 0 - lu v u l la

2 1 . R in t a k o s k e n  h ö y r y s a h a P e r u s t e t t u  1 9 0 4 6 2 . N u m m i jä r v e n  s a h a m y l ly M y lly  jo  1 7 0 0 - l u v u n  a lu s s a ,

2 2 . K o s k e n  s a h a R a k e n n e t t u  1 8 8 3 h ö y r y s a h a  1 9 0 0 - l u v u n  a lu s s a

2 3 . H a u t a l u o m a n  v e s im y l ly T o i m i n u t  n . 1 9 0 0 - 1 9 2 8 6 3 . P a n t t i k o s k e n  m y lly J a u h e t t u  1 9 3 0 - l u v u n  l o p p u u n

2 4 . M e t t ä h e i k k i l ä n  m y lly H ä v i t e t t y  1 9 2 3 a s t i

2 5 . H a u t a n i e m e n  t u u l im y ll y T o i m i n u t  v u o t e e n  1 9 1 0 6 4 . S ä r k i k o s k e n  e l i  M a n n i la n  m y lly T o i m i n u t  1 8 4 5 - 1 8 6 8  ja  u u d e l -

2 6 . P a h o k o r v e n  m y lly T o i m i n u t  1 9 4 0 - l u v u l l e  a s t i l e e n  1 9 1 0 - lu v u l t a

2 7 . R a u s k a n  h ö y r y s a h a P o l t e t t u  1 9 3 5 6 5 . K o r k e a m ä e n  m y lly J a u h e t t u  1 9 3 0 - l u v u n  l o p p u u n

2 8 . T a l a s l u o m a n  m y lly T o i m i n u t  jo  1 7 0 0 - lu v u l la , a s t i

jo l l o i n  T a l a s k o s k e s s a  o l i 6 6 . S i l l a n p ä ä n  m y lly J a l k a m y l l y ,  ja u h e t t u  1 9 0 0 - l u -

k o l m e  m y lly ä v u n  a lk u u n  a s t i

2 9 . A l a - S e p p ä s e n  t u u l im y ll y H ä v ite t t y  1 9 3 5 6 7 . K a n g a s n i e m e n  m y lly J a l k a m y l l y ,  ja u h e t t u  1 9 3 0 - l u -

3 0 . K e s k i - S e p ä n  t u u l im y ll y v u n  a l k u u n  a s t i

3 1 . S i i r t o l a n  h ö y r y s a h a  e l i T o i m i n u t  n .  1 9 1 0 - 1 9 1 6 6 8 . H a r ju n  m y l ly J a u h e t t u  v i i m e k s i  1 8 0 0 -  ja

V a l a k i a s a h a 1 9 0 0 - lu k u je n  v a i h t e e s s a

3 2 . T e e v a h a i s e n  m y lly 6 9 . V a k k u r in  m y lly T o i m i n u t  1 9 1 0 - lu v u l t a

3 3 . S e p p ä s e n  m y l ly  ja  h ö y r y s a h a M y lly  j o  1 7 0 0 - lu v u l la ,  

s a h a  n .  1 8 0 9 - 1 9 1 6 7 0 . K ö n n ö n  t u u l im y ll y

1 9 4 0 - l u v u l l e

3 4 . R a u h a l u o m a n  m y l ly  ja  v e s i s a h a M y lly  j o  1 7 0 0 - lu v u l la ,  t o im i 7 1 . Y l i - K n u u t t i l a n  t u u l im y ll y T o i m i n u t  1 8 0 0 - l u v u n  a l k u -

v u o t e e n  1 9 1 8 p u o l i s k o l l a

3 5 . K o k o n  s a h a  ja  m y lly 7 2 . H a n g a s k y l ä n  p u r o m y l ly T o i m i n u t  1 8 0 0 - l u v u n  jä l k i -

3 6 . K u l la a n  s a h a P e r u s t e t t u  1 9 2 0 - lu v u l la p u o l i s k o l l a  ja  1 9 0 0 - l u v u n

3 7 . K u l la a n  t u u l im y ll y T o i m i n u t  1 8 0 0 - l u v u n  lo p u l la a l k u p u o l e l l a

3 8 . K y y n y n  h ö y r y s a h a P e r u s t e t t u  n .  1 9 1 3 ,  p a l o i  1 9 1 7

3 9 . K a l l io - K y y n y n  t u u l im y l l y H ä v ite t t y  1 8 0 0 -  ja  1 9 0 0 - l u k u -  

j e n  v a i h t e e s s a

Lähteet: KKuA kuntakok. 1883— 1917; Ilmajoen kihlakunnanoikeuden ptk. 1650— 1750; VMA Kauhajoen 
maakirja 1845; KHiA Ikkelän talon kok. ja Voitto Viitalan keräämä muistitieto, kert. Pentti Junttila, Jaakko 
Keski-Keturi, P. Luoma-Halkola ja Wäinö Yli-Havunen; Samuli Paulaharju, Vaasa 30.11.1935/279: Härö, 
Kaksi kuvaa Kauhajoelta, Kauhajoen Joulu 1963. Luetteloon on merkitty vain vesi-, höyry- ja tuulivoimalla 
käyneet sahat ja myllyt, jotka on voitu myös paikallistaa.
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Taulukko K au hajoen  myllyt 1890 j a  1910

Vuosi Vesimyllyt Tuulimyllyjä Yht.
kpl tur- vesirat- kivi- kpl kivi-

biineja taita pareja pareja

1890 8 8 16 5 5 13
1910 9 8 1 28 13 13 22

Lähde: VMA Vaasan läänin kuvernöörinkertomukset 1890 ja 1910. Höyrymyllyjä Kauhajoella ei ollut.

Ilman myllynkiviä myllyllä ei ole mitään vir-
kaa. Kauhajoen ja naapuripitäjien myllyihin ha-
ettiin vanhastaan kivet Lauhanvuoren tasara-
keisesta hiekkakivikalliosta suurista siirtoloh-
kareista. Myllynkivilohkareet kuljetettiin puo-
livalmiina reellä johonkin lähikylään viimeis-
teltäväksi. Honkajoen puolella Lauhalan kylän 
Haapamäen talon lähettyvillä hakattiin moni 
myllynkivi sopivan kokoiseksi. Sieltä hyviksi 
tunnetut myllynkivet myytiin ja kuljetettiin ym-
päri Pohjanmaan ja Satakunnan aina Turun tie-
noille asti. Vilkkaimmillaan myllynkivien val-
mistus oli 1880- ja 1890-luvuilla.

Tehdasvalmisteiset myllynkivet syrjäyttivät 
Lauhan hiekkakivet tämän vuosisadan alussa. 
Tiettävästi viimeinen Lauhasta louhittu myllyn-
kivi asennettiin Kosken myllyyn vuonna 1905 
tehdasvalmisteisen kiven pariksi. Kauhajoelle-
kin perustettiin oma myllynkivitehdas Aronky- 
lään vuonna 1912.

Jo  viimeistään v. 1672 Arolla ja Knuuttilalla 
oli sahamylly ilmeisesti Ikkelänjoessa. Sahan 
toiminnasta ei ole säilynyt tarkempia tietoja, 
mikä viittaa siihen, ettei sen merkitys ollut koti-
tarvetta suurempaa. 1700-luvulla tervanpoltto 
hallitsi metsänkäyttöä niin tarkoin ettei Kauha-
joella vuosisadan puolivälissä ollut yhtään sa- 
hamyllyä.

Vielä 1800-luvun alussa lankut sahattiin 
Kauhajoella käsipelillä, mutta v. 1836 raken-
nettiin Rauhaluomaan vesisaha, joka toimi ke-
väisin muutaman viikon. Tarkempia tietoja sa-
hasta ei ole säilynyt. Sen sijaan on tiedossa, että 
v. 1845 Särkikosken kaksiraaminen saha Num-
mikoskella sai privilegion sahata 4 000 tukkia
vuodessa. Tuolloin Suur-Ilmajoella oli Särki-
kosken lisäksi mainittava saha vain Seinäjoen
Myllykoskessa. Särkikosken sahan perusti kris- 
tiinalainen kauppias S. A. Wendelin. Lisäksi
kauppias Gabriel Holmudd rahoitti yritystä v.
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1851. Sahan hoitajana toimi v. 1850-56 August 
J. Enberg, joka asui Nummijärven "Uudessatu- 
vassa”. Hänen aikanaan saha toimi vilkkaim-
min. Enbergin jälkeen sahalla isännöi Iisakki
Nummijoki.

Säilyneestä tilikirjasta käy selville pääpiirteet 
sahan toiminnasta. Runsaan veden aikana huh- 
ti-toukokuun vaihteesta 4—6 viikkoa eteenpäin 
saha pyöri täysitehoisesti kahdessa vuorossa. 
Joskus sahausta jatkettiin vielä syksyllä. Ensim-
mäinen vuoro tuli töihin aamulla klo 6.00 ja 
lähti kotiin klo 18.00, jolloin toisen vuoron työt 
alkoivat ja kestivät sitten aamu-kuuteen. Työ-
vuoron aikana pidettiin tunnin pituinen ruoka-
tauko. Vähän veden aikana sahattiin vain yh-
dessä vuorossa, jolloin työt aloitettiin aamulla 
klo 5 ja lopetettiin illalla vasta klo 20.00. Ruo-
katunteja oli kaksi, joten työpäiväksi tuli 13 
tuntia. Yhdeksän työntekijää sai sahatuksi 100- 
200 tukkia päivässä, mistä palkkaa tuli 30-60 
kopeekkaa päivässä. Paras palkka oli sahan 
'lällärillä”. Sahauskauden päätteeksi pidettiin 
harjakaiset, joita varten ostettiin esim. 9- touko-
kuuta 1855 ”wiinaa työmiehille 1 kannu”.

Särkikosken sahan ostot vähenivät vuodesta 
1858 alkaen. Myös Krimin sota oli vaikeuttanut 
toimintaa. Vuonna 1861 kauppaneuvos Simon 
Anders Wendelinin kuoltua sahan arvo oli 
eräistä maksuista päätellen 496 ruplaa. Tämän 
jälkeen saha toimi vielä useita vuosia, kunnes 
"Veleppivainaa” sen nälkävuonna 1868 poltti. 
Perimätiedon mukaan sahalle oli sitä ennen 
otettu hyvä vakuutus.

Särkikosken saha oli ensimmäisiä Kauhajo-
ella ja koko Suupohjassa. Se toimi aikana, jol-
loin metsien arvoa ei ollut vielä täysin tajuttu. 
Vasta 1870-luvulla puun kysyntä kasvoi ja hinta 
nousi; alkoi puutavarakuume, joka sai kauha- 
jokelaisetkin liikkeelle perustamaan sahoja vä-
hän joka puolelle pitäjää. Monet sahat raken-
nettiin vanhojen vesimyllyjen rinnalle. Vuosien 
kuluessa kuitenkin yhä useampaa sahamyllyä 
alettiin käyttää höyryvoimalla, kokeiltiinpa 
Könnössä tuulivoimallakin käyvää sahaa.

Puutavarakuumeen synnyttämistä sahoista 
ilmeisesti vanhin on v. 1876 Seppäseen raken-
nettu höyrysaha, joka toimi kymmenkunta 
vuotta ja joka mainitaan taas uudelleen v. 1894.

Hautaojan saha Rauskankylässä. Kuvassa Rik-
hard Luoma poikineen, Viljami Ketoniemi ja 
Matti Ratus. Saha poltettiin v. 1935. Keijo Jaako-
lan kok.

Vähän myöhemmin Yli-Seppäsessä toimi ve-
dellä käyvä sahamylly. Vuonna 1884 olivat ole-
massa myös Mattilan ja Kosken sahat.

Seuraavalla vuosikymmenellä rakennettiin 
useita uusia sahoja. Carl Wilhelm von Schantz 
rakensi höyrysahan kirkonkylään myllyn vie-
reen, Nikolai Koski laajensi yritystään uudella 
höyrysahalla, Yli-Heikkilä rakensi oman vesi- 
sahansa, Päntäneelle ilmestyi Käyrän sahamyl-
ly, Juha Ikkelä perusti kaksi höyrysahaa ja Matti 
Wirnala vesisahan. Vuonna 1898 Kauhajoella 
oli jo kaikkiaan yhdeksän sahaa, joista viisi toi-
mi höyryllä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa aloittivat 
vielä toimintansa mm. Pietarinkosken saha 
Lamminmaassa, Kyynyn ja Keturin sahat Päntä- 
neellä sekä Siirtolan, Viitalan ja Nummikosken 
sahat. Vuonna 1917 perusti kauhajokelainen 
puutavarakauppias Jaakko Ranta-Knuuttila yh-
dessä kurikkalaisen Juho Korpelan ja eräiden 
muiden saman alan miesten kanssa Kaskisiin 
Pohjanmaan Puutavara Osakeyhtiön, joka ra-
kensi sahan Aronkylään. Siitä kehittyi alkuvai-
keuksien jälkeen Kauhajoen Saha Oy.

Kolmen vuosikymmenen aikana Kauhajoel-
le rakennettiin lähes parikymmentä sahaa. Sa-
manaikaisesti toimi kuitenkin vain kymmeni-
sen sahaa, sillä toiset ehtivät lopettaa, kun toi-
sia vasta suunniteltiin. Silti monista sahoista tuli
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pitkäikäisiä. Useita kymmeniä vuosia toimivat 
mm. Pietarinkosken, Siirtolan ja Koskenkylän
sahat, joista Rintakosken höyrysahan yhteydes-
sä oli jo varhain myös höyläämö.

Sahojen keskinäinen kilpailu oli kuitenkin 
niin kovaa, etteivät kaikki sitä kestäneet. C. W. 
von Schantzin 1890-luvulla perustama höyry- 
saha siirtyi v. 1902 Yli-Knuuttilan mukana kun-
nalle, joka myi sen edelleen v. 1904. Pian tä-
män jälkeen saha lopetti toimintansa. Suunnil-
leen yhtä kauan pyöri Heikkilän vesi- ja höyry- 
saha. Nummijärven höyryllä käyvä saha, ”vala- 
kiasaha”, toimi vuosisadan vaihteessa, mutta 
teki konkurssin ja paloi. Samalla monet Num-
mijärven talotkin joutuivat suuriin vaikeuksiin 
ja pelastuivat suvulle vain sillä, että poika otti 
talon nimiinsä, kävi ansaitsemassa rahat Ameri-
kassa ja maksoi velat. Näin tekivät mm. Niko-
demus Kalliomäki ja Samppa Pihlaja.

Yleensä vesisahat pyörivät täysitehoisesti 
vain runsaan veden aikana keväällä, minkä jäl-
keen ne hiljenivät. Sahat tarvitsivat runsaasti 
työvoimaa, koska mm. sahapuiden määrämit-
taiseksi katkaiseminen, justeeraus, tehtiin kä-

sin. Pietarinkosken sahalla oli lisäksi raami- 
mies, kaksi kanttaria, repsari, joka veti tukit 
sahan päälle, purustaja, lankunkantaja ja tälläri, 
joka huolehti sahanterien kunnosta, sekä työn-
johtaja. Monet näistä tulivat Lamminmaahan 
naapurikylistä, lähinnä Sahankylästä, viikko- 
kuntaan ja asuivat myllytuvassa.

Lukuisten pienehköjen vesi- ja höyrysahojen 
lisäksi sahattiin lankkuja myös käsin. Vielä 
vuosisadan vaihteessa "flankkujen” teko met-
sässä "näläkäsulukalla” sahaten oli yleistä. Kol-
men miehen työryhmä, jossa yksi veisti eli 
"krööppäsi” tukit ja kaksi sahasi, teki valmiita 
lankkuja 12 kpl päivässä, jos puusta sai yhden 
lankun; jos siitä sai kaksi, oli päivän tulos 18 
lankkua. Sahatun lankun piti olla yleensä 3 tuu-
maa paksu ja 9 tuumaa leveä sekä 14 jalkaa 
pitkä. Suurimmista tukeista tuli 4—5 lankkua ja

Kauhajoen sahan puutavaraa odottamassa joen 
täydeltä sahaukseen pääsyä. Valok. Keijo Jaa-
kola 1976.
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yhdestä puusta 2-4 tukkia. 12 lankkua muo-
dosti toltin, joka oli käytössä oleva mittayksik-
kö myytäessä puutavaraa eteenpäin.

Sahateollisuuden alkaessa metsien käyttö sai 
kokonaan uuden suunnan. Vaikka vuosisadan 
vaihteen sahat olivat pieniä, niiden yhteinen 
sahausmäärä oli käsisahaukseen verrattuna 
suuri. Jos jokainen sahamylly sahasi saman ver-
ran kuin Särkikosken saha 1800-luvun puolivä-
lissä, niin kymmenkunta sahaa teki karkeankin 
arvion mukaan tuhannesta tukista lankkuja 
päivässä. Tällä vauhdilla sahat ajoivat metsän-
käytössä nopeasti tervanpolton ohi.

Vesistöt kulku- ja kuljetusväylinä

Joki oli kelvollinen kulkuväylä sekä kesällä että 
talvella. Näin siitä huolimatta, että Kauhajoen 
läpi kulki vanha Kyrönkankaan kesätie ja 1600- 
luvun lopulla rakennettu maantie Kristiinan-
kaupunkiin. Tiet olivat kuitenkin etenkin ke-
sällä niin huonokuntoisia, että vesireitit säilytti-
vät asemansa aina 1800-luvun puoliväliin saak-

ka. Esimerkiksi Hyyppään saatiin kunnollinen 
tie vasta tämän vuosisadan alussa. Vesi oli 
menneinä vuosisatoina ihmisiä yhdistävä eikä 
erottava tekijä.

Jokia pitkin kuljetettiin kauhajokelaisten lu-
kemattomat tervatynnyrit kaupunkitien var-
teen odottamaan matkaa rannikon satamiin. 
Kuljetusten takia jokien ja järvien rannat olivat 
myös hyviä tervahautojen paikkoja. Kauhajoki 
oli yläjuoksultaan kapea, mutkainen ja osin ki-
vikkoinen, uittoväyläksi sitä piti kunnostaa. 
Menneinä vuosisatoina siihen ei aina ollut ha-
lua. Kun Vaasan kaupungin valtiopäivämies 
ehdotti 1730-luvulla, että Ilmajoen pitäjä, Kau-
hajoki siihen kuuluvana, hankkisi vaasalaisille 
laivanvarustajille mastopuita, ilmoittivat isän-
nät edustajansa välityksellä, ettei heillä ole 
mastopuita, koska metsät käytettiin tervanpolt-
toon. Todellisuudessa he eivät halunneet myy-
dä tervaspuitaan vaasalaisille ja vielä vähem-

Uittomiehiä Koskenkylässä Härkämyllyn ala-
puolella 18.4.1925. Keijo Jaakolan kok.
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Tervahaudat rakennettiin mielellään jokitör-
mään, josta valmis terva oli helppo kuljettaa 
maailman markkinoille. Keski-Harjan terva- 
haudan paikka jokirannassa. Valok. Keijo Jaa-
kola 1969.

män heillä oli halua ruveta uittamaan niitä ah-
taita ja perkausta vaativia jokiväyliä pitkin Vaa-
saan.

Sahateollisuuden synty 1800-luvun jälkipuo-
liskolla teki Kauhajoesta uittoväylän. Moni-
kymmenpäiset miesjoukot olivat tuttu näky ke-
väisen Kauhajoen rannoilla etenkin 1920- ja 
1930-luvuilla. Maantiekuljetukset syrjäyttivät 
uitot lopullisesti vasta 1950-luvulla.

Vaikka joet olivat kelvollisia kulku- ja kulje-
tusväyliä, ne aiheuttivat myös rasituksia ja han-
kaluuksia. Jokien yli piti rakentaa siltoja. Työ 
oli maanomistajien velvollisuus. Jo l600-luvun

Kauhajoen vesistöjen tärkeys näkyy Kaarlepo- 
rin kreivikunnan kartan eteläosassa vuodelta 
1652. Talot ovat Kauhajoen ja Päntäneenjoen 
molemmin puolin. Valtionarkisto, MH 109/56, 
M 25/4.
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puolivälissä piirrettyyn karttaan on merkitty 
Kattilakosken silta Kainastonjoen yli, Kuk-
kosilta Kauhajoen yli ja Nummijoen ylittävä sil-
ta. Vuosisadan lopulla rakennettiin Kristiinan-
kaupunkiin johtavalle tielle silta Päntäneen- 
joen yli.

Siltojen huono kunto saattoi käydä kohta-
lokkaaksi niiden ylläpitäjille. Lukkari Juho Pe-
kanpoika valitti v. 1702 menettäneensä hevo-
sen, koska se oli katkaissut Nirvan talon luona 
olleella sillalla jalkansa. Lautamies Heikki Taa- 
vetinpoika Yrjänäinen arvioi lukkarin hevosen 
hinnaksi 25 kuparitalaria. Käräjillä Yrjö Erkin- 
poika Nirva tuomittiin maksamaan hevosen 
neljäsosa eli 6 kuparitalaria ja lisäksi vastaha-
koisuudesta sopia korvauksesta ilman oikeu-
denkäyntiä sakkoa 1 kuparitalarin.

Keväällä 1724 jäät veivät mennessään koko 
Kattilankosken sillan, ja se oli rakennettava uu-
delleen. Siltaosuuksia oli tuolloin kaikkiaan 21 
kauhajokelaisella, jotka nyt katsoivat joutu-
neensa kohtuuttoman suuren urakan eteen ja 
vaativat talvella 1725, että myös emäkirkon, 
Kurikan ja Alavuden talot osallistuisivat työ-
hön. Apua kaivattiin, koska jäät olivat mennes-

sään leventäneet jokiuomaa ja sillasta piti tehdä 
entistä pitempi. Ilmajokelaiset ja kurikkalaiset 
osallistumatkin sillan uudelleen rakentami-
seen, mutta alavutelaiset vapautettiin, koska 
heillä oli muutenkin kova tien rakentaminen 
käynnissä. Uuden Kattilakosken sillan urakoi 
sittemmin nimismies Juho Heikinpoika Rein, 
jolle asianosaiset maksoivat 4 talaria kuparia 
savulta.

Suomen sodan aikana poltettiin Kauhajoen 
tiestön kolme suurinta siltaa sekä yksi pienem-
pi. Lisäksi Kurikan puolelta tuhottiin kaksi 
suurta ja kaksi pientä siltaa. Ne oli välttämättä 
rakennettava mahdollisimman pian uudelleen, 
eikä kysymys ollutkaan mistään pikku urakas-
ta. Noin 150 kyynärää pitkään Kattilakosken 
siltaan laskettiin tarvittavan mm. 600 kuormaa 
harmaakiveä silta-arkkuja varten, 1 000 kpl 15 
kyynärän mittaisia hirsiä ja 4 000 kpl lankkuja

Jokirannat olivat suosittuja kokoontumispaik-
koja. Kirkonkylän varttunutta väkeä viettämäs-
sä juhannusta Lamminmaassa 1919- Valok. A. 
Niemistö, Keijo Jaakolan kok.
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kannen tekemistä varten. Miestyöpäiviä arvioi-
tiin kuluvan 600. Sillan hinnaksi arvioitiin 942: 
32 riksiä. Kirkkosiltaan laskettiin tarvittavan 
esim. kiviä 200 kuormaa, kansilankkuja 240 kpl 
sekä 340 päivätyötä. Sillan hinnaksi arvioitiin 
478 riksiä. Keturin silta päätettiin tehdä koko-
naan puusta, minkä vuoksi työhön tarvittaisiin 
300 päivätyötä ja hinnaksi muodostuisi 398 rik-
siä. Turjan silta oli edellisiin verrattuna pieni 
paikallistien silta, jonka hinnaksi laskettiin vain 
12 riksiä. Kaikkiaan poltettujen siltojen uudel-
leen rakentamisen arveltiin maksavan tuhotun 
kappelin talollisille lähes 2 000 riksiä.

Kattilakosken sillan tekoon kauhajokelaiset 
saivat apua Kurikasta ja Ilmajoelta. Vuonna 
1826 suoritetussa siltajaossa sen ylläpito jäi 
kauhajokelaisten ja mietolaisten huoleksi.

Vuosisadan alun jälkeen siltoja ei tarvinnut 
peruskorjata tai uusia pitkiin aikoihin. Koko-
naan uusia siltoja sen sijaan tehtiin ainakin To- 
kerotielle Ikkelänjokeen Gran silta ja Kauhajo-
en ylittävä Aron silta sekä Teuvan tielle Kainas- 
ton silta. Purojen ja laskuojien siltoja tehtiin 
niin ikään useita mm. Hyypän tielle.

Suurten siltojen peruskorjaus tuli ajankohtai-
seksi vasta 1800-luvun lopulla. Työt aloitettiin 
Aron sillan rakentamisella 1891. Perimätiedon 
mukaan rakennusmiehet olivat sahanneet sil-
lan kannatuspalkit liian lyhyiksi, minkä vuoksi 
työnjohtajana toiminut Sameli Anton Hakola 
oli pannut miehet venyttämään hirsiä, toisen 
toisesta päästä ja toisen toisesta päästä, ja kol-
mannen vielä takomaan keskeltä!

Ikkelänjoen sillan uusimista kiirehdittiin v. 
1897. Jo  syyskuussa 1898 hyväksyttiin myös 
Kattilakosken sillan rakennussuunnitelmat: sil-
ta tehtäisiin kivestä kahtena seuraavana talve-
na, ja aineet hankittaisiin urakalla. Tarvikkei-
den hinnaksi arvioitiin 6 000 markkaa, joka 
tulisi manttaalinomistajien maksettavaksi. Sil-
lan valmistuttua keväällä v. 1900 sen kokonais-
hinnaksi laskettiin 13 000 markkaa. Rakennus-
tarpeita -  porakiviä -  oli kuitenkin jäänyt yli, ja

Kirkkosillan tienoo tulvan aikana 1910-luvulla. 
Joen takana häämöttävät komeat Panulan talot. 
Valok. Juho Niemi. Keijo Jaakolan kok.
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ne päätettiin käyttää pienempien siltojen te-
koon "Limpärin kujas” ja "Asplundin ojas”.

Keturin sillan korjauspäätös tehtiin v. 1902. 
Entisen puusillan tilalle päätettiin rakentaa v. 
1906-08 holvisilta kivestä, vaikka holvauksen 
tiedettiin tulevan perinteisiä kivisiltoja kalliim-
maksi. Samoihin aikoihin päätettiin korjata
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PERTTI SEVOLA

Kauhajoen vedet

Nimestään huolimatta Kauhajoki on enemmän 
soiden ja metsien kuin vesistöjen pitäjä.

Vaikka Kauhajoen kunnan pinta-alasta vain 
mitätön osa, 1,3 %:a on vesialuetta, on vesis-
töillä tärkeä merkitys pitäjän asutus- ja elinkei- 
nohistoriassa ja sen luonnossa, kuten monissa 
tämän kirjan luvuissa kerrotaan. Aivan erityi-
nen merkitys on runsailla pohjavesivaroilla. 
Kauhajoella on runsaasti lähteitä. Pohjavesien 
vaikutus näkyy selvästi myös alueen puroissa, 
eräissä järvissä ja soissa.

Kauhajoki on vedenjakajaseutua, josta vedet 
virtaavat kolmeen vesistöön, Kyrönjokeen, 
Karvianjokeen ja Isojokeen, aluksi lähteinä ja 
sitten yhä kasvavina puroina ja pieninä jokina. 
Kartta Kauhajoen vesistöistä on painettu kirjan 
alkuun. Siitä käy ilmi myös tekstissä käytetty 
nimistö.

Kauhajoella on vähän vesistöjä, mutta moni-
puolinen vesiluonto. Tämä johtuu vesistöjen 
sijainnista latvavesillä, osittain erämaisilla alu-
eilla, joissa suot ja kangasmaat vaihtelevat. Ve-
sistöihin purkautuu lisäksi poikkeuksellisen 
runsaasti pohjavesiä, joilla on Kauhajoen vesi- 
luonnolle keskeinen merkitys.

Iso Koihnanneva on vedenjakajalla Ison Num- 
mikankaan reunassa ja kuuluu keskiosiltaan 
valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. 
Tällä keidassuolla sijaitseva pieni Koihnanjärvi 
oli ennen pitkän kävelyn takana, mutta on nyt 
helpommin tavoitettavissa Vähäsalon metsäau-
totien kautta. Kuva Jussi Kleemola.

Matalia järviä

Kauhajoen kunnan vesialue on yhteensä run-
saat 17 km2, josta noin 12 km2 on järviä. Loppu-
osa vesialueesta on pieniä lampia, puroja ja 
jokia.

Alueen keidassoilla on useita suurehkoja 
lampia tai lampiryhmiä. Merkittävimpiä näistä 
ovat Kauhanevan allikot ja Kauhalampi, Kam- 
pinkeitaan Kakkorinlammet, Ison Koihnanne- 
van lammet ja Koihnanjärvi, Joosunnevan Li- 
kolammit, Lutakkokeitaan lammet, Kärkikei- 
taan ja Majaleton allikot, Selkäsaarennevan Sel- 
käsilmä sekä Kivijärvennevan Kivijärvi. Useat 
suolammet ovat kuivuneet ojitusten yhteydes-
sä tai kokonaan tuhoutuneet turvetuotannon 
takia.

Kahdeksastatoista järvestä (taulukko 3) vain 
neljän, Nummijärven, Ikkeläjärven, Säkkijär-
ven ja Kauhajärven, pinta-ala on yli sata heh-
taaria. Järvien yhteenlaskettu rantaviivan pi-
tuus on vain noin 50 km. Kauhajoen järvet ovat 
matalia. Niiden syvyys on yleensä alle kaksi 
metriä ja ainoastaan suuremmissa järvissä on 
tätä syvempiä alueita. Esimerkiksi Nummi- 
järvessä keskisyvyys on 1,8 m, suurin syvyys 
3,4 m ja yli kolme metriä syvien alueiden pinta- 
ala on vain n. 6 hehtaaria.

Valuma-alueen ominaisuudet näkyvät myös 
järvien luonteessa. Nummijärven vesistöalueen 
maastotyyppijakauma on selvitetty tarkimmin 
(taulukko 1 ja sen alla oleva kuva). Kauhajoen 
järville tyypillistä on valuma-alueen soisuus.
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Taulukko 1: Nummijärven vesistöalueen maasto- 
tyyppijakauma.

Maastotyyppi Pinta-ala
(km2)

Prosentuaalinen osuus
(%)

Suo 29,4 61,6
Metsä 9,1 18,9
Pelto 3,9 8,9
Järvi 5,7 11,9

Taulukko 2: Veden laatu Kauhajoen eri tyyppisissä 
vesistöissä:
Järvi: Nummijärvi 8.4.1991, 1 m:n syv. 
Joki 1: Kauhajoki ennen Aronkylää

13.6.1989
Joki 2: Kauhajoki Aronkylän jälkeen

14.6.1989
Lähde: Pahalähde 9.2.1983
(KHT = kemiallinen hapenkulutus mg
happea litrassa)

Nummijärven valuma-alueen maankäyttö (kat-
so myös taulukko 1).

Luonnontilaisen kauhajokelaisen vesistön vesi 
on ruskeaa, mutta läpikuultavaa, melko vähä- 
ravinteista ja lievästi hapanta. Lähteiden ja läh- 
depurojen vesi on kirkasta, kylmää ja erittäin 
vähäravinteista.

Vesistö pH Väri
mgPt/1

Fosfori Typpi 
|ig/l pg/1

KHT
mg0 2/l

Rauta
Pg/1

Järvi 5,8 40 21 670 5,0 470
Joki 1 6,5 100 56 590 18 1500*
Joki 2 6,5 150 120 1100 24 2600+
Lähde 6,6 5 20 160 1,6 68

* Kauhajoki, Havuskylä 31.7.1984
+ Kauhajoki, Äijö 15.8.1989

1 g = 1 000 mg 1 mg = 1 000 (Jg

Taulukossa 2 on vertailun vuoksi eräitä veden- 
laatutietoja erityyppisistä vesistöistä. On muis-
tettava, että erityisesti jokivesistöissä vedenlaa-
tu vaihtelee paljon vuodenajasta ja valuma-alu-
een käytöstä riippuen. Järvissä vaihtelu on vä-
häisempää, mutta mikäli happi loppuu kevät-
talven aikana, nousevat rauta- ja fosforipitoi-
suudet pohjanläheisessä vedessä nopeasti mo-
ninkertaisiksi. Ilmiötä kutsutaan järven sisäi-
seksi kuormitukseksi, ja se saattaa pitää pilaan-
tuneen järven tilaa huonona vaikka ulkoista 
kuormitusta onnistuttaisiin vähentämään. Järvi-
en kunnostuksessa onkin happikatojen eh-
käiseminen tärkeimpiä tehtäviä.

Lähteiden vesi on yleensä varsin tasalaatuis-
ta, mutta niiden rautapitoisuuksissa voi olla 
suuria eroja. Pahalähteen vedessä rautaa on 
vähän, mutta sen lähelläkin sijaitsevissa lähteis-
sä, kuten Kolmentuulenlakin alueella, rautaa 
voi olla jopa 4 000 pg/l. Raudan hapettuessa 
puroissa laskeutuu niiden pohjaan ruskea sak-
ka, jota näkyy useiden lähdepurojen pohjilla.

Peltoja on vain suurimpien järvien rannoilla. 
Metsätalous ja turvetuotanto ovatkin tärkeim-
piä järvien tilaan vaikuttavia tekijöitä Kauhajo-
ella. Nummijärvellä, Ikkeläjärvellä, Kauhajär- 
vellä ja Säkkijärvellä myös asutuksen ja maata-
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louden aiheuttamalla kuormituksella on merki-
tystä.

Lasketut heinäjärvet

Monia järviä on myös aikanaan laskettu vilje-
lysmaan tai niittyjen saamiseksi. Laskettuja jär-
viä ovat esimerkiksi Ohmerojärvi, Kauhajärvi, 
Säkkijärvi, Ikkeläjärvi ja Ylimysjärvi. Nummijär-
ven ympärillä olevat rantavallit kertovat järven 
olleen ennen suurempi. Järven vedenpinta on-
kin laskenut noin puoli metriä 1950- ja 60-luku- 
jen taitteessa. Silloin uusittiin Nummijärven las- 
kujoen, Nummijoen yli menevä maantiesilta. 
Tässä yhteydessä myös laskujoen paikkaa 
muutettiin. Joki syveni samalla noin puoli met-
riä. Tilanne on vieläkin maastossa havaittavissa 
vertaamalla hylättyä uomaa nykyiseen. Kun 
Ylimysjärvestä päätettiin tehdä heinäjärvi, to-
dettiin jakopöytäkirjassa vuodelta 1876 järven 
pinta-alaksi 248 tynnyrinalaa eli 124 hehtaaria. 
Järven nykyinen koko on 76 hehtaaria. Järven 
käyttö heinäjärvenä loppui 1940-luvulla.

Viime vuosisadan loppuun mennessä aina-
kin neljän järven pintaa oli laskettu. Aika en-
nen ensimmäistä maailmansotaa oli Etelä-Poh-
janmaalla järvenlaskujen kulta-aikaa, mutta 
vielä 1956 Vaasan maanviljelysinsinööripiiri 
laati suunnitelman Ylimysjärven kuivattami-
seksi. Samalla suunniteltiin myös Nummijärven 
rantapeltojen kuivattamista, koska järven ve-
denkorkeudesta oli kiistelty paikallisten maan-
viljelijöiden ja huvilanomistajien kesken 1930- 
luvulta lähtien. Hanketta ei kuitenkaan toteu-
tettu. Useimmat järvet on laskettu vain osittain,

Kauhajoen järvistä kookkain on Nummijärvi, 
joka laskee Karvianjoen vesistöön. Tämä "Suu- 
pohjan helmi" on himmentynyt turvetuotan-
non, metsäojituksen, asutuksen ja viljelyn rasit-
tamana. Parempaa on luvassa, sillä nummijär- 
veläisten ja kesämökkiläisten vaatimukset ovat 
johtamassa järven kunnostussuunnitelman laa-
timiseen. Kuva Tuomo Havunen.
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mutta 1930-luvulla kuivatusta Ohmerojärvestä 
ei ole jäänyt muistoksi muuta kuin Järvikylän ja 
eräät muut järveen viittaavat paikan- ja talojen 
nimet, sadan hehtaarin peltolakeus sekä joita-
kin merkkejä kasvillisuuteen, joista Alfred 
Värkki kertoo Kauhajoen luonnonkirjassa.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aika-
na ovat eräät suolammet kuivuneet tai niiden 
veden pinta on laskenut suo-ojitusten takia.

Suovesien ruskeutta ja lähteiden  
kirkkautta

Vedenjakajan suoalueiden järvet ovat luontai-
sesti ruskeavetisiä, mutta melko karuja. Kan-
kailla järvien vesi on kirkkaampaa ja pohjavesi-
alueilla järviin purkautuu myös lähdevesiä. 
Lähteistään on tunnettu Karvianjoen lähdejärvi, 
Nummijärvi, johon purkautuu kymmeniä läh-
teitä. Eniten lähteitä purkautuu Nummikan- 
kaan pohjavesialueelta järven itärannalle. 
Nummijärveen on arvioitu purkautuvan pohja-
vesiä yhteensä 58 litraa sekunnissa. Pääosa 
niistä tulee Nummijoen pohjoispuolella oleval-
le Lähderannalle, jossa lähteet pitävät rantaa 
sulana ympäri vuoden. Kuivana aikana, jolloin 
Nummijärven luusuasta virtaa Nummijokeen 
vettä vain 100 litraa sekunnissa, on järveen tu-
levasta vedestä yli puolet pohjavettä.

Vedenjakajan järviä

Pääosa Kauhajoen järvistä laskee joko Kyrönjo- 
keen tai Karvianjokeen, mutta jokunen pieni 
järvi laskee myös Isojokeen (taulukko 3). Suo-
menselän alueelta tunnetaan joitakin bifurkaa- 
tiojärviä, kahteen suuntaan purkautuvia järviä, 
jotka pysyvästi tai tilapäisesti korkean veden 
aikana purkautuvat vedenjakajan eri puolille. 
Kauhajoen alueella eräiden soiden valuma- 
alue ylittää vedenjakajan, mutta selviä kahtaal- 
le purkautuvia järviä ei ole, lukuunottamatta 
ehkä Kauhalammia.

Kauhaneva kuuluu pääosin Kyrönjoen ve-
sistöalueeseen. Etelä-Pohjanmaan ja Satakun-
nan välisen vedenjakajaseudun geomorfolo-

giaa tutkinut Viljo Tolvanen kirjoitti väitöskir-
jassaan vuonna 1917, että Kauhalammilla on 
toinenkin muodostumassa oleva lasku Pohjan-
kankaan poikki Karvianjoen vesistöön. Myö-
hemmin tätä kehitystä on nopeutettu kaivamal-
la oja lammesta Kauhaluomaan Kauhasillan 
kohdalla, jossa vanha Kyrönkankaan tie sivuaa 
Kauhalammia. Uusien peruskarttojen mukaan 
Kauhalammi ja sen lähistön allikot voivat las-
kea Karvianjokeen myös Aunesluoman kautta, 
mutta purkautumista Kyrönjokeen tapahtuu 
vain allikkoalueen luoteisosasta.

Hieman pohjoisempana Kyrönjoen ja Kar-
vianjoen vesistöalueen raja halkoo Kampinkei- 
dasta ja Kivijärvennevaa. Kampinkeitaalla ole-
vat Kakkurinlammet ovat alkujaan jääneet Kar-
vianjoen puolelle, mutta osa lampia sivuavista 
ojista laskee nykyään Kyrönjoen suuntaan. Ki-
vijärvellä tilanne on päinvastainen. Järveä ym-
päröivät ojastot aiheuttavat keinotekoisen bi- 
furkaation Karvianjokeen.

Umpeenkasvavat järvet

Toinen Kauhajoen puolella oleva Karvianjoen 
latvajärvi, Säkkijärvi on matala ja ruohottunut. 
Järveä ympäröi tiheä sarojen ja vehkan muo-
dostama kasvillisuusvyöhyke. Rannan edus-
talla on ulpukan ja vesisammaleen muodosta-
ma vyöhyke (kuva sivulla 128). Kauempana 
rannoilta ja jopa järven keskiosalla on siellä 
täällä uistinvita- ja palpakkokasvustoja. Vesi- 
sammalen esiintyminen viittaa humuskuormi- 
tukseen ja happamuuteen. Matalassa järvessä 
se edistää rantojen soistumista ja järven um-
peenkasvua.

Turvetuotannon jätevedet on johdettu jär-
vestä pois, mutta metsäojitus järven ympärillä 
on ollut tehokasta. Säkkijärvi onkin parinkym-
menen vuoden kuluessa muuttunut lähes luon-
nontilaisesta latvajärvestä rehevöityneeksi jär- 
veksi, jossa vesikasvillisuus valtaa alaa. Järven 
vesi on melko tummaa ja tyypillinen matalien 
rehevöityvien järvien ongelma, hapenvajaus, 
vaivaa sitä ajoittain. Järvessä esiintyy myös ui-
mareita haittaavaa Gonyostomum semen -sii- 
malevää.
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Taulukko 3- Kauhajoen järvet

Järven nimi Hydrologiset tiedot Korkeus
Valuma- Pinta- Tila- MW
alue ala vuus m
F km2 A km2 V milj. m3 m.p.y.

Kyrönjoki
Ikkeläjärvi 55,0 3,50 139,20
Matolammi 0,04 150,50
Hiukkajärvi 0,14 155,80
Kauhajärvi 6 1,06 0,5 143,90

Isojoki
Karhujärvi 0,03 143,00

K aw ian jok i
Säkkijärvi 1,90 166,20
Aikalanjärvi 
eli Uuronjärvi 0,07 131,40
Säärenjärvi 0,05 171,60
Vääräjärvi 0,03 169,10
Juurakkojärvi 0,03 167,00
Koihnanjärvi 0,12 170,40
Nummijärvi 47,0 4,88 8,65 160,40

Ylimysjärvi
Kakku rinlammit
(Kampinkeidas)
Likolammit
Kauhalammi
Harrinjärvi
Kivijärvi
(Kivijärvenneva)

14,0 0,76 0,35

Alarik Kaunisto on toisaalla tässä kirjassa ku-
vannut Säkkijärven historiaa ja nykypäivää.

Kyrönjokeen laskevista järvistä merkittävim-
mät ovat Ikkeläjärvi ja Kyrönjoen alkulähde 
Kauhajärvi. Ikkeläjärvi on peltojen ja soiden 
ympäröimä, ja se on kasvamassa umpeen. Jär-
vessä vielä sinnittelevät pohjaruusukekasvit, 
kuten lahnaruoho, osoittavat, että järvi ei ole 
aina ollut yhtä rehevä. Kasvillisuuden hajoami-
nen on kuluttanut joinakin talvina hapen jär-
vestä ja seurauksena on ollut kalakuolemia. 
Tauno Niemi kertoo tuonnempana kylän asuk-
kaiden toimista Ikkeläjärven hyväksi.

Kauhajärvessä on jäljellä vain vähän vapaata 
vesipintaa (kuva s. 31 ja 103). Umpeenkasvua 
nopeuttaa ympäröiviltä ojitusalueilta tulevan

eroosioaineksen kertyminen järveen. Järven 
rannat ovat alkaneet myös soistua ja aikaisem-
malla järvenselällä voi nykyään käydä syksyi-
sin vaikka karpaloita poimimassa.

Jo et muovaavat m aisem aa

Kauhajoki on latvajokien maata. Vaikka purot 
ja joet ovat vielä kooltaan vaatimattomia, ovat 
ne maisemallisesti järviä merkittävämpiä. Joet 
ovat ohjanneet voimakkaasti asutuksen sijoit-
tumista ja maankäyttöä. Valtaosa pelloista ja 
asutuksesta sijoittuu jokien välittömään lähei-
syyteen, puoli kilometriä niiden molemmin 
puolin. Jokien vaikutus näkyy hallitsevana
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maisemassa, vaikka itse vettä ei kesäkuivalla 
kauempaa katsottuna edes näekään.

Jokien alkujuoksuilla on paljon pudotusta, ja 
ne virtaavat usein kulumisherkkään maape-
rään uurtamissaan syvissä kanjoneissa. Maape-
rän syöpymisherkkyyttä osoittaa myös jokien 
ja purojen voimakas mutkittelu. Mutkittelua eli 
meanderointia voi nähdä esimerkiksi Hyypän- 
joessa, joka kesäisin virtaa varsin vaatimatto-
mana vaikuttavan kauniin jokilaakson pohjalla.

Hyypänjoki alkaa 140 metriä merenpinnan 
yläpuolelta ja virtaa jo vajaan kymmenen kilo-
metrin päässä 50 metriä alempana. Nopean las-
kun jälkeen joet virtaavat tasaisemmassa mai-
semassa ja kosket muuttuvat pitkiksi, hitaam-
min virtaaviksi suvannoiksi. Jokien valuma- 
alueista pääosa on suota tai metsää. Peltojen 
osuus lisääntyy alajuoksuille päin. Samalla 
muuttuu jokien halkoma maaperä yläjuoksun 
turve- ja hiekkamaista tyypillisiksi etelä-pohja- 
laisten peltojen savi- ja silttimaiksi. Tämä näkyy 
myös joen veden laadun muuttumisena. Suo-
vesien ruskeaksi värjäämä vesi muuttuu same- 
ammaksi.

Maaperän kulumisherkkyys on Kauhajoen 
alueen jokien suurimpia ongelmia. Eroosio- 
hiekka ja liete täyttävät monin paikoin purojen 
ja jokien syvänteitä. Kevättulvan ja runsaiden 
sateiden aikaan joet ovat sameita ja veden las-
kiessa rannoille ja suvantoihin kasaantuu ve-
den kuljettamaa maa-ainesta. Hiekkamaalla 
vauhtiin päässeen eroosion pysäyttäminen on 
vaikeaa.

Viileä Kauhajoki

Kauhajoen jokien erityispiirre on runsas pohja-
vesien määrä. Lähteitä purkautuu suoraan joki-

Kauhajoki on latvajokien maata. Vaikka itse 
jokea ei näykään, on vaatimaton Hyypänjoki 
kauniin laakson pohjalla maisemallisesti mer-
kittävä. Muiden jokien tapaan se on ohjannut 
voimakkaasti asutuksen sijoittumista ja maan-
käyttöä. Kuva Seppo Laakso.
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en pohjiin ja eräät sivuluomat ovat tulva-aikoja 
lukuunottamatta lähes pelkkää kirkasta lähde- 
vettä. Lähteiden vaikutus näkyy lämpötilassa ja 
veden laadussa, ja niillä on keskeinen merkitys 
Kauhajoen vesiluonnon rikastuttajana. Heinä- 
elokuun keskilämpötila on vielä Kauhajoen 
Kirkonkylän yläpuolella (n. 14°C) noin viisi as-
tetta viileämpää Kyrönjoen keski- ja alajuok-
suun verrattuna. Lähdepuroissa vesi on vielä 
selvästi kylmempää, kesähelteelläkin jopa alle 
kymmenen astetta. Lähteiden veden lämpötila 
pysyttelee ympäri vuoden lähellä alueen keski-
lämpötilaa.

Jokien lähteillä

Kauhajoen merkittävimmät joet ovat Kyrönjo-
en latvahaaroja. Kyrönjoen katsotaan alkavan 
Kauhajoen Kauhajärvestä. Kauhajokeen, joka 
yläosaltaan tunnetaan Hyypänjokena, yhtyvät 
Kauhajoen kirkon alapuolella Ikkelänjoki ja 
Kainastonjoki. Kainastonjoki alkaa Jurvan No- 
rinkylän alueelta. Siihen laskee etelästä moni-

haarainen Päntäneenjoki.
Varsinaisen Kyrönjoen katsotaan alkavan 

Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdasta Kuri-
kassa. Kauhajoen valuma-alue sivujokineen on 
1074 km2, eli lähes koko Isojoen-Lapväärtinjo- 
en vesistön kokoinen.

Karvianjokeen vedet virtaavat useita reittejä. 
Nummijärvestä alkavan Nummijoen ja Säkkijär- 
vestä Karvianjärveen virtaavan Säkkijoen lisäk-
si vedet virtaavat Karvianjoen suuntaan kahden 
kansallispuiston liepeiltä alkavina tunnettuina 
Paholuoman-Vinniäisluoman ja Aunesluoman 
lähdepuroina.

Kauhajoen jokien erityispiirre, runsas pohjave-
sien määrä, viilentää vesiä kesällä ja pitää pai-
koin joet sulina talvella. Lähteet parantavat ve-
den laatua ja rikastuttavat pitäjän vesiluontoa. 
Kuvan talvinen taideteoskin Hyypänjokivarres- 
sa on lähdevesistä syntynyt. Kuva Seppo Laak-
so.
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Taulukko 4. Kauhajoen kunnan tärkeimmät kosket

Joki/koski Perus- Koordi- V Rakenteet Huom.
kartta naatit E co £ £ Käyttöönottovuo-

V
rt

nO
ö '
CO O

2
CD

ChO a
V>JD

si/käytöstäpoisto- 
vuosi (v = voimat,

rt

>

lC/3
|

£
rt
>

tr.
O
0-

c
CD

C/ )O
CDM
'-n

p = pato, m = mylly, 
s = saha, x = vuosi 
tuntematon)

K au hajok i
Kohlunkoski 124308 693268 56552 860 1 7,3 0,6 40 25
Turjankoski 124308 693062 56356 630 1 5,4 2,0 50 25 1901/x p m/m
Knuuttilankoski 124307 692527 56123 190 1 1,6 2,3 30 20 1935/x p m/m silta, m 

entisöity
Sahakoski 124307 692215 56236 170 1 1,4 5,1 260 20 1920/x p s m/m silta, s

ei vesiv.
Harjankoski 920
Poikakoski 950

P än tän een jok i
Kullahanvirta 123406 691912 55600 160 0 1,4 1,9 1920/ p s m/m silta
Ala-Keturin
koski 123406 691680 55400 140 0 1,2 1,0 x/ p m
Käyränkoski 123406 691549 55415 85 0 0,7 3,0 1922/ v
Kaikulankoski 123406 691437 55700 63 0 0,5 2,0 1908/ m

Ikkelän jok i
Pakkolankoski 124307 692734 56540 205 2 1,7 9,3 1000 15 1919/x p m/m
Pietarinkoski 124307 692826 56968 165 2 1,4 6,0 200 1895/x p s/s

N um m ijoki
Särkikoski 221202 690416 42280 100 5 0,9 3,0 145 10 1920/ p s m
Nummikoski 221202 690526 42300 95 6 0,9 5,0 1923/p s m

Isojoen vesistöön virtaa Uuronjärvestä alkava 
Uuronluoma, johon yhtyy Hukanluoma.

Eri vesistöihin virtaavat luomat menevät 
toistensa lomiin. Suoalueilla vedenjakajan täs-
mällinen määrittäminen voi olla vaikeaa ja vesi 
saattaa ajoittain virrata kahteen eri vesistöön. 
Ojituksilla on myös jonkin verran muutettu 
luonnollisia valumasuuntia.

Kauhajoen kunnan tärkeimmät kosket ilme-
nevät oheisesta taulukosta 4. Liisa Ruismäen 
artikkelissa kerrotaan lähemmin koskien hyö-
dyntämisestä myllyjen ja sahojen paikkoina.

Virtaamat vaihtelevat

Suot ja erityisesti järvet tasaavat jokien virtaa-
mien vaihteluita. Runsaan valunnan aikana, 
kun lumet sulavat keväällä tai sateet jatkuvat 
pitkään, niihin varastoituu vettä, joka vähitel-
len purkautuu alapuolisiin vesistöihin. Kauha-
joen alueen järvettömille tai vähäjärvisille joille 
on tyypillistä virtaamien nopeat muutokset. 
Soiden kuivaaminen on myös kärjistänyt vir- 
taamavaihteluita. Tulvien aikana virtaavat vesi-
määrät voivat olla monikymmenkertaisia, jopa
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Taulukko 5: Kauhajoen joet ja tärkeimmät luomat

Joki F km2 Pituus L % HQ MHQ MQ NQ
mVsek (1/sek)

Kyrönjoen va:

Kauhajoki 1074(1) 0,5
859,7 39(2) 0,6 91 - 5,7 0,4

- Hyypänjoki 205 26 0,6 ( L68)
* Kauhajärven

luusua 10,7 0,0 (2,5)
* Katinkanluoma 16,9 0,0 (4,5)
* Palo-oja (Kivil.) 5,1 0,0 (2,1)
* Pahaoja 0,9 0,0 (50)
* Kapuoja (Hirsioja) (2,5)
* Rauhaluoma 22,25 0,0 (11,5)
* Talasluoma 19,77 0,0 (6)
* Kituluoma 16,6 0,0 (2)

- Päntäneenjoki 209 36 0,2 (250)
* Möykkyluoma (3) 21,8 0,0 (7)
* Möykkyluoma (4) 68,99 0,0
* Takaluoma 11,3 0,0
* Pajuluoma 21,1 1,3
* Puskanluoma 15,82 0,0
* Mustaasluoma 51,9 0,13
* Parjakanluoma 24,1 0,33

- Kainastonjoki 420 23 0,1 (400)
* Ohmeroluoma 28,9 0,0
* Nokerinluoma l 6 l , l 0,04

- Ikkelänjoki 212 31 1,7 30 18 1,8 (258)

* Sotkanluoma

Karvianjoen va:

Nummijoki
- Nummijärven luusua 154 3,1 2,0 0,4 0,1

* Ylimysluoma

Säkkijoki

Paholuoma
Aunesluoma

Isojoen-
Lapväärtinjoen va:

- Uuronluoma
* Hukanluoma

va: vesistöalue HQ: suurin virtaama (ylivirtaama)
(1): Jalasjoen yhtymäkohdassa MHQ: keskiylivirtaama
(2): Valuma-alue Äijön sillan kohdalla, MQ: keskivirtaama

(3) :
(4) :

pituus Aronkylään 
Takaluoman yhtymäkohdassa 
Päntäneenjoen yhtymäkohdassa

NQ: pienin virtaama (alivirtaama)
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Virtaaman vaihtelu eri vuodenaikoina Nummi- 
joessa ja Kauhajoessa. Nummijärvi tasaa virtaa-
man vaihteluita Nummijoessa. Sen valuma-alu-
eesta (F), 12 % on järviä. Kauhajoen järvisyys (L 
%) on pieni ja virtaaman vaihtelut ovat nopeita. 
Virtaama on suurin keväällä lumien sulaessa. 
Kylmempi sääjakso sulamisen aikana näkyy 
selvästi Kauhajoessa virtaaman vähenemisenä 
ja yksittäiset sadejaksot erottuvat selvästi kesäl-
lä. (Katkoviiva on arvio, koska mittauspaikan 
alapuolella olevan padon avaaminen on vai-
kuttanut mittauksiin).

m-ys

m3/s

satakertaisia kuivan ajan vesimääriin verrattu-
na. Pääosa, joskus jopa 2/3 koko vuoden aika-
na virtaavasta vesimäärästä menee joessa muu-
tamassa viikossa kevätsulamisen aikana kuten 
yllä olevasta piirroksesta ilmenee.

Veden pinta voi nousta nopeasti ja joet tulvi-
vat herkästi ympäröiville pelloille. Kauhajoessa 
vedenpinta voi hetkessä nousta 2-3 metriä ke-
vättulvien alkaessa.

Kuivina aikoina, lopputalvella ja vähäsateisi- 
na kesinä pienet purot kuivuvat lähes tyystin, 
ja jokien virtaamat mitataan kymmenissä tai sa-
doissa litroissa. Suhteellisesti tasaisimmat vir-
taamat ovat järvien alapuolella ja lähdepurois- 
sa. Erityisen selvästi tämä näkyy kuivina aikoi-
na.

Taulukkoon 5 on koottu eräiden jokien ja 
luomien mitattuja virtaamia. Kauhajoen lähde-
alueilla jokiin ja puroihin purkautuvat pohjave-
det pitävät niitä elävinä suurimman osan vuot-
ta. Ilman pohjavesien vaikutusta Kauhajoen 
virtavesiluonto olisi selvästi köyhempi.

Lähteiden eläm ää

Lähteet ovat niin merkittävä osa Kauhajoen ve-
siluontoa, että niitä on tässäkin kirjassa käsitel-
ty useassa kirjoituksessa. Tärkeimmät lähteet ja 
niiden sijainti on mainittu Esko Mälkin pohja-
vesiä koskevassa artikkelissa. Lähteiden kasvil-
lisuudesta on puolestaan kerrottu Kauhajoen 
luonnonkirjassa. Lähteiden vaikutus vesiluon-
toon ulottuu kauas lähteiden ulkopuolelle jo-
kiin ja järviin. Kasvillisuus erottaa lähteet sel-
vimmin ympäristöstään, mutta myös lähteiden 
pieneläimistö ansaitsee huomion.

Suuret lähteet ovat Suomen vakaimpia elin-
ympäristöjä. Veden laatu, määrä ja lämpötila 
vaihtelevat eri vuodenaikoina ja vuosien saa-
tossa erittäin vähän. Lettoluoman kautta Kär- 
kiluomaan laskevan Huhtakorven lähteestä 
mitatun suurimman ja pienimmän lämpötilan 
ero oli kahden vuoden (1970-1971) kuukausit-
tain tehdyissä mittauksissa vain 2,8 °C. Lämpö-
tila seurailee vuoden keskilämpötilaa (4—5 °C) 
ja voidaan olettaa, että näin on tapahtunut 
tuhansia vuosia.

Lähteiden ja lähdepurojen elämälle olosuh-
teiden tasaisuus on tärkeää. Se suojaa viileään 
veteen sopeutuneita lajeja liialta lämmöltä ja 
estää toisaalta jäätymisen tai maan routaantu-
misen, mitä kaikki kasvit eivät kestä.

Isojoen Huhtakorven lähteikön roudattomat 
rannat ovat kevätlinnunsilmän (Chrysosple- 
nium alternifolium) ainoa kasvupaikka Etelä- 
Pohjanmaalla. Lähteen kylmä vesi suojaa kas-
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via myös liialta helteeltä, mitä sen siemenet ja 
taimet eivät kestä.

Lähteissä elävistä hyönteisistä tärkeimmät 
ryhmät ovat surviaissääsket, vesiperhoset ja 
koskikorennot. Paholuomaan laskevasta Poi- 
kakorven lähteestä tavataan mm. alueen muis-
sakin lähteissä yleistä Nemurella pictetii -koski- 
korentoa. Surviaissääskistä siellä elää mm. lajit 
Brillia modesta, Heleniella ornaticollis (toden-
näköisesti ainoa toukkahavainto Suomessa) ja 
Rheocricotopus effusus, joista erityisesti kaksi 
jälkimmäistä ovat lähteiden tyyppilajeja.

Veden viileys hidastaa toisaalta eläinten kas-
vua, ja näyttää siltä, että esimerkiksi Nemu- 
rella-korennon toukka joutuu viettämään näis-
sä oloissa useamman vuoden kasvaakseen ai-
kuiseksi. Toisaalta talvellakin jäättömien läh-
teiden valoisuus voi muuttaa lisääntymisryt- 
miä. Esimerkiksi Pahalähteestä tavattiin keski-
talvella (7.2.83) Asellus-vesisiiraäyriäisen naa-
raita, jotka kantoivat valmiita poikasia vatsa- 
pussissaan -  monta kuukautta ennen tavan-
omaista lisääntymisaikaa.

Lähteet ympäristöineen ovat usein ainoita 
paikkoja, joissa reliktit, aikaisempien luonnon-
historiallisten kausien jäännelajit, voivat muut-
tuneissa oloissa menestyä. Lähellä Kauhajoen 
rajaa Isojoen puolella on Kärkiluomaan laske-
vasta Paattikorven lähteestä löydetty okakat- 
kaa (Pallasea quadrispinosa). Tarkemmissa tut-
kimuksissa reliktiäyriäisiä löytyy todennäköi-
sesti myös Kauhajoen alueelta. Okakatka on 
levinnyt Suomeen Siperiasta Baikalin alueelta 
Itämeren jääjärvi-vaiheen aikana. Se on jää-
nyt reliktiksi eräisiin syviin järviimme. Etelä- 
Pohjanmaalla okakatkaa on tavattu vain Lappa-

Lähteiden ja lähdepuron lämpötila on ollut jo 
vuosituhansia vuoden keskilämpötilan tuntu-
massa. Vakaassa elinympäristössä on monia 
kasvi- ja eläinlajeja, joita ei muualta tavata. Ke- 
vätlinnunsilmän ainoa kasvupaikka Etelä-Poh-
janmaalla on Huhtakorven lähteikössä Lauhan- 
vuoren länsirinteellä Isojoella. Kuva Seppo 
Laakso.

59



järvestä ja kaksi esiintymää Merenkurkun saa-
ristosta. Lähteistä sitä on Suomesta aikaisem-
min löydetty vain Salpausselältä. Toinen eräis-
sä Isojokeen laskevissa lähteissä tavattava äy-
riäinen on järvikatka (Gammarus lacustris), 
jonka elämä Suomenselän alueella on täysin 
lähdevesien varassa.

Kauhajoen vesien biologiaa

Kuusitoista kalalajia

Kauhajoen järvet ovat tummavetisiä ja matalia 
ja joet pieniä. Kalalajisto ei ole kovin rikas, 
vaikka kalaa saattaa olla runsaastikin.

Järvien tyypillisiä kaloja ovat hauki, ahven, 
kiiski ja särki. Madettakin esiintyy, mutta ei ko-
vin runsaasti, koska se vaatii lisääntyäkseen 
virtaavaa vettä tai kovia pohjia. Sitä tavataankin 
lähinnä Kauhajoen joista. Lahna on Kauhajoen 
järvissä harvinainen. Ikkeläjärveen parisen-
kymmentä vuotta sitten istutetut lahnat ovat 
säilyneet harvana kantana ja niitä saadaan jat-
kuvasti muutamia vuodessa.

Joissa elävät mateen lisäksi kivennuoliainen, 
kivisimppu, taimen ja pikkunahkiainen. Kivi-
simppu vaatii hapekasta vettä ja sitä pidetään 
melko arkana likaantumiselle. Se puuttuukin 
Kyrönjoen alaosalta ja keskiosan suvannoista. 
Jokien luonnontilaisia piirteitä osoittaa myös 
purotaimenen esiintyminen.

Pienten sorapohjaisten pohjavesijokien ja 
purojen kalasto on yleensä niukka. Usein ainoa 
tavattava laji on purotaimen, joka saa pääosan 
ravinnostaan veteen ympäristöstä joutuvista 
hyönteisistä. Purojen pehmeillä rannoilla elää 
pohjaan kaivautuneena pikkunahkiainen, joka 
näyttäytyy kärsivälliselle tarkkailijalle.

Koskissa lajisto monipuolistuu kivennuoliai- 
sella ja kivisimpulla. Isommissa koskissa on

Karvianjokeen laskeva Paholuoma saa alkunsa 
Lauhanvuoren ja Kauhanevan kansallispuisto-
jen liepeiltä. Lähellä Honkajoen rajaa Yli-Vak- 
kurin lehdossa tämä edustava lähdepuro muis-
tuttaa kooltaan Ikkelänjoen keskijuoksua. 
Kuva Jussi Kleemola.
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myös mateita ja kiiskiä. Vasta alemmissa suvan-
noissa tavataan järville tyypillisiä lajeja haukea, 
ahventa ja särkeä.

Suomen sisävesistä on vaelluskalat mukaan 
luettuna tavattu 37 kalalajia. Kauhajoella on ta-
vattu eri tutkimuksissa ja selvityksissä 16 kala-
lajia:

Pikkunahkiainen
Hauki
Taimen
- Purotaimen
- Järvitaimen (istutettu)
Kirjolohi (istutettu/karannut)
Siika (istutettu)
Harjus (istutettu)
Särki
Salakka
Lahna
Ruutana
Kivennuoliainen
Made
Kivisimppu
Ahven
Kiiski

Kauhajoella voi esiintyä lisäksi muitakin kalala-
jeja, kuten eräitä särkikaloja tai aikoinaan istu-
tettuja ankeriaita. Varmoja havaintoja niistä ei 
kuitenkaan ole kirjoittajan tiedossa.

Istutettuna Kauhajoella tavataan myös ra-
pua, mutta sen kannat eivät ole missään kehit-
tyneet erityisen vahvoiksi.

Monipuolinen pohjaeläimistö

Pohjaeläimistön kannalta Kauhajoen vedet voi-
daan jakaa kolmeen ryhmään: järvet, joet ja 
lähteet. Jokaisessa ryhmässä voidaan erottaa 
alaryhmiä. Pienet metsä- ja suojärvet eroavat 
suuremmista peltojen ympäröimistä ja rehevöi-
tyneistä järvistä. Suorantainen järvi eroaa hiek- 
karantaisesta.

Pienet lähdepurot eroavat isommista joista ja 
koskipaikkojen eläimistö on tyystin toinen su-

Kauhajoen vesissä elää 16 kalalajia. Pienten 
purojen ainoa laji on usein purotaimen, joka 
saa koskipaikoissa seurakseen kivennuoliaisen 
ja kivisimpun (kuvassa). Kuva Reijo Juurinen.
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vantoihin verrattuna. Oman ertityispiirteensä 
muodostavat lähteet. Parhaat mahdollisuudet 
pysyvän eläimistön säilymiseen tarjoavat läh-
teet, jotka purkavat pohjavettä ympäri vuoden 
ja joissa on pysyvä lähdelampi.

Kauhajoen virtaavat vedet ovat jokijärjestel- 
rnien latvoilla. Pohjavesien vaikutus näkyy ve-
den laadussa ja vesien viileytenä. Niinpä eräät 
kylmän ja puhtaan veden lajit viihtyvät Kyrön- 
joen vesistössä, jonka koskien pohjaeläimistöä 
tutkittiin joen alajuoksulta Kauhajoen latvoihin 
asti, vain Kauhajoen alueella. Jokien pohjaeläi-
mistölle on tyypillistä sen muuttuminen ylä-
juoksulta alajuoksulle mentäessä. Tämä näkyy 
myös Kyrönjoessa.

Pohjaeläimet voidaan jakaa ekologisiin 
ruuanottotapa-ryhmiin. Yläjuoksulla pohja- 
eläinyhteisö koostuu lähinnä eläimistä, jotka 
saavat ravintonsa joen pohjasta (pilkkojat, kaa-
pijat, pohjakerääjät ja sedimentinsyöjät). Ala-
juoksulla yhteisö koostuu taas eläimistä, jotka 
suodattavat ravintohiukkasensa vesimassasta. 
Joen koko aineenvaihdunta muuttuu. Yläjuok-

sulla vallitsevat pohjaprosessit, alajuoksulla ve-
simassan prosessit. Yläjuoksulla jokien tuotan-
to riippuu ympäristöstä tulevasta ravinnosta, 
alajuoksulla joki itsessään kuljettaa jo riittävästi 
ravintoa eläinten käyttöön.

Erot joen ylä- ja alajuoksun välillä johtuvat 
veden laadun muutoksista, lämpötilan kohoa-
misesta ja orgaanisen aineen lisääntymisestä 
alajuoksulle päin mentäessä. Tavallisesti muut-
tuu myös joen leveys, koskien koko, veden 
virtausnopeus ja pohjan laatu. Ympäröivän 
kasvillisuuden välitön vaikutus, varjostus ja ka-
rikkeen sadanta, vähenevät alajuoksun suun-
taan.

Koskikorennon toukat vaativat hyvälaatuista ja 
hapekasta vettä. Niitä käytetäänkin veden li-
kaantumisen mittareina. Vaateliaimmat koski-
korentolajit elävät Kyrönjoessa vain Kauhajoen 
alueella. Koskikorentojen toukat ovat myös 
purotaimenten tärkeää ravintoa. Kuva P-G. 
Wikström.

62



Pohjaeläimistö on pääosa hyönteistoukkia

Koskien pohjaeläimistöstä 90 prosenttia on eri-
laisia hyönteistoukkia. Vesiperhosten toukkien 
lisäksi runsaiten esiintyy kaksisiipisten, kuten 
surviaissääskien ja mäkäräisten toukkia. Lop-
puosa on harvasukasmatoja, joita esiintyy var-
sinkin alajuoksulla ja suvannossa, vesipunkke- 
ja, nilviäisiä eli simpukoita ja kotiloita sekä 
kaikkialla esiintyviä vesisiiroja.

Hyvälaatuista ja hapekasta vettä vaativat päi- 
väkorento- ja koskikorentolajit elävät Kyrönjo- 
ella vain Kauhajoen alueella. Ainoastaan ylim-
missä koskissa esiintyviä lajeja ovat Baetis ni- 
ger -päiväkorento ja Leuctra nigra -koskikoren- 
to.

Vesiperhosten lajisto ei vähene yhtä jyrkästi 
alajuoksulla kuin päivä- ja koskikorennoilla. 
Lajimäärä on kuitenkin suurin yläjuoksun kos-
kissa.

Viittä lajia, Hydropsyche silfvenii, Silo palli- 
pes, Notidobia ciliaris, Hydatophylax infuma- 
tus ja Chaetopteryx villosa, tavattiin vain Kau-
hajoen koskissa. Vain yhtä vesiperhoslajia,

Rhyacophila nubila, tavattiin kaikissa tutkituis-
sa Kyrönjoen koskissa (taulukko 6).

Taulukko 6: Eräiden koskien pohjaeläinryhmien laji-
määrät koko Kyrönjoessa ja Kauhajoen koskissa. Su-
luissa on vertailun vuoksi esitetty alajuoksun (Vähä-
kyrö) koskien lajimäärät.

Pohjaeläinryhmä Kyrönjoessa 
lajia (kpl)

Kauhajoessa 
lajia (kpl)

Päiväkorennot 13 (3) 8
Koskikorennot 13 (2) 11
Vesiperhoset 35 (11) 15
Kovakuoriaiset 7 (3) 7
Nilviäiset 3 (1) 2

Surviaissääskien toukat ovat jokien suvanto- 
paikkojen ja järvenpohjien tärkein pohjaeläin- 
ryhmä. Neliömetrillä voi olla tuhansia toukkia. 
Ne ovat kalojen ravintoa ja merkittäviä pohjan 
ainesten kiertokulussa. Surviaissääskiä on Suo-
messa yli 500 lajia, jotka ilmentävät myös ve-
den laatua. Kauhajoella niiden sanoma on 
myönteinen. Kuva Jari Tuiskunen.

63



Suvannoissa on harvasukasmatoja ja 
surviaissääskiä

Suvantojenkin pohjaeläimistöstä pääosan 
muodostavat hyönteistoukat. Koskiin verrattu-
na suvannoissa on enemmän harvasukasmato-
ja, jotka elävät pohjalietteestä keräämästään ra-
vinnosta. Niiden lajistoa voidaankin käyttää 
joen pohjan tilan ja samalla koko joen tilan 
ilmentäjänä suvannoissa.

Toinen tärkeä ryhmä suvannoissa ovat kak-
sisiipisiin kuuluvien surviaissääskien toukat, 
jotka ovat tärkein pohja-eläinryhmä Kauha-
joessa. Myös niiden joukossa on monia tärkeitä 
ilmentäjälajeja. Kauhajoella niiden sanoma on 
myönteinen, sillä suvantojenkin pohjaeläimistö 
poikkeaa Kauhajoella muusta Kyrönjoesta.

Kunnan puhdistamon yläpuolella joen poh-
jaeläimistö viittaa alhaiseen orgaaniseen ainek-
sen kuormitukseen ja hyviin happiolosuhtei- 
siin. Myös viileän veden vaikutus näkyy lajis-
tossa.

Uusia lajeja

Jokiemme pohjaeläinfaunaa ei ole erityisen hy-
vin tutkittu. Eräät lajit on ensimmäistä kertaa 
Suomessa tavattu Kauhajoesta. Esimerkkinä on 
eräs Pahalähteen alapuolelta tavattu surviais-
sääskilaji, Odontomesa fulva, joka vaatii vältty-
äkseen kylmää ja puhdasta vettä.

Vesistöjen tilan luokittelemiseksi on kehitel-
ty erilaisia pohjaeläimistöön perustuvia indek-
sijärjestelmiä. Niissä eri lajeille ja ryhmille an-
netaan pistearvoja niiden herkkyyden mukaan.

Päivä- ja koskikorennot ovat tärkeitä ilmen-
täjälajeja. Monet päiväkorennot ovat herkkiä 
vesistön happamoitumiselle ja koskikorennot 
vaativat hapekasta vettä. Kauhajoen yläjuok-
sulla tavattuja likaantumiselle herkkiä lajeja on 
muualla Pohjanmaalla tavattu vain puhtaimmil- 
la jokialueilla kuten Isojoella, Lestijoella ja Äh- 
tävänjoen yläjuoksulla.

Herkkien lajien esiintymistä seuraamalla 
voidaan havaita vähäinenkin vesistön muuttu-
minen, mikä muuten saattaisi jäädä huomaa-
matta. Samat lajit ovat myös purotaimenten tär-
keää ravintoa.

Vesistöjen tila muuttuu

Luonnontilaisia vesiä ei enää ole

Suomen vesistöjen tilan selvityksessä luokitel-
tiin Kauhajoen vesistöt laadultaan 1980-luvun 
puolessa välissä tyydyttävänä tai välttävänä. 
Luokittelu ei sinänsä aina merkitse, että vesistöt 
olisivat pilaantuneet vaan niiden luokka saat-
taa valtakunnallisessa yleisluokituksessa pudo-
ta luonnollisista syistä.

Kauhajoella tämä johtuu lähinnä vesistöalu-
eiden soiden aiheuttamasta ruskeavetisyydestä 
ja happamuudesta ja matalien järvien talviai-
kaisesta heikosta happitilanteesta. Aktiivisen 
ihmistoiminnan vuoksi täysin luonnontilaisia 
vesiä Kauhajoenkaan alueella ei juuri ole.

Karvianjoen latvan Ylimys-, Nummi- ja Säk- 
kijärveä kuormittivat lähinnä metsäojitukset ja 
turvetuotanto. Turvetuotannon vaikutus näkyi 
selvimmin Ylimysjärvessä ja Ylimysluomassa. 
Luoman vesi on ollut hapetonta alajuoksulla-
kin hapettavasta koskijaksosta huolimatta. Vesi 
on ollut myös niin hapanta, pH alle viiden, että 
se haittaa kalojen toimeentuloa.

Säkkijärvessä turvetuotannon vaikutus nä-
kyy selvimmin eteläosassa Rapalahden alhaisi-
na happipitoisuuksina, veden ruskeana värinä 
ja suurena hapenkulutuksena. Nykyään turve- 
vesiä ei enää lasketa järveen. Sitä kuormittavat 
lähinnä metsäojien vedet.

Nummijärvi on rehevöitynyt ja siinä on esiin-
tynyt happikatoja, joita on parina talvena yritet-
ty torjua hapettamalla syvänteiden vettä keino-
tekoisesti. Rehevöitymisen merkkinä ovat ajoit-
taiset Anabeana- ja Oscillatoria -sinilevien ai-
heuttamat kukinnat.

Kyrönjokeen laskevien Ikkelänjärven ja 
Kauhajärven kalataloudellista arvoa heikentää 
talvinen hapenvajaus. Pahimmillaan hapikato 
on aiheuttanut kalojen joukkokuolemia. Kau-
hajärvi on myös happamoitumassa. Sen happa-
moitumisen vastustuskyky on vähentynyt ole-
mattomiin.

Jokien tila

Kainaston-, Päntäneen- ja Kauhajoki virtaavat 
viljelysten ja haja-asutusalueen keskellä. Nii-
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den ongelmana ovat heikkolaatuiset valuma- 
vedet, joiden takia bakteeri- ja ammoniakkityp- 
pipitoisuudet vaihtelevat ja voivat olla hyvin-
kin suuria. Tämän vuoksi näiden jokien vedet 
ovat suurimman osan vuotta esimerkiksi raaka-
vedeksi sopimattomia.

Kainastonjokeen jätevetensä laskenut peru- 
najauhotehdas kuormitti jokea selvästi yli sen 
sietokyvyn. Vaikka tehdas on lopettanut toi-
mintansa vuonna 1986, on joki vasta toipumas-
sa ja liian suuren kuormituksen jäljet näkyvät 
vieläkin. Kalakuolemia ei joessa kuitenkaan 
kuormituksen lopettamisen jälkeen ole havait-
tu ja joessa vellovat jätevesisienimassat ovat 
jääneet historiaan.

Kauhajoen vesi on hyvää Kauhajoen kirkon-
kylään asti. Kirkolta alaspäin valuma-alueen 
peltoisuus lisääntyy, mikä yhdessä jätevesi- 
kuormituksen kanssa heikentää veden laatua. 
Yleisluokitusta ankaramman raakavesiluoki- 
tuksen mukaan vesi on kuitenkin laadultaan 
vielä välttävää. Kauhajoki on Seinäjoen jälkeen 
Kyrönjoen vesistön suurin pistekuormittaja. 
Joki on jätevedenpuhdistamon alapuolella vie-

lä varsin pieni ja jätevesien vaikutus näkyy pur- 
kukohdan alapuolella selvästi ravinnepitoisuu- 
den nousuna ja hygienisen tilan huononemise-
na.

Ikkelänjoki on Kyrönjoen sivuhaaroista met- 
säisimpiä ja siinä on useita veden laatua paran-
tavia koskia. Veden laatua huonontaa suomai-
den aiheuttama suuri humuspitoisuus. Sitä ovat 
lisänneet runsaat ojitukset ja Ikkelänjokeen 
Hormaluoman kautta laskevat turvesoiden kui-
vatusvedet. Eroosiohetkillä mailla pelto- ja oja- 
eroosio on kaikkien Kauhajoen jokien ongel-
ma.

Peltolakeudella pienet latvapurot ovat kasva-
neet joen mittoihin. Kauhajoki, Päntäneenjoki 
ja Kainastonjoki (kuvassa) virtaavat viljelysten 
ja haja-asutusalueen keskellä. Kainastonjoen 
laatu on parantunut jokea pahoin pilanneen 
perunanjalostustehtaan lopetettua toimintansa. 
Myös 1960-luvun ruoppausten jäljet ovat häviä-
mässä jokivarren maisemasta. Kuva Tuomo 
Havunen.
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Kauhajoen ensimmäinen jätevedenpuhdista-
mo aloitti toimintansa heinäkuussa vuonna 
1975. Nykyistä Aronkylän puhdistamoa on laa-
jennettu vuonna 1987. Puhdistamon on esisa- 
ostuksella varustettu rinnakkaissaostuslaitos.

Kauhajoen asukkaista noin 60 % eli lähes 
9000 on liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon, 
josta jätevedet johdetaan puhdistamolle. Myös 
aikaisemmin Ikkelänjokeen lasketut Kurki-Ho- 
tellin jätevedet on syksystä 1990 lähtien johdet-
tu Aronkylän puhdistamolle. Pääosa Kauhajo-
en teollisuusjätevesistä johdetaan esikäsittelyn 
jälkeen kunnan puhdistamoon. Suurimpia teol-
lisia jäteveden tuottajia ovat Maan Lihan teuras-
tamo ja meijeri. Pääosa puhdistamoon tulevas-
ta happea kuluttavasta kuormasta tuleekin 
elintarviketeollisuudesta.

Puhdistamo on viime aikoina yleensä toimi-
nut hyvin. Teurastamojätevesien määrän ja laa-
dun vaihtelu aiheuttaa kuitenkin välillä ongel-
mia laitoksen tasaiselle toiminnalle. Puhdista-
mo vähentää jätevesien hapenkulutusta ja fos-
foripitoisuutta yli 90 %. Typestä poistuu käsitte-

Aronkylän jätevedenpuhdistamo lyssä yli puolet. Kauhajoen taajamien aiheutta-
ma jätevesikuormitus onkin muutaman viime 
vuoden aikana vähentynyt oleellisesti.

Huolimatta hyvästä toiminnasta puhdista-
mon kautta joutuu Kauhajokeen vuodessa mil-
joonan jätevesikuution mukana toista tonnia 
fosforia, lähes 30 tonnia typpeä ja jätevedet 
kuluttavat puhdistettunakin vesistöstä happea 
30 tonnia vuodessa. Pienessä Kauhajoessa, 
keskivirtaama alle 6 m3 sekunnissa, jätevedet 
huonontavat selvästi joen tilaa puhdistamon 
alapuolella. Esimerkiksi typpipitoisuus kaksin-
kertaistuu puhdistamon alapuolella. Kun vir-
taamat Kauhajoessa kesällä ja talvella ovat pie-
niä, saattaa 35 % kokonaisfosforista ja 55 % 
typestä olla peräisin jätevedenpuhdistamolta.

Kauhajoen jätevedenpuhdistamo on viime 
vuosina toiminut hyvin. Rinnakkaissaostuslai-
tos vähentää jätevesien hapenkulutusta ja fos-
foripitoisuutta yli 90 %, typestä poistuu yli puo-
let. Hyvästä toiminnasta huolimatta puhdiste-
tutkin jätevedet ovat rasituksena pienelle joel-
le. Kuva Tuomo Havunen.
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Pekarilan alueen maasuodatinpuhdistamo n. 
100 asukkaan jätevesille. Pumppaamo toimii 
jäteveden jakajana. Jakokaivojen kautta jäteve-
si kulkeutuu imeytysputkistoon, joka edelleen 
jakaa veden tasaisesti suodatuskenttään. Vesi 
kulkeutuu 80 cm:n vahvuisen suodatinhiekka- 
kerroksen läpi kokoojaputkistoon, josta puh-
distunut vesi purkautuu Päntäneenjokeen. 
Pumppaamolla olevilla venttiileillä ohjataan jä-
tevesi vain toiseen suodatuskenttään, toisen ol-
lessa lepotilassa n. 1-2 kuukauden ajan.

Pituusleikkaus imeytysojasta (alakuva). 
Imeytysputkiston 1 % kaltevuus ja 8 mmm reiji- 
tys 300 mmm välein takaa jäteveden tasaisen 
jakautumisen suodatuskenttään. Oikean rakei-
suuden omaavalla suodatinhiekalla on suuri 
merkitys puhdistamon toimivuuteen. Kuva 
Simo Yli-Halkola.

TÄYTEMAA h . 650 mm
STYROX 50 mm
SEPELI TAI SORAKERROS JA IMEYTYSPUTKI
SUODATINHIEKKA 800 mm
SEPELI TAI SORAKERROS JA K0K00JAPUTKI
SUODATINKANGAS
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Haja-asutusalueilla jätevedet johdetaan pois 
yleensä sakokaivojen kautta. Pekarilassa on 
kyläläisten aktiivisuuden tuloksena vuonna 
1990 otettu käyttöön maasuodatin, jonka kaut-
ta johdetaan 50 talouden jätevedet. Suodatin 
laskee ensimmäisten kokemusten mukaan 
Päntäneenjokeen joutuvien jätevesien biolo-
gista hapenkulutusta yli 90 % ja poistaa yli 70 % 
niiden sisältämästä fosforista.

Vesiensuojelua Kauhajoella on edistänyt 
kunnan puhdistamon kehittäminen ja erillisten 
kuormittajien jätevesien johtaminen sinne. 
Eräät aikaisemmat vesistön likaajat, kuten 
Kainastonjokea pahoin pilannut perunanjalos- 
tustehdas ovat lopettaneet toimintansa.

Tulevaisuuden vesiensuojelun haasteita 
ovat viemäriverkoston kehittäminen, puhdis-
tustason parantaminen ja typenpoiston tehos-
taminen sekä ennen kaikkea hajakuormituk-
sen vähentäminen. Koska viemäröityjen jäte-
vesien käsittely on varsin korkeatasoista, on 
välttämätöntä edistää myös maa- ja metsätalou-
den, karjatalouden ja haja-asutuksen vesien-
suojelua, mikäli vesistöjen tilan halutaan para-
nevan tai edes säilyvän nykyisellään. Vesi- ja 
ympäristöpiiri on juuri aloittamassa koko Ky- 
rönjoen vesistöä koskevan vesiensuojelusuun- 
nittelun.

Happamoituminen etenee

Kauhajoen alueen vedet ovat luonnostaan hie-
man happamia. Niiden pH on yleensä hieman 
yli 6, mutta nousee harvoin neutraalin arvon 7 
yläpuolelle. Vedet ovat kuitenkin herkkiä hap-
pamuuden muutoksille, koska karujen, mine- 
raaliköyhien vesien kyky vastustaa happamuu-
den muutoksia on vähäinen. Muutoksia happa-
muudessa voi aiheutua ojituksista, jotka lisää-
vät veden humuspitoisuutta, mutta vakavampi 
uhka ovat kuitenkin happamat sateet. Suomes-
sa ilman kautta tapahtuvaan vesistöjen happa-
moitumiseen havahduttiin 1980-luvulla. Her-
kimpiä happamoitumiselle ovat pienet kirkas-
vetiset järvet. Suomessa on arvioitu olevan lä-
hes 5 000 happamoitunutta (pH alle 5,3) järveä. 
Yli puolet niistä on luonnostaankin happamia,

Pekarilan kyläpuhdistamo Päntäneellä mutta 20-50 % niistä on happamien sateiden 
turmelemia.

Happamia järviä löytyy eri puolilta maata 
Lappia myöten, mutta ne eivät ole tasaisesti 
jakautuneet. Korkeilla alueilla vedenjakajaseu- 
duilla happamia järviä on tiheämmin. Suomen-
selän vedenjakajaseudun pienet järvet kuulu-
vat herkästi happamoituvaan riskiryhmään. 
Eräät Kauhajoen pikkujärvet olivat menettä-
neet vähäisenkin puskurikykynsä ja happa-
moituneet pahasti jo 1970-luvun alussa.

Kesällä 1976 tehdyssä järvikartoituksessa oli 
Säärenjärven pH 4,1, Hiukkajärven 4,2, Kuivas- 
järven 4,1 ja Uuronjärven 5,4. Happamimpien 
järvien vesi oli myös selvästi kirkastunut, mikä 
on eräs pahoin happamoituneiden järvien tun-
nusmerkki. Useimpien kalalajien viihtyminen 
ja lisääntyminen on uhattuna mikäli veden 
happamuus laskee pysyvästi alle pH-arvon 5.

Ongelmana hajakuormitus

Tarkasteltaessa vesistöön joutuvia ja siinä liik-
kuvia ainevirtaamia voidaan helposti todeta, 
että suurin osa kasviravinteistä, typestä ja fosfo-
rista, sekä kiintoaineesta tulee muualta kuin 
viemäröidyistä jätevesistä, joiden osuus onkin 
helpoimmin laskettavissa. Esimerkiksi Kauha-
joessa viilaavasta typestä yli 90 % tulee muualta 
kuin kunnan viemäristä. Vaikka tästä määrästä 
vähennettäisiinkin niin sanottu luonnonhuuh- 
touma, eli osuus, joka tulee luonnontilaiselta- 
kin valuma-alueelta vesistöön, muodostaa jäl-
jelle jäänyt hajakuormitus pääosan vesistöön 
ihmisen toiminnan seurauksena joutuneesta ai- 
nevirrasta. Kiintoaineen lisääntyminen ja ve-
den samentuminen johtuu lähes aina ihmistoi-
minnasta, esimerkiksi peltojen kulumisesta, 
turvetuotannosta tai ojaeroosiosta. Ehjän met-
sämaan tai luonnontilaisten soiden valumave-
sissä kiintoainetta ei ole juuri lainkaan.

Hajakuormituksen osuutta ei voida niiden 
vaikutuksia tarkasteltaessa suoraan verrata pis-
temäiseen jätevesikuormitukseen. Kuormitus 
jakaantuu enemmän tai vähemmän vesistön eri 
osiin ja parhaassa tapauksessa se ei ylitä vesis-
tön luonnollista puhdistautumiskykyä. Haja-
kuormitus vaihtelee myös vuodenajoittain. Tal-
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vella se on pieni. Pääosa siitä tulee vesistöön 
kevättulvan tai kesän sateisten kausien aikana. 
Tulvan aikana vesistöön joutunut tavara vai-
kuttaa virtaavassa vedessä varsin vähän. Se 
saattaa kuitenkin aiheuttaa samentumista ja 
liettymistä. Jos kiintoainetta on runsaasti, se 
haittaa myös kalojen elämää.

Hajakuormituksen vaikutukset tulevat usein 
selvästi näkyviin vasta järvissä ja jokien hitaasti 
virtaavissa osissa. Kauhajoen alueen järvien ja 
jokien tila onkin muuttunut vähitellen 
hajakuormituksen takia vaikka niistä puuttuu 
kokonaan pistemäinen jätevesikuormitus.

Kun joen virtaama on pieni, on hajakuormi-
tuskin pienimmillään päinvastoin kuin jätevesi-
en, joiden suhteellinen osuus kasvaa virtaaman 
vähetessä. Hajakuormituksen mukana joutu-
neista ravinteista on jätevesiin verrattuna suu-
rempi osuus tavallisesti sitoutunut kiintoainek-
seen kuten maahiukkasiin.

Hajakuormitus on kuitenkin keskeinen on-
gelma varsinkin Kauhajoen pienten, asutuksen 
ja peltojen keskellä virtaavien jokien vesien-

suojelussa. Hajakuormituksen vähentäminen 
vaatii monien tahojen yhteistyötä, jossa keskei-
nen asema on paikallisilla asukkailla.

Metsäojitukset ja eroosio

Kauhajoen maa-alueesta on ojitettu pelkästään 
metsänparannustöiden yhteydessä lähes kol-
mannes (yli 30 % vuoteen 1990 mennessä). 
Vaikutukset näkyvät Kauhajoen vesistöissä re-
hevöitymisenä, veden värin lisääntymisenä, sa-
mentumisena ja eroosioaineksen kulkeutumi-
sena ja kasaantumisena.

Suurin osa vesistöjen typestä, fosforista ja kiin-
toaineesta tulee hajakuormituksen eri lähteistä. 
Vaikutukset tulevat selvästi esiin jokien hitaasti 
virtaavien osien liettymisenä ja rehevöitymise-
nä. Ponnistelut hyvin monien erillisten kuormi-
tustekijöiden vähentämiseksi vaativat yhteis-
työtä. Ulpukkakasvustoa joen Pettyneessä lah-
dessa Kirkonkylässä. Kuva Jussi Kleemola.
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Ojituksen vaikutuksia on tarkemmin tässä 
kirjassa kuvattu Raimo Heikkilän artikkelissa.

Kauhajoella on runsaasti eroosioherkkiä 
maita. Merkittävimpiä ojituksen aiheuttamia 
muutoksia vesistöjen kannalta Kauhajoella 
ovatkin virtaamavaihteluiden kärjistyminen 
sekä kulumisen aiheuttama samentuminen ja 
vesistöjen liettyminen. Eniten kiintoainetta 
huuhtoutuu ojista, jotka ulottuvat kivennäis-
maahan asti. Mineraalimaahan asti ulottuvan 
ojituksen aiheuttamaa eroosiota voi helposti 
käydä Ihitsomassa vaikkapa Kauhajärven länsi-
rannalla, missä on laaja ojaeroosion tuoman 
hiekan muodostama delta. Toinen laaja eroo- 
sioalue on Hukanluomalla, missä metsää on 
kuollut usean hehtaarin alueella pystyyn uo-
masta levinneen eroosiohiekan tukahduttaessa 
sen. Pahoja ojitusvaurioita on myös Ikkelänjo- 
keen laskevissa Haasioluomassa ja Männistön- 
luomassa.

Päntäneenjoen samentumisesta tehdyssä 
selvityksessä metsäojitusten vaikutus näkyi sel-
västi. Ojitusalueiden luomien vesi oli keväällä 
erittäin sameaa. Luonnostaanhan metsäpu- 
rojen vedet ovat kirkkaita kevättulvienkin ai-
kaan. Päntäneenjoen latvauomista Möykkyluo- 
masta ja Tervaluomasta on huuhtoutunut vesis-
töön kevättulvien aikana tonneittain hienoja-
koista savea ja hiekkaa vielä useita vuosia oji-
tusten jälkeen. Toukokuussa 1985 näiden kah-
den luoman kiintoainevirtaamaksi arvioitiin 
yhteensä lähes 600 tonnia ja 28 km2:n valuma- 
alueelta kun se vastaavana aikana Takaluomas- 
sa oli vain noin 16 tonnia vaikka sen 11.3 km2:n 
valuma-alueella oli ojitukset tehty samaan ai-
kaan.

Takaluoman alueen maaperä on turvemaa-
ta, josta huuhtoutuvat kiintoainemäärät ovat 
pienempiä kuin Möykky- ja Tervaluoman mi-
neraalimaahan tehdyistä ojista. Lisäksi ojien 
päät oli Takaluomalla jätetty riittävän kauas, 
15—20 metrin päähän, itse luomasta. Luomien 
valuma-alueista oli selvitystä tehtäessä ojitettu 
noin 30 % eli sama määrä kuin Kauhajoella 
keskimäärin. Päntäneenjoen latvaluomien esi-
merkki osoittaa, että ojituksilla voidaan aiheut-
taa melkoista vahinkoa vesistöille. Mikäli oji-
tuksia tehtäessä otetaan huomioon eroosio-

herkkien alueiden asettamat erityisvaatimukset 
ja vesiensuojelunäkökohdat voivat vaikutukset 
jäädä vähäisiksi.

Turvetuotanto

Turvetuotanto on paikallinen vesiensuojeluon- 
gelma, jonka torjuminen on käytännössä osoit-
tautunut vaikeaksi. Parhaiten on onnistuttu 
tuotantoalueilta huuhtoutuvan kiintoaineen 
vähentämisessä, mutta erittäin hienojakoisen 
materiaalin sekä liuenneen humuksen ja ravin-
teiden vähentämisessä on vaikeuksia. Vaiku-
tukset ovat samantapaisia kuin metsäojitukses-
sa, mutta koska turvetuotantoalueille ei kehity 
suojaavaa kasvillisuutta, kestää kuormitus 
koko tuotantoajan, joka saattaa olla kymmeniä 
vuosia. Tyypillisiä vaikutuksia ovat vesistöjen 
kiintoaine- ja humuskuormituksen lisääntymi-
nen. Se näkyy veden värin tummenemisena, 
samentumisena ja rantojen liettymisenä. Kuor-
mitus lisää myös hapen kulumista, joka aiheut-
taa järvissä hapen vähenemistä, jopa happika-
toja.

Turvetuotantoalueilta huuhtoutuvat ravin-
teet aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä, josta 
on seurauksena rantojen ja esimerkiksi kalan-
pyydysten limoittumista ja pahimmillaan levä- 
kukintoja. Myös uimareille harmillisen limale- 
vän, Gonyostomum semen, lisäntyminen näyt-
tää liittyvän turvetuotannon vaikutuksiin. Rus-
keavetisissä järvissä viihtyvä levä jättää uimarin 
iholle kuivuessaan kiristävän limakalvon. Voi-
makkaimmin vaikutukset näkyvät vedenjakaja- 
alueiden pienehköissä vesistöissä ja matalissa 
järvissä, jollaisia Kauhajoen vedet ovat.

Kauhajoella on turvetuotantoalueita noin 
1 600 ha. Niiden kuivatus- ja jätevedet laskevat 
puoliksi Kyrönjoen latvahaaroihin ja Karvianjo- 
keen. Vajaa sata hehtaaria turvetuotantoon

Turvepöly on värjännyt Uitonnevan tuotanto-
alueen laskuojan maitomaiseksi. Huuhtoutu-
van humuksen ja ravinteiden vähentämisessä 
on suuria vaikeuksia. Vaikutukset näkyvät ala-
puolisissa vesistöissä. Kuva Seppo Laakso.
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kunnostettavana olevan Mustaisnevan vesistä 
laskee Isojoen vesistöön Karijoen kautta. Tur-
vetuotantoalueet näkyvät punaisena satelliitti- 
kartassa kirjan lopussa.

Nummijärven turvetuotanto

Pahiten turvetuotannosta on kärsinyt Nummi-
järvi, jopa siinä määrin, että vesioikeus ei 
myöntänyt lupaa turvetuotannon jatkamiseen 
Nummijärven yläpuolisilla alueilla.

Nummijärvellä ei ole turvetuotannon lisäksi 
muita pistekuormittajia, mutta turvetuotanto ei 
ole järven ainoa kuormittaja. Luonnonhuuh- 
toutuman ja haja-asutuksen lisäksi Nummijär- 
veä kuormittavat metsäojitukset ja metsien lan-
noitus.

Nummijärven rannoilla oli 173 kesäasuntoa 
vuonna 1984. Niiden aiheuttama ravinnekuor-
mitus on vähäinen, vain 1-2 % luokkaa fosfori- 
kuormituksesta.

Ojituksia on tehty 850 hehtaaria (244 km) ja 
valuma-alueen metsää on lannoitettu 745 ha 
1970-luvulla. Yhteensä noin 12 000 ha metsistä

ja soista, noin 25 % järven valuma-alueesta, on 
eri tarkoituksia varten ojitettu. Peltoja on Num-
mijärven ympärillä noin 400 hehtaaria ja ne 
kuormittavat järveä omalta osaltaan.

Turvetuotannon osuudeksi Nummijärven 
kokonaiskuormituksesta on eri arvioissa esitet-
ty 10-20 % fosforista, 10-40 % typestä, 4—25 % 
kemiallisesta hapenkulutuksesta, 60 % orgaani-
sesta ja 20 epäorgaanisesta kiintoaineesta. Tur-
vetuotannon kuormitus ei jakaannu tasaisesti 
koko vuodelle vaan keskittyy avovesikauteen. 
Kuormituksessa on suuria vaihteluita riippuen 
sateista ja toiminnasta tuotantoalueilla.

Nummijärven kokonaiskuormitus on todettu 
liian suureksi järven sietokykyyn nähden. Fos-

Turvetuotannon vaikutukset alkoivat näkyä 
Nummijärvessä leväkukintoina ja rantojen liet- 
tymisenä heti soiden valmistuttua tuotantokun- 
toon. Lisääntyneet ongelmat ovat johtaneet toi-
minnan keskeytykseen. Kuva Seppo Laakso.
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forin osalta sen on laskettu olevan 2-3 kertai-
nen verrattuna vesiensuojelun kannalta turval-
liseen raja-arvoon.

Turvetuotanto vaikuttaa heti

Nummijärvellä vaikutukset alkoivat näkyä heti 
turvesoiden tuotantokuntoon valmistuksen ai-
kana 1970-luvun puolessa välissä, jolloin turve-
tuotanto energiakriisin jälkiseurauksena elpyi 
Suomessa. Ensimmäisiä merkkejä vaikutuksis-
ta olivat leväkukinnat, verkkojen limoittumi-
nen, veden laadun heikkeneminen ja rantojen 
liettyminen.

Veden laatu Nummijärvessä on vaihdellut 
riippuen kuormituksesta ja vesitilanteiden 
vaihteluista. Järvi on kuitenkin selvästi rehevöi-
tynyt ja sen väri on tummentunut viimeisten 
viidentoista vuoden aikana. Lisäksi järvessä on 
esiintynyt hapen puutetta. Pitempiaikaisia vai-
kutuksia ovat pohjan ja rantojen laadun, vesi- 
ja rantakasvillisuuden, pohjaeläimistön ja ka-
laston muutokset.

Pohjan muutokset näkyvät selvimmin ranta-
vyöhykkeessä turvetuotantoalueilta tulevien 
luomien suilla. Rantojen muuttuminen puoles-
taan vaikuttaa nopeasti vesikasvillisuuteen. Sy-
vemmällä pohjan laatu vaikuttaa pohjalla elävi-
en eläinten elinmahdollisuuksiin.

Nummijärven muuttuminen

Nummijärven pohjaeläimistö osoittaa järven 
rehevöityneen ja sen pohjassa olevan runsaasti 
ravinteita. Kaikki Nummijärvessä runsaslukui-
sina esiintyvät lajit sietävät vähäistä happipitoi-
suutta, eräät jopa lyhytaikaista happikatoa. La-
jisto on pääasiassa kestäviä hyönteistoukkia, 
kuten surviaissääskiä ja rehevöitymisestä hyö-
tyviä harvasukasmatoja.

Ainoastaan lähderannoilla on niukkaravin-
teisille järville tyypillisiä lajeja. Runsasmuotoi- 
sinta elämä on rantavyöhykkeessä. Nummi-
järven pohjaeläintutkimuksessa vuonna 1984 
löydettiin yhteensä 92 lajia, joista 86 tavattiin 
alle metrin syvyydestä. Syvemmällä lajeja oli 
vähemmän (36), koska pohjan laatu yhtenäis-
tyy ja olosuhteet muuttuvat ankarimmiksi ha-
penpuutteen takia. Järven laajalla, noin kaksi

metriä syvällä keskiosalla on tasaisena esiinty-
mänä hyvin isokokoinen, punainen surviais- 
sääskitoukka, Chironomus plumosus, joka 
hyötyy järven rehevästä tilasta. Kesällä järven 
vesi lisäksi sekoittuu pohjiaan myöten, ja ra-
vinteiden sekä ravinnon kierto on tehokasta. 
Vastaava "sukulaisesimerkki” löytyisi vaikkapa 
Unkarista, missä Balaton-järven pohjaeläimistö 
on hyvin samantapainen järven keskiosissa. 
Muistuttavathan järvet muodoltaankin paljon 
toisiaan!

Ahkerasti järvellä käyvät kalastajat huomaa-
vat usein ensimmäisinä veden laadussa tapah-
tuvat muutokset. Niinpä Nummijärvenkin tilan 
huononemisesta varoittivat ensimmäisinä 
säännöllisesti järvellä kalastaneet. Verkot li-
kaantuivat tavallista nopeammin eikä kala enää 
käynyt pyydyksiin. Kalaston muuttuminen ta-
pahtuu hitaammin koska vain ääritapauksessa 
vesistössä tapahtuu niin suuria muutoksia, että 
kalat kuolevat välittömästi. Sen sijaan muutok-
set tapahtuvat vähitellen esimerkiksi poikas-
tuotannon vähentyessä kutualueiden pilaantu-
misen takia. Nummijärvessä esimerkiksi virta-
paikoissa ja kovilla pohjilla kuteva made on 
kärsinyt veden laadun huononemisesta ja poh-
jien kertymisestä.

Nummijärvessä on kasvillisuuden peittämä 
pinta-ala kasvanut selvästi vuosien 1976 ja 
1984 välisenä aikana varsinkin järven länsiran-
nalla. Paikoitellen kasvillisuusvyöhyke on laa-
jentunut nopeasti, Ylimysluoman edustalla pa-
ristakymmenestä metristä yli kuuteenkymme-
neen metriin ja Lapinlahdella se on nelinker-
taistunut satametriseksi. Sekä Ylimysluoman 
että Lapinluoman kautta tulee turvetuotannon 
jätevesiä ja kiintoainetta järveen.

Nummijärvi on harvoja eteläpohjalaisia jär-
viä, joissa nuottaruoho viihtyy. Nuottaruohon 
lehdet ovat ruusukkeena pohjalla ja se vaatii 
viihtyäkseen kovaa pohjaa ja kirkasta vettä jot-
ta yhteyttäminen onnistuisi. Kasvillisuusmuu- 
tosten selvittämiseksi on Nummijärven nuotta- 
ruohon esiintymistä tutkittu tietyillä koealoilla 
eri puolella järveä.

Vuoden 1978 jälkeen nuottaruohon yksilöti- 
heydet ovat selvästi vähentyneet varsinkin jär-
ven länsirannalla, mutta myös itärannan koe-
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Nuottaruohon (Lobelia dortmanna) lehdet ovat 
ruusukkeina pohjalla ja vain kukkavana nou-
see pintaan. Jotta lehdet saisivat riittävästi valoa 
vaatii kasvi puhdasta vettä. Parhaiten kasvi 
viihtyy hiekkapohjilla, missä herkästi siirtyvä 
liete ei peitä lehtiä.

Taulukko 7: Nuottaruohon (Lobelia dortmanna) yk- 
silötiheyksiä neliömetriä kohti Nummijärven eri 
koealueilla vuosina 1978, 1981, 1984 ja 1987. Koe-
alueet 1-4 ovat itärannalla ja 5 -8  länsirannalla.

Koealue Vuosi

1978 1981 1982 1984 1987
(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)

1 30 45 64 18 17
2 96 - 45 3 2,6
3 41 17 91 35 43
4 34 - 11 0,5 4,6
5 8 - - - -

6 34 3 1 0,3 -

7 27 - 19 3 9
8 29 - - - -

Nuottaruohon (Lobelia dortmanna) kasvitihe- 
yksien seuranta-alueet Nummijärvessä.

metsäojitukset ovatkin turvetuotantoa voimak-
kaammin pilanneet Säkkijärveä. Ylimysjärven 
alueen tuotanto on toistaiseksi pysähdyksissä 
vesioikeuden päätöksen vuoksi.

alueilla. Eräiltä alueilta nuottaruoho on hävin-
nyt kokonaan koska hiekkapohja on peittynyt 
turvelietteellä (taulukko 7).

Nummijärven lisäksi turvetuotanto on vai-
kuttanut Ylimysjärven ja Säkkijärven tilaan.

Säkkijärveen laskevat 35 hehtaarin tuotanto-
alueen jätevedet on kuitenkin johdettu pois jär-
vestä Hormaluomaan vuonna 1990. Runsaat

Vesiluonnon suojelu

Kauhajoen vesiluonnosta vain pieni osa kuu-
luu virallisiin suojeluohjelmiin ja vielä harvem-
pi suojelu on lopullisesti turvattu. Jorma Laurila 
on omassa artikkelissaan käsitellyt tarkemmin 
eri suojeluohjelmia.

Ylimysjärvi, josta Seppo Laakso kertoo toi-
saalla tässä kirjassa, kuuluu valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan kansainvälisesti
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arvokkaana kohteena. Valtioneuvoston periaa-
tepäätöstä lukuunottamatta ei suojelu ole tois-
taiseksi muuten edennyt. Mikäli järven suojelu-
arvoa kuitenkin uhataan, voi lääninhallitus 
asettaa sen toimenpidekieltoon. Järven suoje-
luarvo on nyt jo vaikuttanut kielteisiin päätök-
siin, kun turvetuottaja on hakenut lupaa turve- 
kenttien jätevesien pumppaamiseen järveen tai 
Ylimysluoman perkaamiseen. Lintuvesiensuo-
jeluohjelmassa on maakunnallisesti arvokkaik-
si lintuvesiksi katsottu myös Ikkeläjärvi ja Kau-
hajärvi.

Kauhajoen alueella on useita soidensuojelu-
alueita, jotka kuuluvat joko valtioneuvoston 
vahvistamaan soidensuojeluohjelmaan tai si-
sältyvät Kauhanevan ja Lauhanvuoren kansal-
lispuistoihin. Näihin alueisiin sisältyy joukko 
allikoita, lampia, pienehköjä järviä, lähteitä ja 
puroja.

Kuten Raimo Heikkilä Kauhanevaa koske-
vassa kirjoituksessaan toteaa, ei edes kansallis-
puisto aina riitä takaamaan luonnontilan säily-
mistä, mikäli kaikkia vesitasapainoon vaikutta-
via tekijöitä ei tunneta tai oteta riittävästi huo-
mioon. Soidensuojeluohjelmaan kuuluvista 
soista on useita ehditty osittain ojittaa. Niiden 
vesitasapainon palauttaminen luonnontilaan 
on kuitenkin mahdollista. Iso Koihnannevan 
entistämissuunnitelma odottaa jo toteuttamis-
taan.

Lauhanvuoren rinteiden tärkein lähdevyö- 
hyke jää juuri ja juuri nykyisen kansallispuiston 
ulkopuolelle. Ainutlaatuisen lähdeluonnon 
suojelu tarvitsisi turvakseen vain vähäiset rajo-
jen tarkistukset.

Uhanalaiset pienvedet

Vesilaki on säädellyt vesistöjen muuttamista ja 
pilaamista. Purot, lammet, lähteet ja muut pien-
vedet eivät kuitenkaan ole olleet vesilain tar-
koittamia vesistöjä. Niiden muuttamiseen ei ole 
tarvittu erityistä lupaa ja pienvedet ovatkin ol-
leet käytännössä lainsuojattomia.

Metsäojitukset, purojen perkaukset ja turve-
tuotanto ovat hävittäneet tai muuttaneet pien- 
vesistöjä niin perusteellisesti, että erityisen

pienvesistöjen suojeluohjelman laatiminen on 
katsottu valtakunnallisesti kiireelliseksi.

Kauhajoenkin alueella on laskettu useiden 
pienten järvien ja lampien vedenpintaa sekä 
perattu puroja. Lähteiden kohtalo on erityisen 
huolestuttava. Suurimmat lähteet on muutettu 
vedenhankintapaikoiksi ja pienempiä on hä-
vinnyt maankuivatuksen ja rakentamisen 
yhteydessä.

Kauhajoen pienvedet ovat luonnonsuojelun 
ja kalatalouden kannalta tärkeitä. Ne lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta ja niiden varassa 
on monien harvinaisten ja uhanalaisten kasvi- 
ja eläinlajien elämä Suomenselän vedenjakaja- 
seudulla. Viime aikoihin asti Kauhajoen lähde- 
purot ovat olleet Kyrönjoen, Karvianjoen ja 
Isojoen purotaimenkantojen tärkeimpiä suoja-
paikkoja.

Lähteitä, lampia ja puroja

Kauhajoelta pienvesistöjen suojeluohjelman 
maastoselvitysten kohteiksi on valittu toista-
kymmentä puroa, neljä järveä ja muutama läh-
de. Jussi Kleemola kertoo puroista tarkemmin 
omassa kirjoituksessaan.

Tärkeänä perusteena suojelulle on pidetty 
purotaimenkannan esiintymistä. Purotaimen- 
kannat ovat kuitenkin selvästi taantuneet tai 
hävinneet useita puroista. Kauhajoen yläosan, 
Hyypänjoen ja siihen laskevien luomien tam- 
mukkakannat ovat edelleen Kauhajoen vah-
vimmat. Erityisen tiheä taimenkanta on Rauha- 
luomassa. Elinvoimainen purotaimenkanta on 
vielä jäljellä Ikkelänjoen sivuhaarassa Sotkan- 
luomassa, vaikka sekin on kärsinyt ojaeroosion 
kuljettamasta lietteestä. Ikkelänjoessa on tavat-
tu suurikokoistakin taimenta, mutta ojitukset 
ovat heikentäneet kantaa. Osa siihen laskevista 
luomista, kuten Isoluoma, ovat vielä hienossa 
kunnossa, mutta monet, aiemmin taimenten 
kannalta tärkeät sivu-uomat, ovat ojituksen pa-
hoin tärvelemiä. Maisemallisesti syvissä uomis-
sa kulkevat luomat, kuten Haasio- ja Männis- 
tönluoma, ovat kuitenkin edelleen suojelun ar-
voisia.

Pienet järvet, kuten Säärenjärvi ja Mustaisjär- 
vi ovat säilyneet suhteellisen luonnontilaisina.
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Niitä rasittavat kuitenkin happamat sateet. Mö-
kit ovat leviämässä pikkujärvillekin, mutta 
suon ympäröimä Mustaisjärvi on säästynyt näi-
täkin. Hiukkajärveä pidetään lintujärvenä, mut-
ta myös sinne on rakennettu kesäasuntoja.
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HANNU MANSIKKANIEMI

Joet tulvivat

Pohjoisten ilmastoalueiden vesistöt tulvivat 
yleensä voimakkaasti keväällä, koska talven ai-
kana lumipeitteeseen varastoitunut vesi vapau-
tuu nopeasti, parissa -  kolmessa viikossa. Suo-
messa ovat Pohjanmaan joet tunnetuimpia tul-
vistaan. Niinpä siellä tulvavedet peittävät sään-
nöllisesti alleen tuhansia hehtaareja viljelymai-
ta, katkaisevat tieyhteyksiä, saarrostavat taloja 
ja usein myös vioittavat rakennuksia.

Tässä artikkelissa kerrotaan useasta tutki-
muksesta, joissa on selvitetty kuinka voimak-
kaita Suomen jokien tulvat ovat toisiinsa verrat-
tuina ja kuinka paljon vesimäärät yleensä vaih- 
televat. Esimerkkinä tulvan vaikutuksista tar-

kastellaan Suomen ehkä kuuluisimman tulva- 
joen, Kyrönjoen nykyistä sekä muinaista pai- 
suntaa. Lisäksi etsitään vastausta kysymykseen: 
"Ovatko Pohjanmaan tulvat kasvaneet viime ai-
koina ojituksen ja vesistörakentamisen seu-
rauksena?”

Pohjanmaan joet tunnetaan tulvistaan. Kyrön-
joen latvahaarat Kauhajoella näyttävät myös 
voimansa keväisin. Päntäneenjoki tulvii tien yli 
Jokimaassa. Kuva Tuomo Havunen.
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Tulvalla ja tulvalla on eroa

Kun Kyrönjoen Munakassa on kova tulva, nou-
see vesi 6,5 m vuoden kuivimpiin aikoihin ver-
rattuna. Toisaalta veden kohotessa Vuoksessa 
vastaavasti 1,5 m kertovat televisio ja lehdet 
huolestuneina koko Kaakkois-Suomen suur- 
tulvasta. Tulva on myös sikäli epämääräinen 
käsite, että usein on vaikea yhden ja samankin 
joen puitteissa todeta milloin tulva varsinaisesti 
alkaa. Niinpä tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin 
myös määrittelemään ja selkeyttämään tulvia 
koskevaa käsitteistöä.

Jotta erikokoisten jokien tulvia voitaisiin ver-
rata luotettavasti toisiinsa, kehitettiin tulvain- 
deksejä eli tunnuslukuja, jotka kuvaavat tulvi-
en kokoa ja yleensä virtaamien vaihtelua. Kos-
ka tutkimuksessa haluttiin tarkastella koko 
Suomea, on mukaan otettu vain sellaiset joet, 
joiden valuma-alue on vähintään 600 km2. Suu-
rimmilla jokialueilla, kuten Kemijoella, ei ole 
kaikkia tämän ehdon täyttäviä sivujokia voitu 
ottaa mukaan, koska tietoja ei ole saatavissa 
lainkaan tai niitä on vain lyhyeltä ajalta. Jokien 
virtaamatiedot perustuvat 20 vuoden havainto- 
jaksoon 1961-1980.

Keski-Euroopassa ja muuallakin, missä joki-
laaksot ovat vanhoja sekä rauhassa kehittynei-
tä, on jokivarteen yleensä syntynyt aikojen ku-
luessa joen kulutustyön seurauksena selvä tul- 
vatasanne, jonka keskellä sitten kaareilee varsi-
nainen uoma. Tällaisissa vesistöissä voidaan 
tulvan katsoa alkavan hetkellä, jolloin varsinai-
nen uoma tulee täyteen ja vesi alkaa levittäytyä 
laakealle tulvatasanteelle.

Selvitettäessä jokitulvien suuruutta olisi täl-
laisissa vanhoissa laaksoissa uoman täyttävä 
vesimäärä sopiva mittapuu, johon erisuuruisia 
tulvavirtaamia verrataan. Käytännössä kuiten-
kin myös tämä ns. täyden uoman vaihe on 
osoittautunut vaikeaksi määrittää tarkasti.

Kaiken lisäksi Suomen jokilaaksot ovat vielä 
jääkauden jäljiltä niin nuoria, että tulvatasantei- 
ta ei ole yleensä lainkaan ehtinyt kehittyä. Jo -
kiuomat ovat useimmiten kivikkoisia ja kalli-
oisia. Ei edes Pohjanmaan lakeuksia, joille tul-
vavesi levittäytyy, voida kutsua varsinaisiksi 
tulvatasanteiksi, koska nämä alueet eivät ole

syntyneet jokitoiminnan tuloksena. Ne ovat 
vain "sattumalta” tasaista merenpohjaa, joka on 
paljastunut vähitellen maankohoamisen tulok-
sena.

Niinpä tutkimuksessa ei ole otettu vertailu-
kohdaksi ns. täyden uoman vaihetta, vaan ajal-
lisesti keskinkertainen virtaama eli mediaani- 
virtaama. Tämä sopii tulvien suuruuden vertai-
luun parhaiten, koska puolet ajasta joen vesi-
määrä on tätä arvoa suurempi ja puolet sitä 
pienempi. Mediaani osoittaa siis hyvin ns. ta-
vallisen vesimäärän suuruuden. Pelkkä virtaa-
mien keskiarvo olisi huono vertailukohde, kos-
ka tulvahuiput vaikuttavat siihen liian voimak-
kaasti.

Yleinen tulvaindeksi saadaan, kun verrataan 
joen keskimääräistä huippuvirtaamaa mediaa-
niin. Indeksi osoittaa siis kuinka moninkertai-
nen vuoden suurin tulva on yleensä tavalliseen 
vesimäärään verrattuna. Vastaavasti ääritul- 
vaindeksi kertoo kuinka moninkertainen ja 
raju tulva voi olla tavalliseen virtaamaan verrat-
tuna. Indeksejä laskettaessa otetaan huomioon 
nimenomaan tulvahuiput koska juuri niillä on 
suurin merkitys mm. tulvavahinkojen kannalta. 
Vastaavasti joen tulvakaudeksi voidaan katsoa 
kahden kuukauden jakso, jolloin virtaama on 
suurimmillaan. Tulvakausi ei kuitenkaan ole 
yhtenäinen jakso, vaan koostuu tavallisesti vä-
hintään kahdesta osasta, esim. kevät- ja syys- 
tulvakaudesta.

Suomen jokien tulvaselvitykseen voitiin ot-
taa mukaan 31 pääjokea ja viisi sivujokea, jotka 
siis ovat kooltaan yli 600 km2 ja niistä on saata-
vissa riittävästi havaintotietoja. Suurin valuma- 
alue on Vuoksen Tainionkosken mittauspis-
teessä, yli 6 l 000 km2. Suurimmat keskivirtaa- 
mat ovat Vuoksessa, 554, ja Kymijoessa, 298 
m3/s sekä pienimmät Kiskonjoessa, 5, ja Musti- 
joessa 6 m3/s. Viimeksi mainittu joki sijaitsee 
Vantaan ja Porvoonjoen välissä Uudellamaalla. 
Myös järvien määrä vaihtelee vesistöissä suu-
resti. Niinpä Vuoksen valuma-alueesta on jär-
viä 20 % ja Kymijoen alueesta 19 %, mutta Au-
rajoella niitä ei ole lainkaan ja Ivalojoellakin 
vain 0,3 % valuma-alueesta.
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Suomen jokien tulvat toisiinsa verrattuina. Pylväiden musta osa osoittaa kuinka moninkertainen 
joen tulvahuippu on keskimäärin normaaliin vesimäärään verrattuna ja koko pylväs vastaavasti 
kuinka raju tulva voi poikkeuksellisesti olla.

Tulvaindeksit

5 0  -

4 0  -

Aurajoessa ja Kuivajoessa suhteellisesti 
rajuim m at tulvat

Tutkittujen 36 joen tulvaindeksit on esitetty 
pylväinä oheisessa kuvassa. Siitä käy ilmi, että 
Aurajoen sekä Kemin kaakkoispuolella sijaitse-
van Kuivajoen tulvat ovat keskimäärin selvästi 
rajuimmat, yleiset tulvaindeksit ovat 25.1 ja 
24.2. Näissä joissa virtailee siis vettä yleensä 
tulvahuipun aikana noin 25-kertainen määrä 
tavalliseen virtaamaan verrattuna. Seuraavaksi 
voimakkaimmin tulvivat Simojoki, yleinen tul- 
vaindeksi 20, Mustijoki 19, Paimionjoki 18, Ou- 
lankajoki 17, Porvoonjoki 16 ja Utsjoki 16. 
Muut näistä rajutulvaisista joista ovat varsin 
pieniä eli niiden mediaanivirtaama on alle 
10 m3/s. Poikkeuksia ovat Simojoki ja Oulan- 
kajoki, joissa normaalit vesimäärät ovat 22 ja 
17 m3/s. Utsjoessa vastaava arvo on 13 m3/s.

Ääritulvaindeksit osoittavat kuitenkin, että 
kautena 1961-1980 huipputulva on ollut Aura-
joessa peräti 64-kertainen ja Mustijoessa 41- 
kertainen tavalliseen virtaamaan verrattuna. 
Muut korkeimmat ääritulvaindeksit ovat: Pai-
mionjoki 38, Porvoonjoki 37, Kuivajoki 35, Iso- 
joki 33 sekä Simojoki ja Vantaa 31.

Selvästi vähäisintä tulviminen on Vuoksessa

ja Kymijoessa, missä yleiset tulvaindeksit ovat 
vain 1.3 ja 1.4. Tämä johtuu pääosin järvien 
runsaudesta ja myös säännöstelystä. Samasta 
syystä myös Oulujoen 2.0, Paatsjoen 2.0, Ähtä- 
vänjoen 2.3, Karjaanjoen 2.4 ja Kokemäenjoen 
2.9 tulvaindeksit ovat pieniä eli niiden vesi-
määrä on keskimäärin tulvahuipun aikana vain 
alle kolminkertainen tavalliseen virtaamaan 
verrattuna.

Vertaamalla vuoden kuivimpien aikojen vir-
taamaa keskimääräiseen tulvahuippuun saa-
daan selville joen vesimäärien yleinen äärivaih- 
telu. Aurajoessa virtaamat heilahtelevat suoras-
taan huikeasti, sillä keskimääräisenkin tulva- 
huipun aikana virtaa vettä 1600-kertaisesti vuo-
den kuivimpiin aikoihin verrattuna. Kuitenkin 
suurin todettu vaihtelu havaintokautena 1961— 
80 oli peräti yli 70 000-kertainen. Viimeksi mai-
nittu luku on lähinnä kuriositeetti. Arvon suu-
ruus johtuu pääosin siitä, että äärimmäisen kui-
vina aikoina veden virtaama on lähes olema-
ton, vain 40-50 litraa sekunnissa.

Joka tapauksessa Aurajoen yleinen vesimää-
rien vaihtelu on selvästi suurinta Suomessa. 
Tämä johtuu valuma-alueen järvettömyydestä, 
pienehköstä koosta, runsaasta peltoalasta 
(41 %) sekä valuma-alueen hyvästä ojituksesta.
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Seuraavaksi suurinta vesimäärien vaihtelu on 
Paimionjoessa, 415-kertaista sekä Kauhajoessa 
ja Mustijoessa, joissa vastaavat arvot ovat 410 ja 
335. Myös näissä joissa vesimäärien vaihtelu
johtuu samoista syistä kuin Aurajoenkin alueel-
la.

On yllättävää, että monien Pohjanmaan kuu-
luisien tulvajokien indeksit ovat varsin pieniä. 
Esimerkiksi Kalajoen yleinen tulvaindeksi on 
ainoastaan 14 sekä Kyrönjoen ja Lapuanjoen 
vain 9- Ei edes Kyrönjoen latvahaarassa, Kau-
hajoessa, indeksit ole kovin korkeita.

Tällainen tulos siis osoittaa, että näiden joki-
en laaja-alaiset tulvat aiheutuvat suurimmaksi 
osaksi jokilaakson tasaisuudesta, joen vähäi-
sestä vietosta, paikoin vain 4 cm/km, sekä uo-
man pienuudesta, eikä siitä, että niissä virtaisi 
tulvakausina poikkeuksellisen runsaasti vettä 
normaalitilanteeseen verrattuna.

Toisaalta erityisesti Aurajoki, Paimionjoki ja 
Oulankajoki, mutta myös Kuivajoki, Simojoki 
ja Mustijoki virtaavat siksi syvissä laaksoissa, 
että tavallista suuremmatkaan tulvat eivät pää-

se levittäytymään kovin laajalle alueelle eikä 
aiheuttamaan merkittäviä taloudellisia vahin-
koja. Tästä syystä asukkaat, eivätkä tiedotusvä-
lineet kiinnitä näiden jokien tulviin paljoakaan 
huomiota, vaikka ne ovat suhteellisesti selvästi 
rajumpia kuin esim. joka vuosi suurta huomio-
ta saanut Kyrönjoen tulva.

Edellä esitetyt tulvaindeksit ovat suhteellisia 
eli ne kuvaavat tulvien rajuutta tavalliseen vir-
taamaan verrattuna. Tulvien aikaiset vesimää-
rät on luonnollisesti eri asia, sillä esim. rajuim-
min tulvivassa Aurajoessa suurin virtaama on 
vain vajaat 300 m3/s, Kyrönjoessa noin 500 m3/ 
s ja Vuoksessa, pienen tulvaindeksin joessa 
1 115 m3/s. Käytännössä ihmiset ovat Vuoksen 
laaksossa tällaisten vesimäärien kanssa melkoi-
sissa vaikeuksissa, vaikka tulva sinänsä on jok-

Kainastonjoki tulvii Hangaskylässä. Laaja-alai- 
nen tulva johtuu jokilaakson tasaisuudesta ja 
uoman pienuudesta. Itse vesimäärä ei ole poik-
keuksellisen runsas. Kuva Markku Onkalo.
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seenkin kesy. Joen uoma on siis aikojen kulu-
essa kehittynyt vain varsin tasaisen virran 
muokkaamana.

Kyrönjoen tulvajärven laskeumat

Vuosina 1983-1984 tämän kirjoittaja tutki tulvi-
en vaikutusta peltoalueilla, ainesten laskeutu-
mista sekä viljelymaille levinneiden vesien laa-
dun muutoksia. Koska Kyrönjoella tulva-alueet 
ovat Suomen laajimmat, valittiin joki myös tä-
män tulvatutkimuksen esimerkkikohteeksi.

Varsinaiset kenttämittaukset tehtiin laakson 
suurimmalla, Ilmajoen-Seinäjoen tulva-alueel-
la, jonka pituus on lähes 30 km ja leveys 1-6 
km. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, pal-
jonko ja millaisia aineksia laskeutuu tulvajär-
ven pohjalle. Sijoittamalla 150 erityyppistä ke- 
rääjälevyä tulva-alueelle saatiin selville paljon-
ko laskeumat vaihtelevat tulvajärven eri osissa. 
17 havaintopisteen vesinäytteistä tutkittiin päi-
vittäin, paljonko veden mukana liikkuu kiinto-
ainesta sekä ravinteita ym. aineita liuenneina. 
Tämä asiahan on alueen maatalouden kannalta 
tärkeä, koska tulvavedet levittäytyvät nimen-
omaan peltoalueille.

Tutkimuksen ajankohtana ensimmäisenä 
vuonna tulva oli hieman normaalia pienempi, 
mutta 1984 nousi todellinen suurtulva. Näin 
saatiin varsin nopeasti selville laskeumamääri- 
en vaihtelut. Varsinaisen tulvan katsotaan alka-
van Munakassa, kun veden korkeus ylittää as- 
teikkolukeman 4,00 m. Suurtulvavuonna oli 
arvo 7,03 m, kun se kuivina kausina on keski-
määrin vain 0,66. Vuotuinen keskiarvo on 1,74 
m.

Kyrönjoen keskivirtaama on 43 m3/s, mutta 
se vaihtelee suuresti vuoden mittaan. Pienim-
millään vesimäärä on helmi-maaliskuussa, 10- 
14 m3/s, mutta heti sen jälkeen seuraa raju ke-
vättulva, jonka vaikutuksesta huhtikuun keski-
virtaama on lähes 120 m3/s. Varsinaisen tulva- 
huipun aikana vesimäärä voi nousta 500 m3:iin 
sekunnissa kuten tapahtui keväällä 1984. Kes-
kimääräinen tulvahuippu on ”vain” 303 m3/s. 
Kevättulva on yleensä melko lyhyt, 10-15 päi-
vää, mutta 1984 sitä kesti 26 vuorokautta.

Ensimmäisenä havaintovuonna, jolloin tul- 
vakausi oli lyhyt, vain 8 päivää, ja veden kor-
keuskin hieman keskitasoa alhaisempi, las-
keumat vaihtelivat 30 kg:sta aina 44 000 kg:aan 
hehtaarille. Kuitenkin tavallisimmat arvot olivat 
Seinäjoen suun ympäristössä 2 000-4 000 kg 
hehtaarille ja muualla noin kymmenesosa tästä.

Suurtulvan aikana kerrostuminen oli aivan 
ratkaisevasti suurempaa kuin edellä. Lisäksi 
kerääjille laskeutui pelkästään lietettä, koska 
oljet ym. roskat ajautuivat kauas laakson reu-
noille. Niinpä esim. Konnin kohdalla ja Seinä-
joen suun ympäristössä pelloille kerrostui ai-
neksia 30 000-50 000 kg hehtaarille. Suurim-
mat arvot olivat jopa 60 000 kg/ha.

Tulvaveden syvyys selittää laskeuman määrän 
82 %:sti, esim. jos pellolla on vettä 0,5 m pak- 
sulti, laskeutuu hehtaarille noin yksi tonni lie-
tettä, mutta kahden metrin syvyisessä vedessä 
jo noin 20 tonnia.
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Tällaisissa kohdissa kerääjien päällä oli noin 
2 cm paksu lietekerros. Nämä suuret laskeumat 
todettiin pääosin nurmialueilla, missä kasvilli-
suus sitoi maan pintaa tehokkaasti. Ainekset 
ovat kulkeutuneet kerääjille melko kaukaa, vä-
hintään 300-400 m:n päästä, mutta todennä-
köisesti paljon etäämmältä.

Munakasta alaspäin olevalla tulvajärven 
osalla laskeumat jäivät selvästi pienemmiksi 
kuin edellä, vain 5 000-10 000 kg/ha. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että Seinäjoelta Vaasaan 
johtavan rautatien penger patosi yläpuoliset 
vedet eräänlaiseksi selkiintymisaltaaksi, jossa 
pääosa aineksista laskeutui.

Suurtulvavuonna ei saatu kaikista mittaus-
pisteistä häiriintymättömiä näytteitä, koska 
sade ehti huuhdella osan paljastuneista kerää- 
jälevyistä, ennen kuin niitä päästiin noutamaan 
upottavilta pelloilta, mutta näytteitä saatiin niin 
paljon, että laskeumamäärät ovat luotettavia.

Ottamalla huomioon kummankin havainto- 
vuoden tulokset todettiin, että tulvaveden sy-
vyys selittää 82 prosenttisesti laskeumamäärät. 
Jos pelloilla oli vettä esim. 30 cm paksulti, oli 
laskeutuma keskimäärin vain 740 kg/ha, mutta 
metrin syvyyteen jääneissä kohdissa jo 2 500 
kg/ha. Tulvaveden paksuuden noustessa yli 
kahden metrin kasvoivat laskeutumat reilusti 
yli 20 000 kg:n ja syvyyden ollessa kaksi ja puo-
li metriä kerrostui jopa 40 000-50 000 kg heh-
taarille. Tulvaveden maksimisyvyys kuvastaa 
siis varsin hyvin myös yleistä huuhtoutumisen 
voimakkuutta ja ainesten liikettä.

Tulvista jopa hyötyäkin

Laskeutunut aines oli kaikissa kerääjäpisteissä 
karkeata hiesua. Maalajissa oli tätä nimikkolaji- 
ketta keskimäärin 50 % ja hienoa hietaa 19 %. 
Muita raekokoja todettiin seuraavasti: hienoa 
hiesua 15 %, savea 12 % ja karkeata hietaa 3 %• 
Suurtulvan aikana laskeutumassa oli vähän or-
gaanista ainesta, yleensä vain 6-15 °/o, mutta 
tavallisen tulvan aikana selvästi enemmän, kes-
kimäärin 34 %.

Kyrönjoen tulva-alueella on siis laskeutunut 
vuosisatojen aikana runsaasti mineraaliainesta,

karkeata hiesua, joka on sekoittunut alueen 
turvepohjaiseen maahan. Näin peltojen laatu 
on vähitellen kehittynyt onnistuneeksi turve-
maan ja mineraalimaan sekoitukseksi, multa- 
maaksi. Turvelaskeutumasta on siis saatu tällä 
tavoin selvästi hyötyä.

Vedessä oli liuenneita aineksia suurtulva-
vuonna keskimäärin 138 mg/1 ja keskinkertai-
nen tulvan aikana 158 mg/1. Aineksia liukeni 
alueella melko runsaasti, koska vesien pitoi-
suudet kasvoivat 17 % tulvajärven läpi kulkies-
saan.

Tulvavedet ovat myös melko happamia, sillä 
pH-arvot olivat suurtulvavuonna keskimäärin 
5.0 ja normaalivuonnakin 5.6. Kyrönjoen ve-
den happamuuteen vaikuttaa olennaisesti se, 
että hyvin suuri osa valuma-alueesta on entis-
ten Litorinameren ja sen jälkeisten merivaihei- 
den pohjaa, jonka kerrostumat ovat happamia, 
sulfaattipitoisia savia.

Tulvaveden mukana liikkui runsaasti ravin-
teita, mm. typen pitoisuudet olivat normaalitul- 
vien aikana 11-14 mg/1 ja suurtulvavuonnakin 
5-10 mg/1. Muut pitoisuudet vaihtelivat ylei-
simmin seuraavasti: fosfori 0.3-0.5 mg/1, kalsi-
um 5-10, kalium 3-7 ja magnesium 2-8.

Eniten on kiinnitettävä huomiota kasviravin- 
teiden huuhtoutumiseen. Niinpä tulvavesien 
korkea typpipitoisuus on erityisen huolestutta-
vaa. Kulkeutuvan kokonaistypen määrä oli 
suurtulvavuonna keskimäärin 116 tonnia vuo-
rokaudessa eli yli 3 000 tonnia koko tulvakau- 
tena.

Vesien suuri typpipitoisuus johtuu peltojen 
runsaasta lannoituksesta. Koska typpi on tär-
keä kasvillisuuden minimitekijä, joutuvat 
maanviljelijät korvaamaan tulvassa huuhtoutu-
neen typen, jotta peltojen tuotto säilyisi. Näin 
tulva lisää ainakin typen osalta selvästi lannoi- 
tuskustannuksia.

Fosforin suhteen tilanne on sikäli erilainen, 
että tätä ravinnetta on runsaasti kiinnittyneenä 
myös kiintoaineshiukkasten pintaan. Niinpä 
fosforia jää paljon tulvajärven alueelle laskeu-
tuvan lietteen mukana, vaikka tulvavesi toisaal-
ta myös lisää fosforin huuhtoutumista. Suurtul-
van aikana joessa kulkeutui tulva-alueen ala-
pään kohdalla noin 240 tonnia fosforia.
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Tulvien torjunnasta

Hyvin pitkällä tähtäyksellä katsottuna Pohjan-
maan tulvien torjunta on epätoivoista, sillä 
maankohoamisen vuoksi jokien vietto piene-
nee jatkuvasti. Esimerkiksi Kyrönjoen latvoilla 
maa kohoaa vuosisadassa noin 70 cm, mutta 
jokisuulla lähes 90 cm.

Kuitenkin Kyrönjoen tulvat voidaan pitää 
vielä pitkän aikaa melko hyvin kurissa sään- 
nöstelyaltaiden ja jokipenkereiden avulla. Ai- 
naostaan vuoden 1984 tapaisten suurtulvien 
sattuessa voi tulvasuojelutöiden valmistuttua-
kin ilmetä joskus vaikeuksia, koska Kyrönjoen 
valuma-alueen keski- ja yläjuoksulla kevät al-
kaa hieman aikaisemmin kuin joen alajuoksul-
la. Tällöin lumien sulamisvedet virtailevat 
ylempänä ja runsaina, mutta joen suupuoli on 
yhä jäässä. Näin kävi mm. vuonna 1984.

Kaakosta luoteeseen virtaava Kyrönjoki 
muistuttaa siis tässä mielessä hieman Siperian 
suuria jokia. Niinpä pengerretyssäkin uomassa 
voi keväisin syntyä vaikeita jääpatoja ja vesi voi

murtaa pahimmassa tapauksessa penkereen tai 
nousee sen yli pelloille.

Tavanomaiset kevättulvat ja mikä tärkeintä -  
myös usein toistuvat kesätulvat -  saadaan tul- 
vantorjuntatöillä täysin kuriin. Kesätulvathan 
aiheuttavat maataloudelle paljon suuremmat 
vahingot kuin kevättulvat, sillä kasvavan ja 
kypsyvän viljan joukkoon noussut vesi tuhoaa 
sadon yleensä kokonaan.

Toisaalta tehty tutkimus osoittaa, että tällä 
alueella, missä on opittu varautumaan tulviin, 
keskinkertaisen ja lyhyehkön kevättulvan posi-
tiiviset vaikutukset ylittävät haitat. Sen sijaan 
kaikki kesätulvat sekä vuoden 1984 tapaiset 
kevättulvat rakennus- ym. vahinkoineen ja pit-
kine tulvakausineen ovat hyvin haitallisia.

Päntäneenjoen kesätulvaa Paljakalla. Kasvava 
vilja tuhoutuu yleensä kokonaan kesätulvissa. 
Siksi niiden aiheuttamat vahingot maataloudel-
le ovat paljon suurempia kuin kevättulvien. 
Kuva Seppo Löytölä.
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Tulvavesien pumppaamiseen jokipenkerei- 
den takaa pääuomaan tarvitaan energiaa. Tä-
män vuoksi on ehdotettu joen alajuoksun kos-
kien valjastamista. Koska toimenpide kuiten-
kin tuhoaisi monin paikoin pahasti vanhaa 
asuinmiljöötä ja kulttuurimaisemaa, olisivat uh-
raukset saatuun hyötyyn nähden liian suuria.

Niinpä vaihtoehdoksi jää, että välttämättä 
tarvittava energia tuotetaan muualla Suomessa, 
ja nämä pienehköt kosket asuttuine ympäris-
töineen jätetään rauhaan. Suurten kevättulvien 
sekä erityisesti kesätulvien torjunnasta saatava 
hyöty on kuitenkin niin monipuolista ja kiista-
tonta, että käynnissä olevat työt tulisi saada 
ripeästi päätökseen.

Muinaiset tulvat haudanneet metsiä

Kyrönjoen tulva-alueille on jokivarsiin syntynyt 
myös selvät tulvapenkereet, joiden korkeus 
vaihtelee yhdestä kolmeen metriin. Penkereet 
syntyvät seuraavasti: veden noustua uoman 
reunojen yli ympäröiville tasaisille alueille vir-
tausnopeus laskee jyrkästi uomakohtaan ver-
rattuna ja näin veden mukana liikkuvat kar-
keimmat ainekset laskeutuvat heti uoman par-
taalle. Kun tämä toistuu vuosisatoja, voi syntyä 
useita metrejä korkea valli jokivarteen. Sen ai-
nes on lievästi karkeampaa kuin muut tulva- 
kerrostumat. Esim. Kyrönjoella penkereet ovat 
hietaa, mutta kauempana laskeutuvat ainekset 
hiesua.

Tulvavallien suhteellinen korkeus on ihmi-
sen toiminnan vuoksi hieman kasvanut, koska 
niiden takana sijaitsevat turvevaltaiset pellot 
ovat mittausten mukaan painuneet 25 vuodes-
sa 40-60 cm. Tämä johtuu lähinnä peltojen te-
hostuneesta ojituksesta. Toisaalta tulvatorjun- 
tatöiden yhteydessä em. luonnonmukaisia tul- 
vapenkereitä on korotettu keinotekoisesti.

Kyrönjoen korkeimmat tulvavallit ovat ny-
kyisin suurimpienkin tulvien aikana osittain 
veden yläpuolella. Koska vallit ovat kuitenkin 
syntyneet luonnonmukaisen prosessin tulok-
sena, ovat tulvat olleet aikaisemmin nykyistä 
korkeampia. Muutos johtuu joen koskien per-

Kyrönjoen uoman poikkileikkaus Ilmajoen tul-
va-alueelta, Alajoelta. Suurimpienkin tulvien 
aikana luonnonmukaisten tulvavallien selkä- 
osat ovat nykyisin näkyvissä. Muinaiset, ny-
kyistä korkeammalle ulottuneet tulvat ovat 
haudanneet alleen metsää, josta on nykyisin 
jäljellä kanto- ja turvekerros.

kauksista, joita on tehty aina 1600-luvulta saak-
ka useassa eri vaiheessa.

Tässä kuvatun tutkimuksen yhteydessä löy-
tyi Kyrönjoen suurimmalla tulva-alueella, Ilma-
joella, tulvavallin alle hautautunutta metsää 
sekä useita turvekerrostumia. Noin 150 m:n 
päässä joesta puukerrostuma on 1,4—1,8 m:n 
syvyydessä tulva-aineksen alla, mutta kauem-
pana hieman lähempänä pintaa, kuten kuvasta 
18 nähdään. Kerrostumasta tehdyt radiohiili-
ajoitukset vaihtelevat 100-500 eKr. Puuta on 
hautautunut niin paljon, että salaojia kaivetta-
essa jouduttiin käyttämään moottorisahaa apu-
na. Esiin nostetuista kannoista ja rungoista saa-
tiin runsaasti polttopuuta. Vastaavia metsäker- 
rostumia todettiin myös muualla Ilmajoella.

Tulos osoittaa siis, että Kyrönjoen rannalla 
kasvoi 500 vuotta eKr. vankka metsä, mutta 
sitten joki alkoi tulvia tavallista voimakkaam-
min ilmeisesti sateisemman ilmaston vuoksi. 
Niinpä tulvakerrostumat hautasivat alleen ja tu-
kahduttivat metsän. Tämä tapahtui siis ajanlas-
kumme alkuun mennessä. Vaihe on tunnettu 
myös Suomen asutushistoriassa kautena, jol-
loin väestö on voimakkaasti harventunut.

Aikaisemmin luultiin jopa että asutus katosi 
kokonaan em. ajankohtana Suomesta, mutta 
nykyisen käsityksen mukaan näin ei ole sen-
tään käynyt, koska kaudelta on nyt tehty ar-
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keologisia löytöjäkin. Viileä ja sateinen ilmas-
tovaihe on kuitenkin karsinut asutusta rajusti. 
Samalla myös Kyrönjoki on tulvinut aikaisem-
paa voimakkaammin edellä kuvatuin seurauk-
sin. Myös Pohjois-Suomessa on todettu jokien 
virtaamien olleen Kristuksen syntymän tienoil-
la ja hieman sitä ennen tavallista suurempia.

Ojitus ja tulvat

Parina viime vuosikymmenenä tapahtunut soi-
den ojitus ja metsittäminen on peltojen raiva-
uksen ohella toinen suuri muutos, minkä ihmi-
nen on aiheuttanut Suomen luonnossa. Laajoil-
la alueilla Perämeren ympäristössä soita oli 
maa-alasta 60-70 %. Näistä on siellä jo yli puo-
let ojitettu eli vähintään 30 % maa-alasta on 
muuttunut toisenlaiseksi. Etelä-Suomessa 80- 
90 % soista on jo ojitettu, tosin soiden määrä on 
alueella vähäinen edelliseen Perämeren ympä-
ristöön verrattuna.

Niinpä kuluneina vuosina on myös usein 
väitetty julkisuudessa, että Pohjanmaan jokien 
tulvat ovat kasvaneet ojituksen ja vesistöraken-
tamisen seurauksena. Myös vastakkaisia näke-
myksiä on esitetty. Jotta saataisiin lisätietoja asi-
asta tutkivat Mansikkaniemi ja Kotilainen 1986 
muutaman tunnetun tulvajoen eli Kalajoen, La- 
puanjoen ja Kyrönjoen virtaamia kahtena 20 
vuoden kautena. Näistä edellinen, 1940-1959, 
on valittu siksi, että jokien sännöstely sekä met-
sien ja soiden ojitus oli vielä tällöin vähäistä. 
Kautena 1964-1983 sen sijaan ihmisen aiheut-
tamat valuma-alueiden muutokset olivat jo 
suuria. Näiden ns. tulvajokien lisäksi tarkastel-
tiin vastaavasti kahta Etelä-Suomen rannikon 
jokea, Aurajokea ja Vantaanjokea, joista on 
saatavissa hyvin tarkat virtaama tiedot em. kau-
silta.

Oheisessa kuvassa on esitetty kymmenen 
suurimman kevättulvan keskiarvot havainto- 
kausilta. Mitään olennaista eroa ei ole havaitta-
vissa. Alakuvassa nähdään jokien tulvahuippu- 
jen kehitystrendi 10-vuoden liukuvan keskiar-
von avulla ajalta 1940-1983. Arvot on laskettu 
havainnollisuuden vuoksi prosentteina pitkäai-

Pylväiden viivoitettu osa kuvaa kymmenen 
suurimman kevättulvan keskiarvoa (I) kaudel-
ta 1940-1959 ja (II) kaudelta 1964-1983- Pyl-
väiden koko pituus osoittaa suurimman tode-
tun kevätylivirtaaman. Alakuvassa on esitetty 
vuoden suurimpien tulvien kehitystrendi 10 
vuoden liukuvan keskiarvon avulla ajalta 
1940-1983. Pitkäaikainen keskiarvo 1931-1983 
on merkitty 100:11a ja vuosittaiset arvot on las-
kettu prosentteina siitä.

kaisesta keskiarvosta. Tämä antaa yksityiskoh-
taisemman kuvan kuin pelkät vertailujaksojen 
keskiarvot. Piirros osoittaa, että Kalajoen, La- 
puanjoen ja Kyrönjoen tulvahuiput eivät ole 
vuoden 1964 jälkeen kasvaneet, jos mitataan 
virtaama jokisuulta. Tämä johtuu siitä, että 
säännöstelyaltaiden avulla on ojituksesta ai-
heutuva tulvien lisäys saatu pysymään kurissa.
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Kuitenkin paikallisesti valuma-alueiden si-
sällä tilanne vaihtelee hyvin paljon. On näet 
osoitettu, että aluksi metsäojituksen jälkeen 
kaikki valuma-arvot kasvavat jyrkästi, mutta ne 
tasaantuvat myöhemmin selvästi kasvillisuu-
den päästessä alkuun. Näin ollen esim. valu-
ma-alueiden latvoilla, säännöstelyaltaiden ylä-
puolella, purojen virtaamat voivat kasvaa aluk-
si metsäojituksen seurauksen rajusti, mutta 
usean säännöstelyäkään ketjun vuoksi latva- 
alueiden tulvalisäys ei tunnu enää merkittävästi 
jokisuulla saakka.

Pohjanmaan joet tulvivat myös kesällä ja al-
kusyksystä. Vaikka vesimäärät eivät ole tällöin 
yhtä suuria kuin keväisin, nämä tulvat aiheutta-
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KEIJO T. SEPPÄLÄ

Tulvajärvien muuttolinnut

Keväisin tulvivat joet ja järvet kuuluvat suoma-
laisen luonnon vuodenaikojen vaihteluun. En-
nen tulvia pidettiin luonnollisina ja asiaankuu-
luvina, välillä tulvista pyrittiin kokonaan eroon 
ja viime aikoina tavoitteeksi on asetettu vain 
viljelyä eniten rasittavien kesätulvien torjumi-
nen.

Meidän ihmisten ajattelutapa on vaihdellut, 
mutta linnuille tulvavesi on aina ollut merkittä-
vä ja tervetullut asia. Tämän kirjoituksen tarkoi-
tuksena on paneutua tulvajärvien lintuelä- 
mään. Asiaa on aiemmin käsitelty vuonna 1983 
ilmestyneen Kauhajoen luonnonkirjan artikke-
lissa.

Keväällä talven selän taittuessa luonto herää 
jälleen toden teolla henkiin. Lumi sulaa, vesi- 
pinta alkaa nousta järvissä ja joissa, jää hauras-
tuu ja virtapaikkoihin syntyy sulaa. Alavilla ran-
noilla vesi nousee yli äyräittensä, ja heti on 
elämää vesissä. Sulana pysyneitten vesien ää-
rellä talvehtineet sinisorsat ilmestyvät tulvaran-
noille. Telkät tulevat pian perässä.

Ilahduttavasti runsastuneen laulujoutsen- 
kantamme joutuisimmat muuttajat laskeutuvat

Metsähanhia kevätmuutolla Hyypässä. Kuva 
Seppo Laakso.
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myös varhain keväällä Kauhajoen tulvajärville. 
Ensimmäiset parit on tavattu jo maaliskuun 
puolivälissä. Ne ovat kuntamme pysyviä asuk-
kaita. Kauhajoen luonnonkirjassa ounastelin 
laulujoutsenen asettuvan pesimään Ylimysjär- 
velle. Niin tapahtuikin jo 1980-luvun puolivä-
lissä. Siitä lähtien tämä pariskunta on kasvatta-
nut monta poikasta maailmalle. Myös kaksi 
muuta joutsenparia asustaa Kauhajoella, joten 
hyvin ovat kansallislintumme asiat nykyään.

Myöhemmin keväällä, joutsenmuuton pääs-
tyä kunnolla vauhtiin huhtikuun puolivälistä 
lähtien, näitä komeita lintuja voi nähdä kym-
menittäin mm. Hyypänlaakson, Kokonkylän ja 
Kainastonjokivarren tulva-alueilla.

Kevään edistymisen myötä tulvat voimistu-
vat. Tulvajärvien rannoille ilmestyy runsaasti 
kahlaajia ja varpuslintuja. Töyhtöhyypät, iso- 
kuovit, taivaanvuohet ja metsäviklot ruokaile-
vat mielellään tulvarannoilla, koska vesi sulat-
taa routaista maata ja saa ravintoeläimiä liik-
keelle runsain määrin, samoin västäräkit, niitty-
kirviset ja pajusirkut hakeutuvat tulvarannoille

ja -pensaikkoihin. Komeat kurkiaurat laskeutu-
vat mielellään lepäilemään tulvarannoille.

Huhtikuun loppupuolella tulvat ovat nor- 
maalivuosina huipussaan ja elämä kiihkeim- 
millään. Silloin saapuvat vesilintujen, metsä- 
hanhien, kahlaajien ja kurkien pääjoukot. Ta-
vit, haapanat ja jouhisorsat ovat yleisiä, jopa 
runsaita. Joukossa on usein muutamia lapasor-
sia ja heinätaveja. Hyypänlaakson tulva-alueilla 
on tavattu vuosittain silkkiuikkuja, härkälintuja 
ja mustakurkku-uikkuja. Piilotteleva nokikana 
on harvinainen näky. Isokoskelo ja tukkakos-
kelo saattavat näyttäytyä, mutta kalansyöjinä 
ne hakeutuvat nopeasti mm. Ylimys-, Nummi- 
ja Ikkeläjärville. Sen sijaan pieni, vaalea koske-
lomme uivelo viihtyy telkkien seurassa tulva- 
pelloillakin. Tukkasotka on tulvajärvien luon-
teenomainen asukas vapun tienoilla, punasot-
ka edelleen harvinainen.

Kurkia aamu-usvassa Panttikylässä. Kuva Sep-
po Laakso.
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Suurten metsähanhiparvien tuloa huhtikuun 
lopulla ei voi olla huomaamatta. Varsinkin 
Hyypänlaakson ja Kainastonjoen tulva-alueille 
kerääntyy satamäärin hanhia, jotka ruokailevat 
sänki- ja oraspelloilla. Yleensä ne eivät viihdy 
kauan samalla paikalla, mutta uusia parvia tu-
lee tilalle jatkuvasti. Myös merihanhia on nähty 
kevätmuutolla useina vuosina, mutta levähtä-
mistä ei ole vielä havaittu Kauhajoella.

Kahlaajien pääjoukot saapuvat toukokuun 
alkupuolella. Pikkukuovit, lirot, valkoviklot ja 
suokukot hakeutuvat vesien äärelle. Myös 
mustaviklon tapaa usein joukosta. Kerran on 
nähty Hyypänlaakson tulvapelloilla tylli ja me-
riharakka, Kauhajärven tulva-alueella vesi- 
pääsky, suosirri ja mustapyrstökuiri.

Lokeista nauru- ja pikkulokki viihtyvät mai-
niosti tulvapelloilla, kala- ja harmaalokkikin le-
päilevät toisinaan hetken. Myöhäisistä varpus-
linnuista tulvapensaikkoihin on mieltynyt La-
pissa pesivä sinirinta, joka muuttaa säännölli-
sesti n. 10.-15.5. alueemme läpi.

Kun tulva on laskenut, lumi kadonnut ja jär-
vet vapautuneet jääpeitteistään, luonto rauhoit-
tuu ja palaa normaaliin uomiinsa hetken niin 
kiihkeästi elämää kuhisseilla tulvajärvillä.

Sateisina syksyinä vesi nousee jälleen joki-
varsilla ja järvien alavilla rannoilla luoden otol-
lisia ruokailupaikkoja syysmuutolla oleville lin-
nuille. Monen lajin syysmuutto poikkeaa kui-
tenkin täysin kevätmuuton luonteesta, ja esi-
merkiksi kahlaajista on vain rippeet elokuun 
jälkeen näillä seuduilla. Sen sijaan vesilinnuista 
etenkin puolisukeltajia tapaa vielä lokakuulla 
rantapeltojen tulvilta. Metsähanhet ja joutsenet 
eivät juuri syksyllä pelloille poikkea. Suurilta 
suoalueilta kuten Kauhanevalta niitä kuitenkin 
tapaa joka syksy.

Syksyiset tulvajärvet eivät siis tarjoa kevään 
veroisia elämyksiä, mutta ovat kuitenkin osal-
taan tärkeitä myös kevätmuuttoa ajatellen. Ne 
kuljettavat ravintoa sinne, missä sitä keväällä 
taas tarvitaan.

Tulvajärvien linnustoon on helppo tutustua, 
koska teitä risteilee joka puolella. Retkeilijöi-
den tulee kuitenkin muistaa toisten mailla liik-
kuessaan myös jokamiehen velvollisuudet: ei 
ajella tarpeettomasti pelto- ja tilusteillä, sotketa 
oraspeltoja tai rikota aitoja. Näin säilyy sopu 
parhaiten maanomistajien kanssa, sillä pelto on 
viljelijän työpaikka.
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PAAVO KALLIONPÄÄ

Viljelysmaiden peruskuivatus

Kun viljelysmaan pinta-ala on Kauhajoella 
edelleen Pohjanmaan suurimpia on luonnollis-
ta, että ns. peruskuivatustyöt ovat olleet tärkeä-
nä tehtävänä, jotta maanviljelylle on voitu luo-
da edellytykset. Kuivatustoimenpiteet on koh-
distettu jo viljelyksessä oleville alueille tai ko-
konaan helposti ja edullisesti siihen ostettaville 
suo- ja neva-alueille. Ei ole kaihdettu matalia 
järvien ja lampien ranta-alueitakaan silloin kun 
on ollut huutava pula kelvollisesta viljelys-
maasta.

Kauhajoen maaperä on luonnostaan pelto-
viljelyyn erittäin soveliasta. Pääosa alueesta on

hietaista hiesua tai hiesua. Rinnemailla on jo 
enemmän kivennäismaata. Tiiviit maalajit puo-
lestaan lisäävät kuivatustarvetta entisestään.

Esi-isiemme 1700- ja 1800-luvuilla aloittamia 
kuivatustöitä on paranneltu ja laajennettu eri-
tyisesti sotien jälkeen, jolloin maan tarve oli 
suuri. Kauhajoellekin muutti kotikontunsa me-
nettänyttä Karjalan väkeämme kaikkiaan n.

1920-luvun kaivutekniikkaa. Kuva Vaasan vesi- 
ja ympäristöpiiri.
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1100 henkeä. Kokonaan uusia tiloja perustet-
tiin lisäksi rintamamiehille.

Viranomaisten toimesta tehtävät kuivatus- 
hankkeet aloitettiin Vaasan maanviljelysinsi- 
nööripiirin toimesta ns. vesioikeuskin aikana 
1920-luvulla. Vanhimmat merkinnät Kauhajo-
ella tehdyistä viranomaisojituksista ovat vuo-
delta 1923- Omatoimisia ojituksia oli toki toteu-
tettu asianosaisten maanomistajien ja talollisten 
toimesta jo aikaisemmin. Ojitustyöt tehtiin ai-
van sotien alkuun saakka lapiotyönä käyttäen 
apuna kovapyöräisiä työntökärryjä eli kotti- 
kärryjä, kärräyslankonkeja, pukkeja, köysiä, 
kraanoja ym. Työ oli erittäin raskasta ja vaati 
miehiltä hyvää kuntoa. Isoissa hankkeissa pu-
ron- ja jokiperkauksissa perkausosuudet jaet-
tiin yleensä työporukoille urakkoina. Vähäi-
simmät työt annettiin mieskohtaisina urakkoi-
na. Sotien välisenä aikana siirryttiin vähitellen 
konekantaan. Vaasan piirin alueella käytettiin 
jo 1920-luvulla ketjukauharuoppaajaa. 1930-lu- 
vun lamakausi siirsi koneellistumisen alun

1950-luvulle. Ensimmäinen todellinen Hullu-
jussi lienee perkaustöissä ollut Ruston Bucy- 
rus-laahakauhakone. Niissä oli ja on diesel-
moottori ja koneita on useita painoluokkia. 
Yleisin oli aikoinaan 20-tonnin kokoluokka. 
On ollut ihailtavaa, miten taitavasti koneiden 
kuljettajat ovat osanneet vaijerin varassa roik-
kuvaa kauhaa ohjailla. 1960-luvun alussa laa- 
hakauhakoneita lienee Vaasan maanviljelysin- 
sinööripiirissä ollut parhaimmillaan parikym-
mentä kappaletta. Töitä oli silloin runsaasti eri 
puolilla piirin aluetta. Kauhajoella toteutettiin 
1960-luvulla lähes parikymmentä hanketta, joi-
den yhteinen hyötyala oli n. 3300 ha. Huomat-
tavan lisäyksen ja kiinnostuksen kuivaustöihin 
toivat peltojen salaojitus ja sen aiheuttama tar-
ve valtaojien syventämiseen. Tämä työ näyttää

Kaunista valtaojaa laahakauhakoneella. Kuva 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri.
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jatkuvan vielä tänä päivänä. Konekannassa on 
1970-luvun alussa tapahtunut muutos hydrau-
liikan kehityksen myötä. Koneet ovat helppo-
käyttöisiä, tehokkaita ja helposti liikkuvia koh-
teesta toiseen.

Yleisesti on vallalla se käsitys, että viljelys-
maiden peruskuivatus olisi jo kokonaan suori-
tettu. Kauhajoeltakin on kuitenkin tehty vireillä 
olevia ojitushakemuksia Vaasan vesi- ja ympä-
ristöpiiriin kaikkiaan kuusi kappaletta. Näiden 
toteuttamisvaiheeseen saaminen edellyttää ve-
silain mukaisen ojitustoimituksen pitämistä. 
Toimitus saattaa joissakin tapauksissa kestää 
jopa kauemmin kuin itse hankkeen toteuttami-
nen. Ojitustöiden toteuttaminen näyttää jatku-
van valtion vuosittain myöntämien määräraho-
jen mukaisesti ja nyt lamakaudella huomatta-
vasti vaatimattomammin.

Ongelma-alueiksi näyttävät Kauhajoella 
muodostuvan varsinaiset tulvat, joiden kuriin- 
saattaminen on vielä täysin kesken. Tulvien 
ongelmallisuutta lisäävät niiden esiintyminen 
myös yhä yleisemmin kesäaikana. Kauhajoen

huomattavimmat tulva-alueet ovat Ikkeläjär- 
vellä, Päntäneenjoella, Kainastonjoella ja Hyy- 
pänjoella. Nämä hankkeet vaativat nykyään 
muitakin toimenpiteitä kuin pelkkiä perinteisiä 
perkauksia. Toimenpiteistä voidaan mainita 
pengertämiset, pohjapadot, vähäiset allastuk- 
set, uomien suojakaistat, jokivarsien maise- 
mointityöt, vanhojen vesirakenteiden entisöin-
ti, kalastus- ja ravustamismahdollisuuksien luo-
minen jne. Toteutetuista vesistöllisistä paranta-
mistoimenpiteistä voidaan mainita Asuulin 
suojapengerrys ja Ikkeläjoen purotaimenpa- 
dot, Ikkeläjärven kunnostus, ylitiheän kasvus-
ton raivaus keskustan jokivarsialueilla, uima-
hallin mallikkaasti tehty rantakivetys jne.

Työtä ja toteutusta odottavien kuivatus- ja 
tulvasuojeluhankkeiden lisäksi kiireellisinä

Kauhajoen huomattavimmat tulva-alueet ovat 
Ikkeläjärvellä, Kainastonjoella, Hyypänjoella ja 
Päntäneenjoella, jossa Seppo Löytölä on ku-
vannut Jokimaan kevättulvia.

93



odottavat Kauhajoen pääuoman pohjapatojen 
rakentaminen, Nummijärven erittäin kiireelli-
nen kunnostaminen sekä yksittäisten vanhojen 
vesirakennuskohteiden entisöinti.

Lopuksi muutama sana Kauhajoen vesiasioi-
hin liittyvää henkilöhistoriaa. Kauhajokiset 
ovat varmaan monessa yhteydessä olleet teke-
misissä piiri-insinööri Ole Suupohjan kanssa. 
Hänen ja erityisesti piiri-insinööri Reino Eero-
lan toimesta laadittiin Kauhajoelle lukuisia kui-
vatus- ja vesihuoltosuunnitelmia. Aivan erityi-
sen maininnan vaatii rakennusmestari Runar 
Strengell. Hän oli lähes kolmekymmentä vuot-
ta hoitamassa valtion vesihankkeita Kauhajoel-
la. Asumisen vaatimukset eivät olleet nykyta-
soa. Kauppias Elsa Myllyniemen tontin taka-
reunalla oli vaatimaton parakki, joka tuli kau-
hajokisille isännille tutuksi. Erityistä kunnioi-
tusta Strengelliä kohtaan lisäsi vielä se, että hän 
äidinkieleltään ruotsinkielisenä viihtyi erittäin 
hyvin Kauhajoella. Tutuiksi kauhajokisille ovat 
varmaan jo 1950-luvulla tulleet rakennusmesta-
rit Alpo ja Jaakko Päivike ja J. V. Pihlajamaa. 
Uskottuina miehinä ojitustoimituksissa lienevät 
eniten aikoinaan olleet maanviljelijät Viljo Vuo-
rela ja Nikolai Latva-Pukkila.

Uoman ruoppausta hartiapankilla. Kuva Vaa-
san vesi- ja ympäristöpiiri.

Erilaisten vesistöhankkeiden toteuttaminen 
on nykyään entistä enemmän hyödynsaajaosa- 
puolten, kuntien, järjestöjen, kylätoimikuntien 
jne. oman aktiivisuuden varassa. Vesiviran-
omaisten osallistuminen edellyttää laajaa pai-
kallista yksimielisyyttä ja hankkeiden yleisten 
tarpeiden toteamista.

Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin arkistoluettelon mukaiset kuivatushankkeet, niiden toteutuksen päättymis-
vuosi ja hyötyalue.

Hanke Toteutuksen
päättyminen

Ha

Koihnansuo 1923 1 887
Päntäneenluoma 1935 246
Kiurunluoma 1938 67
Äijälän pappilan ja lukkarin virkatalon asutusalueen kuivatus 1947 234
Ylikönnön ja Suomelan pika-asutustilojen kuivatus 1948 9
Vinniäisluoma 1948 142
Pyyluoma 1948 30
Kiviluoma 1948 167
Latva-Äijön asutusalueen kuivatus 1950 58
Koihnansuo I 1950 10
Kotipalstan laskuoja 1951 45
Myllyluoma 1951 57
Sahan- ja Tuhkanevan kuivatus 1952 886
Sepin ym. ojat 1953 367
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Plevnan asutusalueen kuivatus 1954 78
Koihnansuo II ja III 1955 687
Ohmerojärven kuivatus 1955 220
Parjakanluoma 1958 224
Rytiluoma 1956 426
Hukan- ja Märänluoma 1960 376
Inhanluoma ym. ojat 1960 130
Ohmerojärven vesijätön kuivatus 1960 99
Pukinoja ym. ojat 1960 281
Veittinevan ym. ojat 1960 311
Kotonevan ym. ojat 1963 92
Kainastonjoen yläosa 1964 506
Kortteen ja Hakokallion ojat 1964 111
Takkulan, Honkilahden ym. ojat 1964 164
Filppulan tilojen ym. maiden kuivatus 1965 127
Pajuluoma 1965 78
Hooparan ym. ojat 1966 85
Jokioja ym. ojat 1966 90
Nummijoen keskiosa ja Lapinnevanojat 1968 229
Ohmeroluoma ym. ojat 1968 452
Panula-Mäkitalo alueen ojitus 1968 110
Kirkasluoma ym. ojat 1969 64
Kainastonjoen alaosa 1970 362
Kituluoma 1970 154
Kituluoma (K 1) 1970 7
Laturinluhta, Marttila-Kohlo, Tolppaoja-Sauranoja 1970 314
Oravanevan ym. ojat 1970 76
Kainastonjoen alaosan sivuojat 1972 185
Päntäneenluoman yläosa 1973 20
Laurusen-Pukkilan-Kosken ym. ojat (osa-alue III) 1974 34
Laurusen-Pukkilan-Kosken ym. oja (osa-alue I) 1975 127
Laurusen-Pukkilan-Kosken ym. ojat (osa-alue II) 1975 158
Nevaoja ym. ojat 1976 153
Mustaisluoma 1978 121
Patoluoma 1979 72
Savikylän tienvarsioja 1985 17
Anilanluoma 1986 94
Aronkylän ja Vennanmäen alueiden kuivatus 1988 171
Rytiluoman suuosan oikaisu ja suuosan pengertäminen 1989 30
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Kauhajoen soista ja soistuneista kangasmaista 
on ojitettu 80 %. Kun uudisojitusala ei enää 
kasva, jää noin 10 000 hehtaaria suota luon-
nontilaan suojelualueina tai suotyypin karuu-
den vuoksi. Esimerkiksi kartalla näkyvä Selkä- 
saarenneva, karu keidasräme Ohmerojärven 
kylän tuntumassa on ojitettu vain reunoiltaan.

Sen sijaan Maijannevan alkuperäiset suotyypit, 
rahkaräme, tupasvillaräme ja rahkaneva, ovat 
vanhan ojituksen vaikutuksesta jo muuttumas-
sa metsäksi. Selkäsaarenmäkeen rakennettu 
metsäautotie helpottaa puusadon korjuuta. Ote 
peruskartasta n:o 1243 08. C Maanmittaushalli-
tus.
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PAULI IKKELÄ

Soita ja soistuneita kangasmaita kuivataan

Metsäpohjien vesitaloutta säätelee pääasiassa 
puuston vedenhaihdutuskyky. Kun puusto hä-
viää metsästä hakkuiden tai metsäpalon vuok-
si, alueen pohjaveden korkeus nousee. Tämä 
luo otolliset kasvuolosuhteet vettä edelleen si-
toville suokasveille, kuten esimerkiksi rahka-
sammalelle, ja kangasmetsät soistuvat.

Ilman laajamittaisia soiden ja soistuvien kan-
gasmaiden ojituksia olisivat Kauhajoellakin 
alavat kangasmetsät muuttuneet yksitoikkoi-
siksi soiksi. Ojituksilla on monissa tapauksissa 
kyetty säilyttämään ympäristö alkuperäisenä ja 
turvattu siten maiseman monimuotoisuus.

Puolustuksesta hyökkäykseen — metsistä 
soille

Ensimmäisten metsäojitusten tarkoituksena 
1800-luvulla oli suojella kangasmaita soistumi-
selta ja samalla torjua hallan hyökkäykset. Kui-
tenkin jo 1900-luvun alussa ojitus nähtiin kei-
nona kasvullisen matsämaa-alan laajentami-
seen soita ja soistuneita kangasmaita kuivaa-
malla. Järjestelmällinen ojitustoiminta aloitet-
tiin valtion mailla vuonna 1908 ja metsänparan-
nuslain voimaantulon jälkeen vuonna 1928 yk-
sityisillä mailla.

Ravinteikkaimmilla korpimailla, joilla ha-
pekkaat pintavedet pääsevät virtaamaan, puu 
kasvaa varsin hyvin. Ojituksella järjestellään 
seisovavetisen suon vesitaloutta siten, että ha-
pettomat pintavedet saadaan liikkeelle. Näin 
maan ilmavuus lisääntyy, puiden juuristo tun-
keutuu syvemmälle maahan ja vilkastunut 
pieneliöstö vapauttaa maasta lisää puille käyt-
tökelpoisia ravinteita -  puusto elpyy ja kasvu 
lisääntyy. Lisäkasvun suuruus riippuu lähtö- 
puustosta ja ojitetun suon ravinteisuudesta.

Ojituksen ansiosta metsänkasvatus on nous-
sut soiden taloudellisesti tärkeimmäksi käyttö-
muodoksi: kolmannes Suomessa vuosittain 
korjattavasta puusta hakataan ojitusalueilta, 
Kauhajoella lähes puolet.

Ympäristöaktivistit ovat voimakkaasti arvos-
telleet metsäojituksia ja väittäneet, että lähes 
puolet ojituksista on tehty turhaan. Prof. Kelti- 
kankaan mukaan on kuitenkin Etelä- ja Keski- 
Suomessa kannattamattomia ojituksia vain 5-8 
prosenttia ojitusalasta, Pohjois-Suomessa hie-
man enemmän. Kannattamattomat ojitukset 
ovat syntyneet ojituksen huippuvuosina 1960- 
luvulla, jolloin ojitettiin myös pienialaisia karu-
ja soita.

Merkittävin ojitusten ympäristöhaitta on nii-
den vesistöjä rehevöittävä vaikutus, joka joh-
tuu pääosin eroosiosta. Sitä pystytään vähentä-
mään hyvällä suunnittelulla ja oikealla kaivu- 
tekniikalla, kuten esimerkiksi päättämällä ojat 
muutaman metrin päähän vesistöstä.

Tilanne Kauhajoella

Kauhajoella soita ja soistuneita kangasmaita on 
55 000 hehtaaria. Tähän mennessä alasta on 
ojitettu hieman yli 40 000 ha. Uudisojitusala ei 
enää kasva, sillä jäljellä olevat ojittamattomat 
suot joko ovat niin karuja, ettei niitä kannata 
ojittaa, tai kuuluvat suojelualueisiin ja jäävät 
siten luonnontilaan. Yhteensä Kauhajoella säi-
lyy luonnontilaisia soita yli 10 000 hehtaaria.

Metsäojitustoiminnan tuloksena on Kauha-
joen metsien kasvu lisääntynyt 50 000 m3 vuo-
dessa, ja vuoden 2000 jälkeen kasvu jatkunee 
kaksinkertaisena. Nykyisin käytetään työvaroja 
ojitusalueiden kunnostamiseen Kauhajoella 
noin 0,7 miljoonaa markkaa vuodessa, mutta
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1. Varsinainen sarakorpi (VSK) Etelä-Pohjan-
maalla. Metsäojitus ja kuvaus vuodelta 1934.

2. Sama kohde v. 1958.

3. Sama kohde v. 1984. Jo  2000-luvun alussa
Kauhajoellakin korjataan puolet hakattavas-
ta puusta ojitusalueilta. Kuvasarja Etelä-Poh-
janmaan metsälautakunta.

3.
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nykyisten ojitusalueiden lisäkasvun kantoraha- 
arvo on yli 4 miljoonaa markkaa vuodessa.

Tulevaisuus

Suomen soiden ja soistuneiden kankaiden yh-
teenlaskettu pinta-ala on 10,6 miljoonaa heh-
taaria, josta valtakunnan metsien viimeisen in-
ventoinnin mukaan on ojitettu 5,7 miljoonaa 
hehtaaria. Soiden ja soistuneiden kankaiden tä-
mänhetkiseksi kokonaiskasvuksi on laskettu 
20 miljoonaa m3 eli 2 mrd. mk/v. Tästä ojitus- 
toiminnan tulosta on noin 9 miljoonaa m3 eli n. 
1 mrd. mk/v.

Metsäojitustoiminta tarkoittaa kuitenkin tu-
levaisuudessa lähes yksinomaan vanhojen oji-
tusalueiden kunnostamista. Kauhajoella väli-

tön kunnostusojitustanne on yli 10 000 hehtaa-
ria ja tarve kasvaa yli 1 000 hehtaarilla vuodes-
sa vanhojen ojitusten rappeutuessa. Nykytasoi-
silla määrärahoilla pystytään kunnostusojituk-
sia tekemään Kauhajoella vajaalle tuhannelle 
hehtaarille eli työsarka on loputon. Ojitusalu-
eilla tulisi lisäksi myös tehdä erilaisia metsän- 
hoitotehtäviä ja hakkuita, rakentaa metsäteitä 
sekä lannoittaa.

Suometsien tuotto on valtakunnallisesti jyr-
kässä nousussa, jo tämän päivän vuotuiset hak-
kuumahdollisuudet ovat kantorahatuloina kak-
sinkertaiset verrattuna niihin kustannuksiin, 
mitä ojitukseen on tähän mennessä uhrattu. Jo 
2000-luvun alussa Kauhajoellakin korjataan oji-
tusalueilta puolet hakattavasta puusta. Edelly-
tyksenä on, että metsä-2000-ohjelmassa esitetyt 
hoito- ja kunnostustoimet tehdään ajallaan.
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RAIMO HEIKKILÄ

Ojitusten haitat

Viljelymaiden ja soiden kuivatuksen vaikutuk-
set vesistöihin voidaan jakaa kolmeen osaan: 
vaikutukset virtaavan veden määriin, veden 
laatuun ja vesistön laatuun. Edelleen ojitusten 
suoranaiset vaikutukset heijastuvat vesiekosys- 
teemeihin, vesien kasvillisuuteen ja eläimis-
töön. Yleensä ojitusten aikaansaamat vaikutuk-
set vesiin ovat haitallisia sekä vesiekosysteemi-
en että vesiä eri tavoin käyttävien ihmisten kan-
nalta.

Ojitusten vaikutus virtausoloihin

Ojitusten vaikutus vesien virtausoloihin on pit-
kään ollut kiistanalainen asia. Toiset väittävät

ojitusten tasaavan vesistöjen virtaamia, kun 
taas toiset väittävät niiden suurentavan virtaa- 
mavaihteluja. Asiaa on vaikea selvittää täsmälli-
sesti, koska samaan aikaan ojitusten kanssa on 
tehty muitakin vesistöjen virtausolosuhteisiin 
vaikuttavia toimenpiteitä, esimerkiksi avohak-
kuita, ja toisaalta on säännöstelty virtaamia tul-
vien torjumiseksi ja energian tuoton lisäämi-
seksi. Edelleen ojitusten vaikutukset riippuvat

Metsäojitukset lisäävät tulvahuippuja vesistö-
jen latva-alueilla. Erityisesti sateisten kesien ke- 
sätulvat nousevat entistä herkemmin, mikä on 
Hyypässäkin todettu. Kuva Pekka Peura.
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siitä, tehdäänkö ojituksia valuma-alueen ylä- 
vai alaosassa, lähellä pääuomaa vai kaukana 
siitä.

Ojitus kasvattaa suolta valuvan veden mää-
rää, erityisesti heti ojituksen jälkeen. Tällöin 
lisäys johtuu suon vesivaraston purkautumi-
sesta. Aikaa myöten valunnan lisäys vähenee, 
mutta pysyy kuitenkin parikymmentä vuotta 
luonnontilaisen suon valuntaa korkeampana. 
Tämä johtuu veden haihtumisen vähenemises-
tä, mikä aiheutuu suon pohjaveden pinnan 
alenemisesta ja virtauksen nopeutumisesta. 
Kun haihdunta pienenee, suurempi osa suolle 
saatavasta vedestä poistuu sieltä virtaamalla 
ojia pitkin. Puuston kehittyessä suolle haih-
dunta vähitellen kasvaa, ja kokonaisvalunta 
palautuu luonnontilaisen suon tasolle, jopa 
sen allekin.

Kokonaisvalunnan muutoksia oleellisempia 
ovat vesistöjen ja niiden käyttäjien kannalta 
muutokset huippu- ja alivirtaamissa. Ojitusalu-
een sijaitessa valuma-alueen latvoilla terävöi-
tyy koko alueen tulvahuippu valunnan ylä-
juoksulta nopeutuessa. Vastaavasti alajuoksul-
la toteutettavat ojitukset saattavat pienentää 
koko alueen tulvahuippua. Kevättulvia sel-
vemmin ojitukset kasvattavat kesätulvia. Erityi-
sesti sateisten kesien suuret tulvahuiput kasva-
vat ojituksen takia. Pieniä tulvahuippuja taas 
suon pinnan kuivumisen takia lisääntynyt ve-
den varastointikyky tasoittaa. Alivirtaamat kas-
vavat ojituksen vaikutuksesta yleensä selvästi, 
erityisesti ohutturpeisilla alueilla, joilla ojat 
ulottuvat hyvin vettä läpäisevään kivennäis-
maahan. Alivirtaamien kasvu vähenee ojituk-
sen vanhetessa, kun turpeen vedenläpäisevyys 
heikkenee. Vanhoilta metsäojitusalueilta va- 
lunta saattaa kuivina kausina lakata kokonaan.

Kyrönjoen virtaamia on tutkittu varsin pe-
rusteellisesti. Muutama vuosi sitten Amer Bila- 
letdin totesi, että tulvahuiput ovat kasvaneet 
maatalouden peruskuivatuksen takia 1.3 % va-
luma-alueen kuivatettua prosenttia kohti. Met-
säojituksen vaikutus oli selvästi vähäisempi, 
0.4 % valuma-alueen ojitettua prosenttia kohti. 
Kyrönjoen valuma-alueesta n. 15 % on kuiva-
tettu maatalouden tarpeisiin, ja metsäojitettua 
suota on valuma-alueesta n. 13 %. Kauhajoella

maatalouden maankuivatuksen osuus alasta 
on pienempi, mutta metsäojitetun suon osuus 
selvästi suurempi. Yli neljäsosa Kauhajoen pin-
ta-alasta on ojitettua suota. Mainitun tutkimuk-
sen perusteella voidaan olettaa, että metsäoji-
tus on Kauhajoen pääuomassa kasvattanut tul-
vahuippuja ainakin 10 prosentilla ojitusta edel-
täneeseen tilanteeseen verrattuna.

Metsäojituksen vaikutus virtaamiin heikke-
nee vähitellen, kun ojat kasvavat umpeen, ja 
toisaalta ojitusalueelle kehittyvä puusto lisää 
haihduntaa, jolloin ojitusalueelta pois virtaavan 
veden määrä vähenee. Valitettavasti Kauhajo-
ella on ojitettu paljon ojituskelvottomia soita, 
jotka ovat niin karuja, että ojituksen avulla niil-
lä ei puuston kasvu lisäänny. Niinpä ojituksen 
hydrologiset vaikutukset palautuvat näiltä osin 
hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Kuivatustehon 
säilyttämiseksi ojia myös perataan, jolloin ojien 
umpeenkasvun virtaamia hidastava vaikutus 
poistetaan. Jos ojitusalueiden puusto hakataan, 
palataan edelleen ojituksen aikaansaamaa 
puuston kasvua edeltävään tilanteeseen. Siksi 
ojitusten hydrologiset vaikutukset ovat melko 
pysyviä.

Ojituksen vaikutus veden ja vesistön  
laatuun

Kiinteän aineksen huuhtoutuminen

Luonnontilaiselta suolta valuvalle vedelle tyy-
pillisiä piirteitä ovat Suomessa pienet ravinne- 
pitoisuudet, kohtalainen happamuus ja korkea 
liuenneen orgaanisen aineksen eli humuksen 
pitoisuus. Liettyneen kiintoaineen pitoisuus 
luonnontilaisilta soilta valuvissa vesissä on 
yleensä pieni. Maaperää suojaavan kasvipeit-
teen rikkominen ojituksella lisää eroosiota eli 
maan kulumista ja kiintoaineen kulkeutumista 
vesistöihin, usein moninkertaiseksi. Voimak-
kain eroosio tapahtuu yleensä suurissa kokoo-
ja- ja laskuojissa, varsinkin jos ne ulottuvat tur-
peen alla olevaan kivennäismaahan. Ojien syö-
pyminen on sitä voimakkaampaa mitä suurem-
pi kaltevuus ja virtausnopeus niissä on. Jos 
ojan pohja-aines on herkkää syöpymiselle, 
herkintä on hieno hiekka, voi eroosio olla hy-
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vinkin huomattavaa. Syöpyminen on suurim-
millaan kaivutyön aikana ja heti sen jälkeen, 
sääoloista riippuen. Jos ojia kaivetaan runsas-
vetisenä vuodenaikana, voi eroosio olla hyvin 
suurta. Vuotuisesta eroosiosta suurin osa voi 
tapahtua parin tulvapäivän aikana. Eroosio vä-
henee vähitellen uomien vakiintuessa.

Kauhajoella kiintoaineksen kulkeutuminen 
vesistöihin ojituksen takia on erityisen suuri 
ongelma. Tämä johtuu siitä, että Kauhajoella 
on hyvin suuria harjumuodostumia, joista on 
jääkauden jälkeen maan kohotessa kuiville 
kulkeutunut suuria määriä hienoa hiekkaa pai-
koin laajoillekin alueille aallokon ja tuulen vai-
kutuksesta. Esimerkiksi Nummikankaan koil-
lispuolella on useita neliökilometrejä laaja 
alue, joka on muodostunut tuulen kuljettamas-
ta hyvin lajittuneesta hienosta lentohiekasta.

Lentohiekka on paikoin kasautunut dyyni- 
kumpareiksi, mutta laajalti on myös tasaista 
peittohiekkakenttää. Koska pohjaveden pinta 
on korkealla, on lentohiekka-alue laajalti sois-
tunut. Suot ovat hyvin ohutturpeisia, ja kun

niitä on ojitettu, ovat ojat ulottuneet yleensä 
hiekkaan asti. Tästä johtuen on ojitusalueilta 
kulkeutunut suuri määrä hiekkaa, joka on pää-
asiassa kasautunut Ikkelänjokeen laskevien 
purojen uomiin ja hiekkaan kaivautuneisiin 
laaksoihin. Osa on kulkeutunut Ikkelänjokeen 
asti. Purojen uomat ovat tämän takia madaltu-
neet ja pohjat tasoittuneet.

Vastaava ilmiö on tapahtunut myös monissa 
Lauhavuoren ympäristön puroissa, esimerkiksi 
Paholuomassa, Hukanluomassa ja Kärkiluo- 
massa. Hukanluoman laaksossa on hiekkaa 
kertynyt laajaksi kentäksi noin puolen metrin

Luonnossa liikkujan kohdalla oli ennen Rauha- 
luoman syvänne ja kylän lasten uimapaikka. 
Purojen uomat ovat yleisesti madaltuneet ja 
myös jokien syvänteet täyttyneet. Erityisesti 
1960-luvun suoraviivaiset ojitukset aiheuttivat 
vahinkoja, jotka ovat yhä korjaamatta. Kuva 
Jussi Kleemola.
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Kauhajoella on laajoja hienon hiekan alueita, 
jotka ovat herkkiä syöpymiselle. Kauhajärven 
rannalle on syntynyt metsäojan tuomasta hie-
kasta suistoalue kuin joen suulle. Ilmakuvasta 
näkyy myös rantojen soistuminen ja liikkuvat 
turvelautat. Kuva Pertti Sevola.

paksuudelta, mikä on aiheuttanut hyväkasvui-
sen metsän kuolemisen pystyyn ainakin yhdes-
sä kohdassa purolaaksoa. Kauhajärveen on 
kertynyt järven länsipuolelta laskevan ojan 
suuhun laaja, selvästi ilmakuvissa näkyvä hie-
kasta muodostunut delta, kuin Niilin suistomaa 
pienoiskoossa. Muurahaiskylästä Vääräjärvelle 
johtanut tie on muuttunut ajokelvottomaksi, 
kun Eenokinnevan ja sen läheisten soiden oji-
tuksen yhteydessä ojitusalueen vedet johdet-
tiin tien vartta pitkin Paholuomaan. Oja syöpyi 
hiekkamaahan yhdessä kohdassa jopa kaksi 
metriä syväksi ja lähes viisi metriä leveäksi. 
Tiestäkin suurin osa sortui ojaan monen kym-
menen metrin matkalla. Paholuomaan kulkeu-
tui kaikkiaan tuhansia kuutiometrejä hiekkaa.

Orgaanista kiintoainesta huuhtoutuu run-
saasti erityisesti turvetuotantoalueilta, koska 
niillä ei ole eroosiolta suojaavaa kasvipeitettä. 
Vaihtelu on suurta riippuen turpeen laadusta ja 
tuotantoalueen sarkojen ja ojien kaltevuudesta. 
Tavallisesti polttoturvesoilta huuhtoutuu or-
gaanista kiintoainesta muutamia satoja kiloja 
hehtaarilta vuodessa. Määrä saattaa olla tilapäi-
sesti paljon suurempi esimerkiksi, kun turve-
tuotantoalueen ojia perataan. Kauhajoella on 
turvetuotantoalueilta huuhtoutuva orgaaninen

kiintoaines aiheuttanut melkoista liettymistä ai-
nakin Säkkijärvellä, jonka lounaispuolinen tur-
vetuotantoalue ulottuu lähes järven rantaan 
asti. Myös Nummijärvellä ja Ylimysjärvellä on 
liettyminen selvästi havaittavissa. Metsäojitus-
alueiltakin huuhtoutuu orgaanista kiintoaines-
ta varsinkin kaivutyön yhteydessä, mutta kaik-
kiaan määrät jäävät huomattavasti pienemmik-
si kuin turvetuotantoalueilla. Koska metsäoji-
tus kattaa huomattavasti turvetuotantoa suu-
remman pinta-alan, on sekin saanut aikaan 
huomattavaa vesistöjen liettymistä.

Ojituksen vaikutus vesien ravinteisiin

Metsäojitus yksinään ilman lannoitusta näyttää 
useimpien tutkimusten perusteella vaikuttavan 
vain vähän valumaveden fosforin pitoisuuk-
siin, ellei eroosio samalla lisäänny. Kokonais- 
fosforihuuhtoutumat saattavat eroosioalueilla 
nousta jopa monikymmenkertaisiksi luonnon-
tilaisen vaiheen huuhtoutumiin verrattuna. 
Eroosioaineksen tosfori on kuitenkin melko 
tiukasti hiukkasiin sitoutunutta, eikä sitä voi 
vesistövaikutuksiltaan verrata esimerkiksi lan- 
noitefosforiin. Suometsien lannoitteissa on fos-
fori ollut helppoliukoista, mikä on aiheuttanut 
sen, että suuri osa lannoituksesta onkin siirty-
nyt rehevöittämään vesiä eikä parantamaan oji-
tusalueiden puuston kasvua. Joissakin tapauk-
sissa näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että liuen-
neen fosforin huuhtoutuma on kasvanut pel-
kän metsäojituksenkin seurauksena. Esimer-
kiksi Metsäntutkimuslaitoksen ja Joensuun yli-
opiston ns. Nurmes-tutkimuksessa havaittiin 
liukoisen fosforin pitoisuuksien kaksinkertais-
tuneen ojitusalueen alapuolisessa purossa oji-
tuksen takia. Koska fosfori on yleensä vesi- 
ekosysteemien tuotannon minimitekijä, eli sen 
puute rajoittaa vesieliöstön määrää, aiheuttaa 
fosforin lisäys voimakasta rehevöitymistä vesis-
töissä. Kauhajoen järvissä ja virtaavien vesien 
latvoilla havaittu rehevöityminen johtunee ensi 
sijassa ojitusalueilta huuhtoutuneesta fosforis-
ta.

Muiden ravinteiden määriin ojitus yksinään 
ei vaikuttane niin selvästi kuin fosforin, eikä 
niiden lisäys rehevöitä vesistöjä yhtä herkästi
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kuin fosforin huuhtoutuminen. Turvetuotanto 
aiheuttaa kuitenkin huomattavan lisäyksen 
suolta valuvien vesien ammoniumtyppipitoi- 
suuksiin, mikä selittää osan esimerkiksi Num-
mijärven rehevöitymisestä.

Ojituksen muut vaikutukset

Ojituksen vaikutus vesien happamoitumiseen 
on vähäinen. Ojitetulta suolta valuva vesi ei 
yleensä ole happamampaa kuin luonnontilai-
selta valuva. Ojituksessa ojan pohjat ulottuvat 
ainakin suon reunoilla usein suon pohjan lä-
heisiin turvekerroksiin, joiden raskasmetallipi-
toisuudet ovat pintaturvetta korkeammat. Tästä 
johtuen ojitus lisää raskasmetallien huuhtoutu-
mista vesistöihin. Pitoisuudet ovat kuitenkin 
yleensä niin pieniä, etteivät esimerkiksi kalojen 
elohopeapitoisuudet nouse ojituksen takia. 
Tällaista ilmiötä ei Kauhajoellakaan ole havait-
tu.

Ojituksen vaikutusten ekologisia 
seurauksia

Ojituksen merkittävimmät haittavaikutukset 
vesistöissä ovat rehevöityminen ja pohjien Pet-
tyminen. Rehevöityminen heikentää voimak-
kaasti vesien käyttökelpoisuutta virkistykseen, 
ja muuttaa myös vesieliöstöä. Liettyminen on 
erityisen haitallista pienissä latvapuroissa, jois-
sa se heikentää pohjakutuisten kalojen, erityi-
sesti lohikalojen, ja ravun lisääntymismahdolli-

Männistönluoma virtaa alajuoksullaan ennen 
yhtymistään Ikkelänjokeen lähteisessä kurussa 
vaikuttavan kotkansiipikasvuston keskellä. 
Yläjuoksun laajoilta ojitusalueilta liuennut hu-
mus on värjännyt veden. Näky kertoo myös 
siitä, että ojituksista huolehtivilla on ollut sil-
mää säästää edustavia puroja jo silloin, kun 
muut eivät olleet kiinnostuneita pienvesien ti-
lasta. Kuva Jussi Kleemola.

suuksia. Suurimmassa osassa Kauhajoen puro-
ja ovat ennen hyvinkin runsaat purotaimen- 
kannat vähentyneet jyrkästi, koska ojitusalueil-
ta puroihin kulkeutuneen hiekan takia kutu- 
olosuhteet ovat heikentyneet. Ilmeisesti myös 
purotaimenten ravintoeläimet ovat vähenty-
neet.

Miten ojitusten haittoja voidaan torjua?

Ojituksen vesistöhaittoja voitaisiin parhaiten 
vähentää suunnittelun tasoa nostamalla. Eroo- 
sioherkkiä alueita ei tulisi ojittaa ollenkaan. 
Yleensä pitäisi välttää ojitusta märkinä kausina, 
jolloin ojituksen aikainen eroosio voi kasvaa 
rajusti. Koska uudisojitus on pääasiassa jo teh-
ty, pitäisi nämä tekijät ottaa huomioon suunni-
teltaessa kunnostusojituksia, joiden määrä kas-
vaa voimakkaasti. Kunnostusojituksen vesistö- 
vaikutukset ovat suunnilleen samanlaiset kuin 
uudisojituksenkin.

Teknisiä ratkaisuja, jotka vähentävät ojitus-
ten haittoja, voivat olla esimerkiksi laskeutusal- 
taat, ojitusalueen ja vesistön väliset suojavyö-
hykkeet, katkokset ojastoissa sekä ojituskelvot-
tomat suoalueet suotautumisvyöhykkeinä. 
Suojavyöhykkeitä on Kauhajoella käytetty esi-
merkiksi Sikarämäkän pohjoisreunalla. Erityi-
sesti turpeennostoalueilla riittävän suurien las- 
keutusaltaiden käyttö on tärkeää Kauhajoen 
järvien säilyttämiseksi järvinä. Turpeennosto- 
alueiden vesistöhaittojen vähentämisessä on 
ongelmallista huuhtoutuvan turpeen keveys. 
On hyvin vaikeaa varsinkin tulvakausina saada 
edes kohtuullisen suurta osaa turpeesta laskeu- 
tetuksi altaisiin.

Metsäojitusalueiden eroosio-ongelmia on ai-
nakin Sotkanluomalla ja Isojoen puolella Lau-
havuoren seudulla yritetty vähentää kaivamalla 
laskuojien suuhun saostusaltaita, joihin hiek-
kaa on kertynyt. Altaat ovat kuitenkin täytty-
neet hyvin nopeasti, ja hiekan kulkeutuminen 
vesistöihin jatkunut. Ainut ratkaisu ongelmaan 
olisi ollut eroosioherkkien alueiden ojittamatta 
jättäminen. Jäljellä olevat ojittamattomat ohut-
turpeiset hiekkamaiden suot pitäisikin ehdot-
tomasti jättää ojitusten ulkopuolelle.
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ALFRED VARKKI

Vesikasvien nykypäivää

Kauhajoen vesien kirjaa suunniteltaessa pää-
dyttiin siihen, että myös vesikasveja on syytä 
käsitellä siitä huolimatta, että pitäjän vesikas-
v issa on hiljattain kuvattu sekä Kauhajoen 
luonnonkirjassa (1983) että pitäjänkasvistossa 
(1985). Erityisesti kannattaa esitellä vesikasvien 
tämänhetkistä vointia. Onhan vesistöjemme 
tila ollut jatkuvana huolenaiheena mm. jäteve-
si- ja ravinnepäästöjen sekä vedenotto- ja voi- 
malarakentamisen takia. Kesällä 1990 tehdyn 
pikaisen veneretkeilyn lisähoukuttimena oli 
täydentää vesikasviston perustutkimusta pitä-
jän isoilla järvillä, joita aiemmin oli tarkasteltu 
vain rannoilla kulkien ja rantavesissä kahlaten.

Ensimmäisenä retkipäivänä katsastettiin pi-
täjän pohjoisosien isoja virtaavia vesiä Kauha- 
ja Kainastonjoella. Ilahduttavaa oli heti alkajai-
siksi havaita, että veden laatu näytti selvästi 
parantuneen 1980-luvun alkupuoleen verra-
ten. Huolimatta kesähelteisestä vähän veden 
ajasta kummallakaan joella ei nyt todettu aiem-
min yleisiä hajuhaittoja. Kainastonjoen alajuok-

Kunnan nimikkojoen vesikasvistossa kaksi käy 
ylitse muiden, virtaavilla nivapaikoilla -  kuten 
tässä Lellavantien sillan kohdalla -  nauhamai-
nen rantapalpakko, suojaisissa lahdekkeissa 
keltakukkainen ulpukka. Kuva Jussi Kleemola.
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sulia ovat voimaperäisen ruoppauksen arvet 
vihdoin häviämässä jokivarren maisemasta. 
Rantalepät olivat kasvaneet täyteen mittaansa, 
ja sekä rannan että veden kasvillisuus näytti 
muutenkin vakiintuneen luontevaksi.

Jo ensi silmäys Kauhajokeen paljasti pursua-
vaa rehevyyttä niin rannoilla kuin vedessä. 
Rantapenkereiltä ja -niityiltä löytyi jokunen 
vanha tuttu: rantanätkelmä (Lathyrus palustris) ja 
Kyrönjoen alajuoksulle päin yleistyvä ranta- alpi 
(Lysimachiaa vulgaris). Amerikanhorsma 
(Epilobiuma adenocaulon) oli jatkanut voittoi-
saa etenemistään kosteassa vesirajasavikossa, 
ja myös pitäjässä harvinaiset vesihierakka (Ru- 
m exa aquaticus) ja koiranvehnä (Elymusa cani- 
nus) löytyivät uudesta paikasta.

Taajat kasvustot rantapalpakkoa (Sparga- 
niuma em ersum ) ja ulpukkaa Nuphar lutea)

Luonnontilaisena säilyneen Ikkeläjärven vesi- 
kasviston kauas näkyviä "maamerkkejä” ovat 
laajat, tummanpuhuvat järvikaislakasvustot. 
Kuva Jussi Kleemola.

joessa itsessään olivat kiistämättömiä merkkejä 
rehevöitymisestä. Joen kasvimassa oli selvästi 
suurentunut, mutta toisaalta vesikasvien mo-
ninaisuus oli huolestuttavasti vähentynyt ku-
luneen seitsemän vuoden aikana. Runsauk-
sia 1983 ja 1990 kuvaa seuraavassa pylvään 
korkeus:

1983 1990

rantapalpakko

ulpukka

järvikorte 1
pikkulimaska

uistinvita

purovita

pikkuvesitähti

777%M%dfizzzzzzzzm

ratamosarpio V /////////A

107



Kaksi lajia, rantapalpakko ja ulpukka, ovat siis 
hyötyneet elinympäristön viimeaikaisista muu-
toksista, pikkulimaska (Lemnaa  minor) pysynyt 
lähes ennallaan, mutta kaikki muut vesikasvit 
ovat taantuneet - järvikorte (Equisetumafluvia- 
tile) miltei romahtanut, uistinvita (Potamoge- 
tona natans), purovita (P.a alpinus) ja pikkuve- 
sitähti (Callitricheapalustris) huvenneet lähes 
olemattomiin. Rantalahdekkeiden ratamosar- 
pio (Alismaaplantago-aquatica) näytti tämän-
kertaisen retken perusteella kokonaan hävin-
neen joelta.

Toisen, sään edelleen suosiman retkipäivän 
pääkohteet olivat isot latvavedet, Ikkelä- ja 
Nummijärvi, joiden kasvistoa nyt ensi kerran 
tutkittiin veneestä käsin. Mitään kasvien kan-
nalta hälyttävää ei todettu. Molemmat järvet 
ovat tässä suhteessa säilyneet varsin luonnonti-
laisina, vähäiset muutokset ovat epäoleellisia. 
Ikkeläjärvi, jolle laajat järvikaislakasvustot an-
tavat varsinkin maalta katsoen hieman eksoot-
tisen leiman, tuotti lievän pettymyksen kasvis-
tollisessa mielessä. Rehevältä näyttänyt järvi

onkin itse asiassa aika luonteenomainen karu 
latvavesi, valtaosin mutapohjainen, melko hu-
muspitoinen ja niukkalajinen. Syvässä vedessä 
kasvoivat järvikaislan (Schoenoplectusa la- 
custris) lisäksi pikku-ulpukka (N upharapum i- 
la) ja rantapalpakko usein kukattomina, mata-
likoilla ja rannan tuntumassa viihtyivät kornea- 

kukintoiset vesitatar (Polygonuma amphibium ) ja 
etelälahden lumme (Nymphaeaa candida) 

uistinvidan ja tavallisen ulpukan ohella. Ainut 
kasvistonmuutos, lieterantalajiston lievä taan-
tuminen, aiheutunee Ikkeläjärven vedenpin-
nan pienestä nostosta ja rantalaidunnuksen vä-

Nummijärven kohtalonkysymykseksi on nous-
sut Ylimysluoman kuljettamien turvehumus- ja 
metsänlannoitepäästöjen kuriinsaanti. Rehevä 
suisto pystyy sitomaan vain pienen osan jär-
veen kulkeutuvista ravinteista. Luoman suun 
viereisellä hiesupohjaisella matalikolla on pitä-
jän edustavin lieterantakasvisto. Kuva Jussi 
Kleemola.
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henemisestä. Järvessä aikaisemmin nähtyjä 
pienikokoisia vesikasveja äimäruohoa (Subu- 
lariaa aquatica), tummalahnanruohoa (Isoetes 
Iacustris) ja katkeravesirikkoa (Elatinea hydro- 
piper) tavattiin nyt vain Nummijärveltä, mutta 
toisaalta Ikkeläjärveltä saatiin varma tieto oiko- 
vesirikosta (E.a orthosperma) ja hapsiluikasta 
(Eleocharisaacicularis).

Nummijärvi puolestaan on tyypillinen harju-
alueen allas: lähderantainen, hiekkapohjainen 
ja kirkasvetinen. Toisin Nummijärven kautta 
maakunnan kuulu luonnonidylli on viime ai-
koina tullut uhatuksi: pienetkin ravinteiden li-
sät ovat aiheuttamassa levänmuodostusta, ja lä-
heinen Ylimysnevan turvekenttä syöttää Yli- 
mysluoman kautta turvehumusta, joka järvessä 
liettyy pohjaan ja aiheuttaa veden samentumis-
ta. Kasvien elinehdot ovat kuitenkin vielä en-
nallaan. Vesikasvilajisto on Ikkeläjärveen ver-
rattuna hieman monipuolisempi. Pikku-ulpuk- 
ka ja lumme tosin puuttuvat, ja järvikaisla, vesi- 
tatar ja rantapalpakko ovat niukemmat, mutta 
toisaalta kaitapalpakko (Sparganiumaangusti-

folium ), järviruoko (Phragmitesa australis) ja 
rantapuntarpää (Alopecurusa aequalis) run-
saammat. Ahvenvita (Potamogetonaperfoliatus) 
kasvaa vain täällä, myös nuottaruohoa (Lobelia 
dortmanna) nähtiin tällä kertaa vain Nummi-
järvellä. Erityisesti lieterantalajisto osoittautui 
Nummijärvellä monipuoliseksi. Tämänkertais-
ten havaintojen mukaan oikovesirikko on ai-
kaisemmasta käsityksestä poiketen molemmil-
la järvillä selvästi katkeravesirikkoa yleisempi.

Rantakasvistoakin vilkaistiin; pitäjälle uusi 
rönsyrölli (Agrostisastolonifera) löytyi kum-
mankin järven vesirajaniityltä.

Toisaalla tässä teoksessa on erityisartikkeli 
saviprunneista. Vesikasviretkellä käytiin kat-
sastamassa Kokonkylän Tapanin prunnia. Se 
on nykyisellään yksi pitäjän biologisesti edus-
tavimpia vanhoja savenottokuoppia, ulkopuo-

Tapanin saviprunni Kokonkylässä on todelli-
nen pieni kosteikkoparatiisi. Kuva Jussi Klee-
mola.
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lisen silmin nähtynä ehdottomasti rauhoittami-
sen arvoinen luonnonmuistomerkki. Tapanin 
prunnissa viihtyy edelleen monenlaista kos- 
teikkokasvistoa. Vesikasveista voisi mainita re-
hevän lumpeen, jokirannoilla harvinaistuneen 
ratamosarpion, yleensä vain järvenrannoilta ta-
vattavan rantaluikan (Eleocharis palustris), ko-
ristekasviksikin usein kelpuutetun kurjenmie-
kan (Irisapseudacorus) sekä pikkulimaskan ja 
pikkuvidan (Potamogetona berchtoldi), jotka 
suosivat juuri vesihautoja. Myös rantakasvisto 
on edustava: isokokoinen nuokkurusokki (Bi- 
densa cernua) rehevä vehka (Callaa palustris), 
vesisara (Carexa aquatilis), luhtarantojen asukit 
pikkumatara (Galiuma trifidum) ja kurjenjalka 
(Potentillaapalustris), komea, mutta tuholais-ten 
vaivaama vesihierakka, rantanurmikka (Poaa
palustris) sekä uskollinen saviprunnilaji 
konnanleinikki (Ranunculusa sceleratus). Myös 
selvää suokasvillisuutta löytää Tapanin prun- 
nin eräästä soistuvasta lahdekkeesta: jouhisara    
(Carexalasiocarpa), suoputki (Peucedanum

palustre) ja luhtavilla (Eriophorum angustifo- 
lium).

Koska saviprunni ei ole luonnon muodosta-
ma vaan jäänne ihmisen työstä, sen rauhoitus- 
suunnitelmaan voisi sisällyttää pajunoksien, 
tyhjien lannoitesäkkien ym. roskien poiston li-
säksi myös maaston muotoilua tarpeen mu-
kaan: varovaista ruoppausta, reunapenkkojen 
maisemointia. Vesihaudan ympärille voisi erot-
taa kapean suojavyöhykkeen, joka voisi va-
paasti pensottua tai siihen voisi istuttaa puus-
ton. Hyvin suojattu prunni tarjoaisi tällöin hyvän 
kasvuympäristön vaikkapa sorsapoikueelle.

Lähdekasviston nykytilannetta ei tällä kerral-
la ehditty selvittää.

Yhteenvetona varsinaisten vesikasvien osal-
ta voisi todeta, että latvavesillä kasvillisuus on 
edelleen lähes luonnontilaista, mutta alempana 
asuttujen seutujen tuntumassa tulisi vielä jatkaa 
ponnisteluja saastepäästöjen vähentämiseksi. 
Latvavesilläkään ei olisi syytä liikaa innostua 
vedenpintojen liikutteluun.
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JUKKA LILJA -  VEIKKO LEHTINEVA

Kauhajoen vesinisäkkäät

Pikainen tuumailu johtaa ajatukseen, että vähä- 
vesistöisessä Pohjanmaan luonnossa ei olisi 
mainittavasti vesinisäkkäitä. Lähempi tarkaste-
lu on tähän odotukseen nähden huomattavasti 
valoisampi. Hyljettä lukuun ottamatta kaikki 
Suomessa tavattavat vesinisäkäslajit, vesipääs- 
täinen, vesimyyrä, piisami, minkki, saukko ja 
majava löytyvät myös Kauhajoelta. Veikko 
Lehtineva esittelee piisamin, Jukka Lilja muut 
vesinisäkkäät.

Vesipäästäinen

Pienin vesiemme nisäkäs on vesipäästäinen, 
mielenkiintoinen pikkupeto. Sen seuraami-
seen avautuu mahdollisuus kahdella tavalla.

Vesipäästäinen on vilkas pikkupeto, jota on 
vaikea luonnossa havaita, vaikka se esiintyy 
kaikkialla Kauhajoenkin alueella.
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On joko nähtävä paljon vaivaa, tai sen yhyttää 
sattumalta. Se on liikkeellä ympäri vuorokau-
den, mutta alle kymmensenttistä otusta on vai-
kea havaita kasvillisuuden seasta. Päästäisille 
tyypillinen hätäinen meno vaihtuu yleensä su-
juvaksi uinniksi, kun se kohtaa vesielementin.

Vesipäästäinen asustaa virtaavien purojen 
varsilla, kosteilla niityillä, järvien rannoilla tai 
kosteilla rämeillä. Kauhajoen luonnossa olen 
tavannut sen ainoastaan Kauhajärvessä, mutta 
selvät merkit ovat löytyneet myöskin Pahaläh- 
teen lasku-uomasta ja Katikanluomasta, jossa 
luoman varrella sijaitsevan talon kissakin on 
kantanut niitä pihapiiriin.

Lajia voikin tavata kaikkialla Kauhajoen pitä-
jän alueella, ei kuitenkaan runsaana missään. 
Muiden päästäisten tapaan se on hyönteissyö- 
jä. Myös pikkukalat kuuluvat ruokalistalle jopa 
siinä määrin, että se saattaa aiheuttaa merkittä-
viä vahinkoja kalanviljelylaitoksissa. Kannat ei-
vät vaihtele kovinkaan paljon. Vesipäästäinen 
ei ole erityisen uhanalainen laji, vaan pärjäilee 
omissa oloissaan, kunhan maailma vain pysyy 
jollain lailla raiteillaan.

Kerron erään kohtaamisen tämän pitkäne-

näisen kanssa. Liikuin nykyisen kotikuntani 
Teuvan ainoan järven lasku-uoman kautta itse 
järveä kohti, kun kuulin kiihkeitä sirityksiä ke- 
vätvesiä kuohuvan luoman varresta. Vesipääs- 
täiset touhusivat uoman yli kaatuneen puun ja 
siihen syntyneen padon tuntumassa. Aina kun 
nämä kaksi päästäistä, mitä ilmeisimmin koirai-
ta kummatkin, kohtasivat, alkoi kilpasiritys. 
Pian toisen kipukynnys ylittyi, ja seurasi pe-
rääntyminen. Välillä harrastettiin perinteistä ta- 
kaa-ajoa, johon pehmoisilla ei ole asiaa. Me-
nossa oli hurjia syöksyjä kevätvirran kuohuis-
sa. Pian toinen oli poissa näkyvistä ottelun hä-
vinneenä. Se oli paennut tai saanut surmansa.

Vesimyyrä

Kun kannat ovat huipussaan, on vesimyyrä 
suorastaan tuhoisa laji. Yhden yksilön on las-

Ristiriitaisten ominaisuuksien vesimyyrä. Toi-
saalta selvästi vahingollinen, toisaalta hyödylli-
nen pienpetojen ravintokohde.
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kettu keränneen kaksisataa litraa perunoita 
suoraan penkistä. Se on työtavoiltaankin niin 
siisti, että tuhon huomaa vasta nyhtäessään pe-
runanvarsia, joiden juuristosta mukulat ovat 
juosseet muualle, huomaamatta niin kuin rinta-
perilliset naapuriin. Vesimyyrän perunankor- 
juu tapahtuu penkin sisään kaivettua tunnelia 
pitkin. Perunat ja muut juurekset saattavat löy-
tyä sen talvivarastosta jonkin ojan perukoilta.

Vesimyyrä ei ole uhanalaisiin kuuluva laji, 
vaan se lisääntyy puutarhanhoitoa harrastavien 
kannalta kiusaksi asti riittävän usein. Elinta-
voista johtuen sen hävittäminen on ongelma. 
Tunneliverkostot päättyvät vesirajaan, jonne 
voi asettaa loukkuja kiusan käytyä ylivoimai-
seksi. Se on kuitenkin osa luontoamme ja pien- 
petojemme sekä petolintujemme ravintokoh-
de.

Minkki

Vesikkoa ei ole enää aikoihin nähty maassam-
me, joten saamme ilmeisesti jättää hyvästit tälle 
vesien nimikkonäädälle. Minkki on sen sijaan 
menestynyt maassamme paremmin kuin alku-
peräiset näätäeläimemme. Menestyksen salai-
suus on monipuolisessa ravinnossa ja saalistus- 
kyvyssä. Se saalistaa sujuvasti maalla, vedessä 
ja puussa.

Minkki istutettiin maahamme metsästysalan 
tärkeimpien päättäjien toimesta. Tänään se on 
esimerkkinä ongelmista, joita saadaan aikaan 
harkitsemattomilla päätöksillä. Lajin ominai-
suuksia ei tunnettu riittävästi, ja siitä tuli vitsaus 
luonnollemme.

Minkki liikkuu kaikkialla. Sille kelpaa ravin-
noksi yhtä hyvin peltopyyn poikaset kuin rapu 
tai purotaimen. Se kiipeää puuhun ja sukeltaa 
taitavasti. Laajamittaiset tuhot se aiheuttaa lin- 
tuyhdyskunnissa, joissa pesät ovat sen armoil-
la. Sähäkkänä otuksena se on kova pala monil-
le pedoille, joten luontaiset viholliset puuttune-
vat siltä lähes tyystin. Huuhkaja tosin saattaa 
joskus koukata minkin, sillä olen nähnyt isom-
man näädänkin sen ruokalistalla.

Minkin seuraaminen luonnossa on mahdol-
lista, jos kohtaa sen sattumalta tai löytää pesä-

paikan. Pesä on useimmiten jonkin sillan tai 
muun rakennelman alla, mutta myöskin ojan 
töyrässä. Maan alla on laajahko tunneliverkos- 
to, ja pesäaukon suualue on runsaasti poljettu. 
Sulan maan aikana kaikki jokivarret ja järvet 
ovat minkin suosiossa. Talvella ravinnonsaanti 
aiheuttaa laajempaa liikehdintää.

Myös hilleri kuuluu Kauhajoen eläimistöön. 
Vaikka se onkin taitava uimari, painottuu sen 
elämä siinä määrin kuivalle maalle, ettei se 
kuulu vesinisäkkäitten ryhmään. Paremminkin 
vesinisäkkäisiin voitaisiin lukea luonnonvarai-
set rottakannat, jotka pesivät säännöllisesti ve-
sistöjen äärellä.

Saukko

Saukko on ilahduttavasti lisääntynyt. Se on 
kuulunut Kauhajoenkin eläimistöön 1970-lu- 
vun lopulta alkaen. Saukon paluu luontoomme 
saa luonnonystävät ihastumaan, onkimiehet ja 
kalanviljelyn harrastajat tosin pienellä varauk-
sella. Saukon täysrauhoitus astui voimaan 
vuonna 1974, mutta kalanviljelylaitoksilla on 
oikeus hävittää vahinkoa tuottavat yksilöt. Ai-

Saukon talvisen pyyntiretken jälkiä Pahaojan 
varrelta. Kauhajoen saukkovesiä ovat ainakin 
Päntäneenjoki, Ikkelänjoki, Kauhajoki ja Paho- 
luoma. Kuva Seppo Laakso.
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taamalla kala-altaat voitaisiin kuitenkin merkit-
tävästi vähentää saukkojen tuottamaa haittaa.

Saukko elää kaikenkokoisissa vesissä, missä 
vain sammakkoja, kalaa ja muuta ravinnoksi 
kelpaavaa löytyy. Pesäpaikasta ei ole paljon 
sanottavaa, sillä ensimmäinenkin pesälöytö on 
vielä tekemättä. Pesä lienee kuitenkin rannassa 
ja pesäaukko vesirajan alapuolella. Rantojen 
vanhat ketunpesät ja heinäladon alustat ovat 
myöskin varteenotettavia vaihtoehtoja.

Poikasten vartuttua emo kuljettaa ne heti 
pois pesimäalueelta ja aloittaa pesueensa kans-
sa liikkuvan elämäntyylin. Reviirillä onkin laa-
juutta. Kierroksen mitta on suomalaisen seu-
rannan mukaan 25 kilometriä. Se tuntee revii-
rinsä maaston hämmästyttävän tarkasti. Etäisel-
le kohteelle usean kilometrin päähän se suun-
nistaa kompassin tarkkuudella osuen suoraan 
lähteelle. Nautittuaan jokusen sammakon se 
jatkaa matkaansa samalla varmuudella.

Kookas, jopa metrinen saukko ei jää helpos-
ti havaitsematta osuessaan näkösälle. Monet 
ovatkin saaneet seurata sen edesottamuksia, 
varsinkin talvella. Suurella reviirillään sillä on 
mielipaikat, joilla se viihtyy päivän pari. Kau-
hajoella saukkovesiä ovat ainakin Päntäneen- 
joki, Ikkelänjoki, Kauhajoki ja Paholuoma 
kaikkine sivuhaaroineen.

Alkuperäisenä lajina saukko sopii hyvin 
luontomme tasapainon ylläpitäjäksi. Saukon 
liikkuvuuden ja reviirin suuren koon johdosta 
saalistuspaine jakautuu laajalle alueelle. Ravin-
totutkimus kumoaa myös käsityksen, jonka 
mukaan jalokalat olisivat saukon ensisijaista ra-
vintoa. Saukko saalistaa mieluiten koskipai-
koissa, joissa kivisimppu on sen tärkeintä ra-
vintoa. Kauhajokelaiset purotaimenten pyytä-
jät voivat vakuuttua, että saukko on myös hyö-
dyllinen heidän näkökulmastaan katsottuna.

Elpyneestä kannasta huolimatta saukko on 
edelleen vaaravyöhykkeessä. Ravintoketjun 
huipulla olevana se on alttiina raskasmetalleille 
ja muille myrkyille. Happamoituminen muo-
dostaa oman uhkansa hävittämällä vesistä ka-
lat, kuten Ruotsissa on tapahtunut yli tuhan-
nessa järvessä. Ymmärrämme, ettei saukolla 
ole ruusuinen tulevaisuus edessään, jos vastaa-
va kehitys saa vallan meilläkin.

Majava

Kookkain vesinisäkkäämme on majava, välillä 
maastamme kokonaan sukupuuttoon hävitet-
ty, mutta istutustoiminnalla jälleen luontoom-
me palautettu laji. Istutukset tehtiin kahdella 
lajilla, jotka eivät risteydy keskenään. Euroo-
panmajava tuotiin Norjasta ja kanadanmajava 
Yhdysvalloista. Ehkä suuremman poikastuo-
tantonsa turvin kanadanmajava on menestynyt 
paremmin syrjäyttäen euroopanmajavan levin-
neisyysalueiltaan. Euroopanmajavaa tavataan 
vain Satakunnassa, kanadanmajavaa paikoit-
tain lähes koko Suomessa. Parhaimmillaan 
metrin pituinen ja kymmenestä kahteenkym-
meneen kiloon painava majava käyttää puu-
vartisia kasveja ravinnokseen. Poikkijyrsityt 
haavan, koivun, pihlajan, pajujen ja joskus 
lepänkin kannot paljastavat jokaisen majava- 
populaation. Ne keskittyvät aina vesistöjen 
ranta-alueille.

Kauhajärvenkylän tuntumasta lähtevä Vinni- 
äisluoma, Nummijoki sekä Perä-Hyypän Paho-
luoma, joista Kauhajoen majavakantojen elon-
merkit löytyvät, ovat lähinnä puroluonteisia 
pieniä vesistöjä. Takavuosina sain jo iloita rna- 
javaesiintymästä Ikkelänjoellakin, mutta jostain 
syystä se hävisi sieltä vähin äänin, eikä uusia 
merkkejä ole näkynyt myöhemmin.

Omat kosketukseni elävään majavaan olen 
saanut Satakunnassa, jossa olen niitä seurannut 
muutaman yön ajan. Majava on kookkaana 
eläimenä, vapaassa luonnossa nähtynä elä-
myksen arvoinen. Majava on myös sangen il-
meikäs otus. Varsinkin perhetapahtumien seu-
ranta suo antoisia hetkiä. Pelottomimmin maja-
va suhtautuu veneellä liikkuvaan kulkijaan. 
Veneretkiltäni kerronkin kaksi tapausta.

Ystäväni oli kuullut, että majavat tervehtivät 
toisiaan etujaloillaan pökkien reviiriensä rajoil-
la. Tämä tapahtuma ei ollut koskaan sattunut 
eteeni television luonto-ohjelmissa, joten sitä 
yritettäisiin kuvata. Eri vaiheiden kautta olim-
me tilanteessa, että tapahtuma oli aivan edes-
sämme, ja kamera kävi. Vene oli hieman kallel-
laan, joten vatupassiin säädetty kamerakin piir-
si kuvan hitusen vinoon, mutta kelvollista tu-
losta kuitenkin syntyi. Kuvauksen aikana sel-
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kämme taakse yllättäen, huomaamatta ilmesty-
nyt kolmas majava läiskäytti hännällään veden-
pintaan. Kuvaus jatkui, mutta mojovan varoi-
tusmerkin pelästyttämä soutajani keikutti ve-
nettä välillä uhkaavasti. Kolmannen majavan 
antamasta varoituksesta huolimatta kaksi muu-
ta jatkoivat tervehtimistään, olivat jo ilmeisesti 
todenneet meidät vaarattomiksi.

Toinen hellyttävä tapaus sattui kerran aamu-
varhaisena, kun lähestyimme ruokailevaa ma- 
javaperhettä. Neljä poikasta oli ruokailemassa 
hajallaan pitkin rantavettä, emo oli rannalla ai-
van vesirajassa. Kun lähestyimme paikkaa, al-
koivat poikaset kokoontua emon ympärille. 
Lopulta koko perhe oli koolla ja me perheestä 
noin kolmen metrin päässä. Valo ei kuitenkaan 
riittänyt kuvaamiseen, joten meidän oli tyydyt-
tävä vain katselemaan. Emo istui sukien etuja-
loillaan rintaansa, yksi piisaminkokoisista poi-
kasista hakeutui maidonjuontipuuhiin muiden 
poikasten hakiessa suojaa emonsa ympäriltä. 
Idyllin täydensi vielä korkean rantatöyrän sara- 
heinä, joka kaartui kauniisti kehystäen koko

perhepotretin. Kuva on elävästi mielessäni vie-
lä vuosienkin jälkeen, mitä ei voi sanoa monis-
ta muista, rikkaistakaan luontoelämyksistä. Jos 
joskus on aikaa ja opin maalaamaan, siinä on 
aihe jonka toteutan.

Vaikka en toivokaan majavamaille suuria 
kansainvaelluksia, voin kyllä suositella innok-
kaalle harrastajalle asiaan paneutumista. Maja-
van tavoittaminen on kuitenkin kaikkein var-
minta vesinisäkkäittemme lajistossa.

Majava on muulle luonnolle harmiton, ka-
loille, linnuille ja monille muille eläimille suo-
rastaan hyödyllinen. Metsänhoidollisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna saattaa maanomistajalle 
ja majavalle kuitenkin tulla eturistiriitoja. Ei

Majavan syönnös Nummijoen varrelta. Leppä 
ei ole kuitenkaan majavan suurinta herkkua. 
Ikkelänjoen majavasta ei ole enää havaintoja, 
mutta Paholuoman varrella on yksinäinen van-
hapoika viihtynyt jo vuosikymmeniä. Se on 
saanut myöhemmin seurakseen toverin.
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niinkään ravintopuiden osalta, mutta mahdolli-
sen padon nostaessa vedenpinnan metsän 
puolelle. Uskon kuitenkin, että luonnosta kiin-
nostunut maanomistaja katsoo pienet vahingot 
läpi sormien, ja saattaapa tuntea pientä ylpeyt-
täkin saadessaan majavan mailleen.

Piisami

Piisamimyyrä eli piisamirotta, kuten kansan- 
omasesti sanotaan, ei kuulu Suomen alkuperäi-
seen eläimistöön vaan kannat täällä ovat saa-
neet alkunsa istutuksista. Ensimmäiset istutuk-
set Suomessa tehtiin 1920-luvulla. Piisamin le-
viäminen oli erittäin nopeaa. Sen kanta oli jo 
30-luvun puolivälissä varsin runsaslukuinen
syntymäseudullani Kurikan Polvenkylässä ka-
run Lohiluomankin latvavesissä.

Piisami tarvitsee elääkseen vesikasvillisuut-
ta, jota ei juuri ollut hiekkapohjaisessa purossa 
eli luomassa, kuten täälläpäin sanotaan. Sen 
sijaan oli paljon heinäisiä "saviprunneja” ja las-
kuojia, joissa piisami menestyi mainiosti. En-
simmäisen piisamini sain ollessani 12-vuotias 
paikasta, jossa nyt on veljeni Arvo Lehtinevan 
talo. Samalla paikalla kiemurteli niihin aikoihin 
mutkainen luoma. Tapauksen muistan ikäni. 
Se oli hienoimpia tähtihetkiä ja silloin mielestä-
ni elämäni suurin saavutus. Ylpeänä kannoin 
mahtavan saaliin kotiin, mutta todellisuudessa 
näin jälkikäteen arvioituna eläin oli pieni rui-
pelo.

Piisaminnahka, niinkuin muutkin turkikset, 
oli siihen aikaan erittäin arvokas. Ketunnahka 
oli lypsylehmän kanssa samoissa hinnoissa. 
Kotini lähellä oli suuria "saviprunneja”, joissa 
asui aina piisameita. Poikasena istuin siellä 
monta iltaa seuraamassa niitten touhuja. Illalla, 
kun paikkaa lähestyi varovasti, saattoi nähdä 
piisamin istuvan jollain mättäällä tai vedessä 
olevan puun päällä ja syövän "prunnissa” kas-
vavan heinän juurta. Piisami on ruokansa suh-
teen tarkka; kun heinästä oli valkoinen juuri- 
osa syöty, se sukelsi ja haki uuden purren sen 
juuresta poikki ja nousten samalle mättäälle. 
Sama näytelmä toistui, valkoinen juuriosa syö-
tiin, uusi sukellus ja uusi heinä. Piisami saattoi

iltasyönnillä hakea parikymmentä heinää. Kun 
malttoi istua hiljaa, sai seurata koko näytelmän. 
Kun piisami sukelsi hakemaan heinää, alkoi 
sen valitsema heinä täristä ja kadota pinnan 
alle, pian piisami nousi heinä suussa syöntipai- 
kalle. Näitä syötyjä heiniä kokoontui syöntipai- 
kalle suuria kasoja, ja pyyntiaikana ne ovat hy-
viä pyydyksenpaikkoja. Pitää vain tutkia se, 
että syönnökset ovat uusia, jonka tottunut pyy-
täjä näkeekin välittömästi.

Ravinnokseen piisami käyttää myös simpu-
koita, sen todistavat simpukankuorikasat piisa-
min syöntipaikoilla. Havaintojeni mukaan se 
aukaisee simpukan vahvoilla etujaloillaan, ja 
pääsee käsiksi sisällä olevaan makupalaan. Ka-
lojen syönnistä minulla ei ole havaintoja, enkä 
ole koskaan nähnyt myöskään kalan jätöksiä 
piisamin syönnöspaikoilla.

Urospiisamit ovat kiima-aikana erittäin rii-
danhaluisia. Minun havaintojeni mukaan urok-
silla on jonkinlaiset reviirialueet, joissa ei muita 
uroksia suvaita. Olen nähnyt esimerkiksi saaril-
la ja jäälautoilla raivokkaita tappeluita, jotka 
päättyvät niin, että toisen on lähdettävä. Piisa-
mi on erittäin sisukas ja periksiantamaton eläin. 
Hätään joutuessaan se puolustautuu ja käy 
päälle, vaikka kamppailu olisi kuinka toivoton, 
ja varoa saa sen tehokkaita jyrsijänhampaita. 
Yksi piisamin sisunosoitus on, että jos se jää 
kiinni rautoihin eikä huku, se katkaisee jalkan-
sa ja karkaa, ja pyyntimies saa vain jalan.

Piisami on verrattain helppo pyydystettävä. 
Sillä ei ole sellaista varovaisuutta kuin esimer-
kiksi ketulla, mutta ei sekään aivan taitamatto-
masti asetettuihin pyydyksiin mene. Vanhem-
mat yksilöt ovat huomattavasti vaikeampia saa-
liita kuin nuoret ja olen tavannut yksilöitä, jot-
ka ovat olleet erittäin taitavia välttämään anso-
ja. Turkisnahkojen hinnan romahdettua myös 
piisaminpyynti-innostus on laskenut lähes nol-
laan, mutta siitä huolimatta piisamikanta on jyr-
kästi vähentynyt. Kohtuullinen pyynti tuntuu 
pitävän kannan tuottavana ja terveenä.

Monien mielestä piisamien tuonti Suomeen 
oli virhe. Tämä väite tuntuu nyt entistä ajan-
kohtaisemmalta, kun piisamilla ei ole sanotta-
vaa taloudellista arvoakaan. Toisen näkökan-
nan mukaan se on lisäämässä Suomen eläinla-
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jistoa. Kannat eivät ole suinkaan kasvaneet. 
Tärkeä syy piisamien määrän pysymisessä 
kohtuullisena on sen verivihollinen minkki. El-

lei minkin kantoja pystytä pitämään kurissa, se 
onkin käsitykseni mukaan luonnon tasapainol-
le suurempi vaara kuin piisami.

Urospiisamit ovat kevään kiima-aikana erittäin 
riidanhaluisia. Raivokkaat tappelut päättyvät 
niin, että toisen on lähdettävä. Kuvan piisami- 
uros tappoi veden alla vastustajansa. Kuva Kari 
Soveri.
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PENTTI KORPELA

Kalamiehen muistoja Nummijärvestä

Muistikuvani alkavat vuodesta 1930, olen syn-
tynyt 1926. Olen ollut lapsesta saakka kova 
metsä- ja kalamies, tosi luonnossa eläjä. Num- 
mijärvessä oli kalaa lapsuuteni aikana rajatto-
masti. Sen ajan valtalajit olivat hauki, ahven, 
särki, kiiski, made sekä kivirölli, jonka oikeaa 
nimeä en tiedä. Näitä kaikkia lajeja oli yllin 
kyllin. Sai isoa sekä pientä kalaa, pyydyksistä ja 
pyyntötavoista riippuen. Hauki ja ahven olivat 
tärkeimmät ruokakalalajit. Tietysti made myös, 
mutta mateen saanti oli vähäisempää näihin 
muihin kalalajeihin nähden.

Verkkoja silloin nuoruuteni aikoina ei ollut 
juuri kenelläkään. Poikkeus oli Jaakko Kulma-
la, jolla oli useita verkkoja. Olin hänellä joskus 
soutajana tyynellä säällä. Oli ilo olla mukana 
niillä kalareissuilla. Saaliit olivat suuria. Kah-
dessa verkossa saattoi olla 50 kappaletta 300- 
500 gramman ahvenia. Verkot olivat itse kudot-
tuja ja pauloitettuja naisten kehräämästä pella-
van sydänlangasta. Jaakko Kulmala kuoli muis-
tini mukaan vuonna 1934.

Nummijärvellä oli noihin aikoihin myös kak-
si nuottaa. Kivistön nuotassa hapaan korkeus 
oli noin 1,5 metriä ja Kallion nuotassa noin 70 
senttiä. Kun kesällä oli lämmin tyyni sää, läh-
dettiin nuotalle. Arvokalat, kuten hauet ja yli 
puolen kilon ahvenet vietiin Kauhajoen kirkol-
le myyntiin. Pienet hauet ja ahvenet tasattiin 
naapureille pientä korvausta vastaan.

Kesäidylliä Nummijärveltä. Kauhajoen suurin 
järvi on toimeliaan kylän kaunistus. Sen rannal-
la on myös kunnan leirintäalue, seurakunnan 
leirikeskus ja kaksisataa kesämökkiä. Suuret 
ahvensaaliit elävät vain kalamiesten muistois-
sa, mutta hauki on pitänyt pintansa. Kuva Sep-
po Laakso.

Minulla oli ilo saada Kalliomäessä pidetyn 
huutokaupan kautta tämä pienempi nuotta. 
Noihin aikoihin oli tarjolla kalastajalankaa. Ku-
doin siitä nuottaan uuden perän ja molempiin 
siipiin noin 15 metrin palat. Oli siinä kovettu 
kalanpyydys.

Meillä oli apajapaikat, joissa pohja oli putsat-
tu kaikesta mihin nuotta sitä vedettäessä olisi 
voinut tarttua. Lämpimän veden aikana oli täs-
sä nuottahommassa se huono puoli, jotta ne 
isot hauet hyppäsivät nuotan siipien yli ja sääs-
tivät itsensä. Oli parempia ja huonompia apaja- 
paikkoja. Nuottaa oli vedetty vuosikymmeniä, 
mutta aina niissä riitti kalaa, vaikka esimerkiksi 
hauki on hyvin pienellä alueella liikkuva pai- 
kallisasukas.

Noihin aikoihin eivät rannat olleet rehevöi-
tyneet. Nuotan vedossa eivät korte-, kaisla- tai 
sarakasvustot olleet nostamassa nuottaa poh-
jasta. Vesi oli kirkasta, kuin merivettä.

Tätä aikaa kesti Nummijärvellä siinä vuoden 
1950 tienoille saakka. Sen jälkeen järvessä ta-
pahtui suuri muutos. Valtava ahvenkanta hävisi 
järvestä muutamassa vuodessa miltei olematto-
miin. Kun aiemmin ei ollut ihme saada kahden 
kilon kokoinen ahven, meni 15-20 vuotta jol-
loin suurin ahven painoi 100 grammaa. Tästä 
kadosta on ollut monia arveluja.

Yhden arvelun mukaan syynä saattoivat olla 
ne suuret Laatokanrysät, joita Nummijärvelle 
tulleet muutamat Karjalan siirtolaisperheet toi-
vat mukanaan. Valtavia olivatkin ne saaliit, joi-
ta he saivat näillä rysillä. Itse en kyllä usko sitä, 
että järven ahvenkanta rysillä lopetetaan. Oma 
epäilykseni on, että he toivat näissä pyydyksis-
sä kalasairauden, joka tappoi Nummijärven ah- 
venkannan miltei olemattomiin. Nykyisin jär-
vessä on välttävä ahvenkanta.

Hauki siellä on pitänyt puolensa. Nummijär-
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vessa on entisajan haukikanta. Kaiketi siinä on 
selityksenä suuri roskakalan määrä. Haukihan 
päästyään nelivuotiaaksi kasvaa lohikalan tyy-
liin. Sen sijaan ahvenen kasvu kilon painoisek-
si vaatii hyvissäkin ruoka- ja elinoloissa kym-
menen vuotta. Viimeisen 15 vuoden aikana 
Nummijärvessä on kuitenkin tapahtunut niin 
valtava rehevöityminen, että on mielestäni vain 
ajan kysymys, kuinka kalakannan käy.

Sitten Nummijärven siiat. Sodan jälkeisinä 
vuosina aseseppä Aarre Viitanen sai inspiraati-
on hankkia Nummijärveen siian poikia. Minä 
olin aiemmin tutustunut kalastusmestari Muho- 
järveen Harjavallan voimalaitoksella. Hän hau-
toi siellä myös mädistä siianpoikasia. Viitanen 
oli varannut sen aikaista rahaa 25 000 markkaa 
ja niin me sovittiin Muhojärven kanssa kaupat. 
Haimme meijerihinkeillä nämä siianpoijat, joita 
Muhojärven arvion mukaan oli 250 000 kpl. 
Vesi meijerihinkeissä hapetettiin ilmalla ja niin 
ihme asia oli, jotta vain muutama poika kellui 
selällään kun me napolla tyhjäsimme hinkit 
Nummijärveen melko suurelle alueelle.

Olin pitkän aikaa ajanut asiaa, jotta Nummi-
järvelle perustettaisiin kalastuskunta. Se oli 
kuitenkin täysin mahdotonta. Nummijärvi kuu-
lui Suurilmajoen ja satakuntalaisen muinaisen 
Sastamalan kunnan omistukseen kalastusoike- 
uksineen. Valtakirjan hankkiminen jokaiselta 
isännältä oli täysin mahdoton toimenpide.

Onneksi kalastuslaki muuttui. Katsottiin, 
että kalastuskunta on kalavettä hoitava elin. 
Niin me perustimme Nummijärven kalastus-
kunnan vuonna 1963- Vedin kalastuskuntaa 
useita vuosia. Varoja kalakannan hoitoon ke-
rättiin kalastuskorteilla ja pyydysmerkeillä.

Kun järvestä oli saatu jokuja siikoja, hankit-
tiin kalastuskunnan varoin Harjavallasta use-
aan otteeseen lisää siianpoikia. Nämä menestyi 
valtavan hyvin, muutamassa vuodessa oli 
Nummijärveen kehittynyt hyvä siikakanta. Tut-
kitutin muutaman kalan Kalataloudellisella tut-
kimuslaitoksella, ja niin asia selkisi. Se Viitasen 
ostama erä oli Pyhäjärven muikkua, joka kas-
vaa hyvissä oloissa juuri siten kuin Nummijär- 
vessäkin kävi. Jäljemmin tuodut erät ovat olleet 
kyllä siikoja, mistä on todistuksena yli kahden 
kilon yksilöt.

Järveen on tullut myös kaksi muuta kalalajia. 
Nummijoen varressa olevilta Jokelan kala-al-
tailta on karannut kirjolohia. Kalastuskunnan 
toimesta Nummijärveen on istutettu järvitai-
menta.

Muuten järven tila on surkea. Ellei pian jo-
tain ratkaisevaa tehdä, on koko järvi tuhon 
oma. Pelastus tämänhetkiselle kalakannan 
elossapysymiselle on siinä, kun järven itäranta 
on talvella auki entisen Saranpään rannasta 
aina Leppiniemeen, nykyisen leirintäalueen 
rantaan asti. Tälle ranta-alueelle on luonto teh-
nyt suuren joukon lähteitä, jotka virtaavat jat-
kuvasti järveen. Kun ranta on talvellakin sulana 
näillä lähdealueilla, hapettuu vesi ilman vaiku-
tuksesta tässä virtaamassa.

Sotien jälkeen on maanviljelys muuttunut 
ratkaisevasti ja järvi sen myötävaikutuksesta. 
Ennen oli karjanlanta päälannoite pelloilla. Li-
säksi käytettiin pieni määrä väkilantaa, joka se-
koitettiin tarkasti kylvön yhteydessä pehmeään 
multaan. Tästä lannoitemäärästä oli veden vir-
taaman viemä osuus hyvin pieni. Nykyisin ovat 
tavat ja määrät muuttuneet. On tullut lietelanta- 
loita. Tätä lietettä ajetaan talvella jäässä olevalle 
pellolle. Kun keväällä lumi sulaa vedeksi ja 
vesi joutuu ojia myöten järveen, on luonnolli-
nen juttu, että tämä lietelanta huuhtoutuu valta-
osin veden mukana. Lisäksi käytetään väkilan- 
toja keskimäärin 500 kiloa hehtaarille. Kun 
myös tästä vesi vie osansa, on järvi saanut täy-
den lannoituksen ja sen huomaa.

Rehevöitymisen huomaa parhaiten, kun kä-
velee järven pohjoispäästä Nummilahden puo-
leista rantaa. Kesän 1990 heinäkuussa kuljin 
tämän rannan Kaaronluomasta Kalliomäkeen.

Se osuus rannasta, jota huvila-asukkaat eivät 
ole niittäneet ja joka on luonnontilassa, kasvaa 
tiheää kortetta, se on kuin seinää. Sitä on pai-
koin rannasta 100-150 metriä. Vesi tällä alueel-
la on kuin pumpulia. Kahlasin vedessä kalas- 
tussaappailla ja mielestäni siitä tuli sama haju 
kuin olisi kahlannut lietelanta-altaassa. Sinile-
vää oli valtavasti. Tapasin tällä reitillä joukon 
kuolleita kaloja, etupäässä haukia ja kolme 
kuollutta sorsanpoikasta.

Järven länsipuolella on kolme luomaa, Yli- 
mysluoma, Lapinluoma ja Juurakkoluoma. Näi-
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den luomien latvoilla on suuret Vapon kuivat-
tamat suoalueet. On täysin luonnollinen asia, 
että näiltä soilta kulkeutuu virtaaman mukana 
suuri määrä rapaa järveen. Kun tämä rapa saa 
vielä rantapelloilta lannoituksen, on tässä ai-
nesta järven rehevöitymiseen. Lisäksi koko jär-
vi täyttyy kuravellillä. Esimerkiksi Selkäkarin 
seudulta voi ottaa pohjasta näytteen, joka on 
selvää suolta tullutta rapaa.

Järven kalakannalle on tämä rapa-lantase- 
koitus tuhoisaa. Pitäisin tärkeänä, että rehevöi-
tynyt korteikko niitettäisiin tyystin pois. Puhun 
kokemuksesta. Olemme jo monen vuoden 
ajan tehneet näin, ja meidän rannassa on kalaa

Järviruokokasvusto on vallannut Nummijärven 
rantavesiä. Kuva Seppo Laakso.
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vaikka millä mitalla. Kun kortteen niittää kesäl-
lä, niin seuraavana kesänä siitä kasvaa enää 
ehkä vain kymmenesosa. Joten kun se on pari-
na peräkkäisenä kesänä niitetty, on korte miltei 
kokonaan kadonnut.

Tämän lisäksi rakentaisin Nummijoen suulle 
padon, ja näin nostaisin järven vedenpintaa 
puoli metriä. Rantojen maanviljelys on varsin

vähäistä, joten puolen metrin vesipinnan nosto 
kuivimmasta kesäajasta ei ole haitta maanvilje-
lykselle. Lisäksi esimerkiksi Kalliomäessä on 
ranta jo pengerretty ja pumppu pumppaa kai-
ken veden pellon puolelta. Olen ilokseni pan-
nutkin merkille, että muun muassa näitä aja-
tuksia sisältyy Nummijärven kunnostussuunni-
telmiin.
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SEPPO LAAKSO

Luontoretkeilijän Ylimys järvi

Ylimysjärvi on 110 ha laaja, lähes luonnontilai-
nen järviniitty Nummijärven luoteispuolella. Se 
on matala, soiden ja metsien reunustama Kar- 
vianjoen vesistöalueen latvajärvi, joka vapau-
tuu jääpeitteestään jo aikaisin huhtikuussa. 
Varhaiskeväällä allas on veden vallassa, mutta 
sarat ja kortteet kattavat sen toukokuun lopul-
la jo lähes kokonaan. Runsaan kortteenkasvun 
vuoksi Ylimysjärveä käytettiin pitkään luon-
nonniittynä, ja sen vedenkorkeuttakin säädel-
tiin aina 1930-luvulle asti. Runsaan kasvillisuu-
tensa ja mataluutensa ansiosta Ylimysjärvi on 
myös erinomainen lintujärvi. Erityisesti kor- 
teikkoja suosivat sorsat viihtyvät Ylimysjärvel-

lä. Myös lokkeja pesii runsaasti, ja kahlaajalajis- 
to on monipuolinen. Retkeilijää viehättää Yli- 
mysjärvessä erityisesti järven erityisluonne, sen 
runsas kasvillisuus ja monipuolinen eläimistö 
sekä alueen rauhallisuus, laajuus ja luonnonti-
laisuus. Runsas linnusto, isot nisäkkäät ja kalas-
to vahvistavat Ylimysjärven vetovoimaa retkei-
lijän kannalta.

Ylimysjärvi on nimensä veroinen luonnonystä-
vän retkikohde. Se on mainio lintujärvi, hirvien 
kesäinen laidun ja erinomainen hauen kutu-
alue.
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Ylimysjärvi saa vetensä ympäröiviltä soilta, 
Ylimysnevalta ja Uittonevalta sekä metsistä lä-
hinnä keväisten sulamisvesien muodossa, ja se 
laskee ne Ylimysluoman kautta Nummijärveen. 
Ylimysjärven luusuaan on rakennettu tammi, 
joilla vedenkorkeutta aikanaan säädeltiin hei-
nänkasvun edistämiseksi.

Virkistyskäyttäjän kulku suuntautuu Ylimys- 
järvelle erityisesti keväisin ja alkukesästä, jol-
loin linnusto on runsas ja helpoimmin havaitta-
vissa. Usein jo viikko ennen vappua, jäätilan-
teesta riippuen, sulilla uiskentelevat varhaisim-
mat paikalliset ja muuttavat vesilinnut. Sorsat, 
joutsenet ja hanhet lepäilevät ja ruokailevat jo 
varhaiskevään sulilla. Myös tavit, sotkat, uikut, 
ensimmäiset kahlaajat ja kurjet miehittävät jär-
veä ja sen rantoja jo varhain. Myöhemmin saa-
puvat vielä mm. lokit, kahlaajat ja varpuslinnut.

Alkukesästä järven täyttävät sorsien, lokki-
en, kahlaajien ja muiden lajien soidin-, reviiri- 
ja muut äänet. Ensikuulemalta metakka on 
mieliinpainuva elämys. Äänessä ovat myös la-
jit, joita tuskin voi kuulla aivan lähitienoilla, 
näin monipuolisesti. Kaunis, kiireetön alkuke-

sän päivä Ylimysjärvellä tai yön- ja aamunseutu 
rantoja kiertäen ja lintujen kevätääniä kuunnel-
len on virkistävä kokemus. Varoitukseksi on 
mainittava, että kesäaikaan rantametsät kuhise-
vat myös pistäviä hyönteisiä.

Järveen voi tutustua rantoja kiertäen, niiden 
polkuja seuraten. Eläimistön näkee parhaiten 
kiikarin avulla. Myös Ylimysluoman yli kulkee 
sillan tapainen. Koko järven kiertäminen vie 
myös hieman aikaa. Järven yli on vaikea oikais-
ta kesälläkään keskisyvänteiden takia ilman 
venettä tai kahluuhousuja. Alueen laajuus ja 
vaikeakulkuisuus takaavat toisaalta pesimärau-
han linnuille. Vene tai kanootti helpottavat alu-

Kansallislintummekin on hyväksynyt Ylimys-
järven pesimäympäristökseen. Kuvassa järven 
joutsen elokuussa 1990.

Ylimysjärven syrjäinen sijainti, laajuus ja vai-
keakulkuisuus ovat antaneet pesimärauhan 
myös näille haapanoille ja taveille.
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eella liikkumista, mutta sellaisen säilyttämistä 
rannalla lukitsematta kannattaa välttää.

Maaston alavuuden vuoksi järven saraniitty- 
vyöhyke on hyvin laaja, järvikortetta on koko 
vesialueella. Raate, kurjenjalka ja rahkasamma-
let kuuluvat peruslajistoon. Uposkasveja on lä-
hinnä vain keskiuomassa ja Ylimysluomassa. 
Hyönteisten näkyvin ryhmä on sudenkoren-
not, joita risteilee hellesäällä erinomaisen run-
saasti.

Myös erilaiset vesiperhoset, kaksisiipiset, 
malluaiset, vesimittarit ja muut höntiäiset täyt-
tävät ilman ja veden. Hyönteisten elävöittämäs-
sä vedessä viihtyvät myös hauenpoikaset ja il-
massa hyönteissyöjälinnut aina hyönteisiin eri-
koistuneisiin petolintuihin saakka.

Ylimysjärvi on erinomainen hauen kutu- ja 
poikastuotantoalue, myös ahventa esiintyy jär-
ven syvänteissä. Ylimysluoma toimii aikuisten 
haukien ja niiden poikasten kulkureittinä 
Nummijärveen niiden vaeltaessa kudulle ja

(talvi)ruokailualueille. Hauen kutuajan 15.4.— 
15.5. Ylimysjärvi onkin rauhoitettu kalastuksel-
ta, muulloin se on sallittua. Kalastusta tosin 
vaikeuttaa veden mataluus ja runsas kasvilli-
suus.

Pesimälinnustossa korostuvat matalien, re-
hevien vesien sorsalinnut, joista runsaimpia 
ovat heinäsorsa, tavi, tukkasotka ja mustakurk-
ku-uikku. Kukin laji tuottaa arviolta 10-30 poi-
kuetta vuosittain. Haapana, jouhisorsa, lapa- 
sorsa, härkälintu ja telkkä pesivät muutamien 
pesyeiden voimin. Muuttoaikana mm. metsä- 
hanhi, laulujoutsen, silkkiuikka ja punasotka 
lepäilevät järvellä. Myös kuikka, uivelo, isokos-
kelo, nokikana, räyskä ja mustaviklo on nähty 
Ylimysjärvellä. Useimpina vuosina naurulok-
keja pesii 200—250 paria, harmaalokki vierailee 
alueella satunnaisemmin. Myös kurkipari pesii 
alueella, ja ruokailevia pareja näkee useitakin. 
Ylimysjärvi on myös ensimmäinen laulujoutse-
nen pesimäpaikka Kauhajoella. Kahlaajista
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yleisin on liro, johon törmää tämän tästä ranta- 
kosteikoissa. Taivaanvuohet lentävät äänek-
käinä varsinkin aamu- ja iltapäivisin. Myös ka-
pustarinta, suokukko, valkoviklo, metsäviklo, 
töyhtöhyyppä ja isokuovi asustavat järvellä. 
Pohjoista lajistoa edustaa jänkäkurppa, jonka 
soidinääni muistuttaa kavioiden kopsetta puu- 
sillalla. Varpuslinnuista yleisimpiä ovat pa- 
jusirkku, pajulintu, keltavästäräkki ja ruoko- 
kerttunen. Rantametsissä törmää yleisimmin 
peipon, pajulinnun ja punakylkirastaan lau-
luun. Myös käki viihtyy ilmeisen hyvin ranta-
metsissä.

Nuolihaukat saalistelevat järvellä hyönteisiä 
ja tähyilevät niitä usein rantapuissa lepäillen, 
myös tuulihaukka saalistelee järvellä ja lähi-
metsissä. Kanahaukan saattaa yllättää sorsien 
takaa-ajosta Ylimysluoman varressa. Sinisuo-
haukka ahdistelee toisinaan keskikesän aikaan 
sorsanpoikasia. Kalasääskikin on nähty hauen- 
pyynnissä Ylimysjärvellä, niinikään hiirihau-
kan saattaa nähdä varsinkin kevätaikaan. Peto-
lintujen runsaudesta kielivät myös monet saa-

listähteet (mm. aikuiset ja nuoret sorsat) ranta-
metsissä ja järvellä. Naurulokitkin jättävät pe- 
sinnän joinakin vuosina Ylimysjärvellä koko-
naan väliin, mikä saattaa aiheutua petolintujen 
aktiivisuudesta. Naurulokkikolonioiden suo-
jassa eräät sorsalinnutkin pesivät mielellään. 
On todennäköistä, että näiden lajien pesintätu- 
los myös heikkenee sellaisina vuosina, jolloin 
naurulokit ja niiden ilmanpuolustus puuttuvat.

Nisäkkäistä piisamit näyttäytyvät erityisesti 
keväällä jäidenlähdön aikaan, jolloin ne uis- 
kentelevat rantojen tuntumassa päiväsaikaan- 
kin, varsinkin järven etelä- ja keskiosassa. Ke-
säisin myös hirvet hakeutuvat alueelle lähinnä 
lumpeen ja kortteen houkuttelemana. Hirvet 
vierailevat useimmiten hämärissä, mutta toisi-
naan kesähelteellä päivälläkin. Ylimysjärvi

Vesilintuja on keskikesällä Ylimysjärvellä run-
saasti, mutta sorsastuksen alettua ne lähes hä-
viävät. Nummijärven rauhoituksen vuoksi Yli- 
mysjärven merkitys on sorsastajille suuri.
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näyttää olevan niille myös tärkeä lisääntymis-
alue.

Keskikesällä lintujen äänet vaimenevat ja 
sorsat viettävät sulkasatoaan. Luonto vaikuttaa 
elottomalta, vaikka lintuja on paikalla enem-
män kuin muulloin. Avomaalla saalistavat pe-
tolinnut saattavat tarjota silloin mielenkiintoista 
nähtävää. Myöhäiskesällä puolestaan metsästä-
jät vakaavat alueen ja sorsat pakenevat. Yli- 
mysjärvellä ammutaan vuosittain satoja sorsia, 
ensimmäisenä metsästyspäivänä yleensä noin 
100, joten Ylimysjärven merkitys on -  Nummi-
järven rauhoituksen vuoksi -  sorsastajille suuri.

Ylimysjärveen on helpointa tutustua sen itä-
laidalta, jonne johtaa tie Nummijärven luoteis-
kulmalta. Reitti on muutenkin suositeltavin lä- 
hestymissuunta, sillä se aiheuttaa ehkä vähiten 
haittaa järven alkuperäisille asukkaille, ja ran-
nasta näkee kokonaistilanteen kuitenkin hy-
vin. Lintutornin rakentaminen rantametsik- 
köön epäilemättä helpottaisi lintujen tarkkai-
lua vähentämättä silti pesimärauhaa. Nykyään

pääsee myös järven länsilaidan tuntumaan 
Uitonnevantietä tai Hirsikankaan metsäauto-
tien eteläistä haaraa, viimemainitun itäinen 
haara päättyy järven pohjoispäähän.

Ylimysjärvi kuuluu valtioneuvoston vahvis-
tamaan valtakunnalliseen lintuvesien suoje-
luohjelmaan. Rauhoituksen toteutuksessa ei 
ole kuitenkaan kiirehditty, sillä maat omistaval-
la Nummijärven jakokunnalla ei ole pyrkimyk-
siä muuttaa Ylimysjärven nykytilaa. Tämä olisi 
jatkossakin tärkeää, sillä Ylimysjärvi on luon-
tonsa ja eläimistönsä puolesta ainutlaatuisen 
arvokas Suupohjan alueella. Uitonnevan turve-
tuotannon kuivatusvesien laskeminen Ylimys-
järveen onkin pahin uhka Ylimysjärvelle tällä 
hetkellä. Orgaanisen aineksen jatkuva lasku 
Ylimysjärveen olisi ehkäistävä, sillä jo nyt järvi 
kärsii hapenpuutteesta talvisin, ja järvi on kas-
vamassa hyvää vauhtia umpeen. Sensijaan lie-
vä vedenpinnan nosto olisi tarpeen keskikesän 
aikaan järven säilyttämiseksi edelleenkin järve-
nä.
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ALARIK KAUNISTO

Säkkijärvi

Kylästä löytyneen vanhan ruotsinkielisen asia-
kirjan mukaan Säkkijärvestä tehtiin kuivatus- 
suunnitelma vuosina 1847-1850. Asiakirja on 
säilynyt kolme sukupolvea Salomäen, nykyi-
sen Hautaluoman talossa. Suunnitelmaa ryh-
dyttiin toteuttamaan vuoden 1865 paikkeilla. 
Työporukka tuli Karvian Sarankylästä. Kuiva- 
tustyön tavoitteena oli saada järvestä laidun-
maata. Koska Säkkijoen varressa oli nummijär- 
veläisten heinämaita, ei yhdeltä maanomistajal-
ta saatu lupaa joen perkaukseen. Uoma siirret- 
tiinkin runsaan kilometrin matkalta 400-500 
metriä pohjoisemmaksi. Tämän jälkeen uusi 
uoma yhtyy vanhaan Säkkijokeen.

Työssä oli vaikeuksia esiin tulleen kallion 
vuoksi. Kalliota louhittiin polttamalla hirsiä ja 
laskemalla sitten purosta vettä kuumalle kivi-
pinnalle. Kallion pinta halkeili, irtain kiviaines 
poistettiin ja sama tehtiin uudestaan, kunnes 
noin metri kalliota oli saatu louhituksi.

Säkkijärveä ympäröi monin paikoin sara- ja 
vehkavyöhyke. Matalassa rantavedessä viih-
tyvät ulpukka ja vesisammal, joka kasvaa las-
kettujen järvien pohjassa. Turvekenttien vedet 
eivät laske enää järveen, ja sen vesi on ollut 
aina hygieenisesti moitteetonta. Kuva Jussi 
Kleemola.
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Kuivatus tuotti vain osittaisen tuloksen, sillä 
järvi ei kuivunut kokonaan. Vanha Säkkijoki 
on kylläkin kadonnut näkyvistä, sen kohdalla 
on nyt peltoja eikä joen alkuperäisestä ensim-
mäisestä kilometristä ole maastossa merkkiä-
kään.

1920-luvulta kerrotaan valtavista kalansaa-
liista. Kuivatusyrityksen seurauksena järven ve-
sipinta oli erityisen alhaalla kevättalvella. Kalat 
pakenivat joenniskaan, jossa oli virran takia su-
laa. Ilvesjoeltakin tultiin usean hevoskunnan 
voimin Uppoamaan Säkkijoen suulta haukia ja 
kiiskiä. Vastaavaa kalanpaljoutta ja pyyntitapaa 
ei tunneta enää sotien jälkeiseltä ajalta.

Sotatalvena 1940 oli vielä maaliskuun viime 
päivinä 40 asteen pakkasia. Järvi jäätyi pohjia 
myöten. Kun jäät lähtivät, oli järven pohjois-
päässä, jonne etelätuuli oli jäät ajanut, haukia 
niinkuin "koipeliläjää”.

Veden vähyys ja happikato vaivasivat järveä 
myös kevättalvella 1948, jolloin kaloja kuoli 
runsaasti. Muistan itsekin laskeneeni rannalta 
80 kappaletta puolen metrin mittaisia haukia 
yhdestä läjästä.

Vain muutaman kerran tämän jälkeen on 
nähty keväällä kuolleita kaloja, mutta ei jouk-
kokuolemaa. 1970-luvun kylmänä talvena, jol-
loin Ikkeläjärvessä oli tuho, ei Säkkijärvellä 
kuollut kaloja. Pelastuksena oli edellisenä syk-
synä jokisuuhun tehty väliaikainen pato, jolla 
nostettiin järven vedenpintaa.

Vuonna 1970 perustettiin Säkkijärven kalas- 
tusseura. Jo  perustavassa kokouksessa annet-
tiin johtokunnan tehtäväksi ryhtyä välittömästi 
toimenpiteisiin Säkkijärven vedenpinnan liialli-
sen laskun estämiseksi kesän ja talven aikana.

Seuraavana vuonna johtokunta päättikin, 
että Säkkijokeen tehtävällä padolla säännöstel-
lään järven toimintaa siten, että siitä ei ole hait-
taa kenellekään maanomistajalle. Tavoitteena 
olisi kuitenkin riittävä vesimäärä kalatalouden 
kannalta.

Jo  kalastusseuran alkuvuosina (1972) pan-
tiin vireille toinenkin järven tilan kannalta mer-
kittävä hanke. Säkkijoessa on jokisuusta runsas 
kilometri Karvian suuntaan Myllykoski, jossa 
oli 1,5 metrin pudotus. Tätä koskea päätettiin 
avata niin paljon, että kalat pääsevät vapaasti

nousemaan Karvianjärvestä Säkkijärveen.
Räjäytystyö Myllykoskella tehtiinkin jo sa-

man kesänä. Tästä toimenpiteestä saatiinkin 
toivottuja tuloksia. Seuraavina vuosina Säkki-
järven ahvenkanta lisääntyi suorastaan räjäh-
dysmäisesti, kun ne pääsivät keväällä nouse-
maan Karvianjärvestä. Aiemmin järvessä ei ol-
lut lainkaan särkiä. Yhteen aikaan 70-luvulla 
myös särkikanta kasvoi huomattavaksi. Pian 
särki kuitenkin katosi uudestaan, ja viime vuo-
sina on saatu vain joitakin yksilöitä.

Kala tuntuu viihtyvän ja kasvavan Säkkijär- 
vessä hyvin. Ilmeisesti matala järvi, jonka sy-
vyys on vain metristä puoleentoista, tarjoaa ka-
lakannalle runsaasti ravintoa. Hauki on aina 
ollut järven päälaji ja ahvenesta on tullut 70- 
luvun alkupuolelta lähtien tärkeä saaliskala. 
Sen sijaan aiemmin runsas kiiski on hävinnyt, 
eikä istutettu siika ole menestynyt.

Kunnollisen padon rakentaminen jokisuu-
hun sai odottaa vuoroaan, se valmistui vuonna 
1987, sillä alueen asukkaille tuli uusia huolia. 
Vuosikokouksessaan 1975 kalastusseura totesi: 
"Koska Vapo on kaivattanut paljon ojia Säkki-
järven läheisyyteen, päätettiin kääntyä kirjeellä 
Vapon konttorin puoleen ja vaatia niitä toimi-
maan niin, että järven vesi ei pääse saastumaan 
ja jos lietteet juoksevat järveen, puhdistamaan 
järven lietteistä ja laittamaan sen sellaisenaan 
kuntoon kuin se on ennen ojitusta ollut. Ja 
myöskin jos järven kalakanta tuhoutuu, kalas-
tusseura varaa oikeuden esittää myöhemmin 
uusia vaatimuksia.”

Asian käsittely jatkui. Vapon hallintoelimille 
vuonna 1982 lähettämässään kirjeessä Säkkijär-
ven kalastusseuran johtokunta kuvaa tilannetta 
seuraavasti: "Järvi oli ennen Vapon turvetyö- 
maan alkamista kirkasvetinen ja hyvin kalai-
nen. Pyydykset pysyivät puhtaina oltuaan vaik-
ka pitempäänkin vedessä. Nyt jo muutamana 
kesänä pyydykset ovat olleet sotkuisia, täynnä 
rapaliejua, turvepölyä ja useampana keväänä 
jäidenlähdön aikaan on esiintynyt kuolleita ka-
loja. Jos näin jatkuu, kauniista järvestämme on 
pian tullut turveprutakko.”

Säkkijärvellä saatiin parannus aikaan. Vapo 
kaivoi järven eteläpuolen turvetuotantoalueilta 
uuden kuivatusviemärin Karvianjärven suun-
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taan. Kesällä 1990 eivät Säkkinevan kuivatus- 
vedet laskeneet enää Säkkijärveen.

Säkkijärven tulevaisuus näyttääkin nyt hy-
vältä. Vesi alkoi heti kirkastua, kun turvelie- 
men laskeminen järveen päättyi. Järven länsi-
rannan hiekkaranta on vielä kymmensenttisen 
turvelaskeuman peitossa, mutta kirkkaan san-
nan toivotaan tulevan ajan mittaan esiin. Soute- 
lija näkee veneestään taas järven pohjaan asti.

Vaikka Säkkijärvi onkin selvinnyt viime vuo-
sikymmenten tehokkuutta tavoittelevasta elä-
mäntavasta tavallista vähäisemmin vaurioin, on 
sielläkin toki moni asia muuttunut. Esimerkiksi 
40-luvulla kalastus ei liiemmälti kiinnostanut
asukkaita. Kutuajan rajoituksia ei tarvittu, ja
harvoilla kalamiehillä oli keväällä verkko heti
täynnä haukia. Nyt vain kalastusseuran jäsenet
saavat pyytää kutuaikaan yhdellä katiskalla,
muut heittouistimella. Kutuajan jälkeen saa
ruokakuntaa kohti olla yksi verkko.

Vielä 1960-luvun lopulla Säkkijärvellä oli 
niin erämainen luonne, että satakunta joutsen-
ta viivähti syysmuutollaan useiden viikkojen

ajan järvellä. Joutsenten äänet syksyn kirkkaas-
sa tähti-illassa olivat kuin urkujen soittoa.

Tämä vuosikymmeniä jatkunut sykähdyttävä 
syysvierailu on vähentynyt lisääntyneen huvila- 
asutuksen myötä. Vanhaa maatalousasutusta ei 
järven välittömässä läheisyydessä juuri ole, 
mutta huviloita on nyt 33. Joutsenet eivät ole 
kuitenkaan tyystin kaikonneet. Syysmuutolla 
nähdään vielä jos ei satoja niin kymmeniä jout-
senia Säkkijärvellä. Ja mikä mieluisinta: kesällä 
1989 joutsenpari pesi ensimmäistä kertaa järven 
pohjoispäässä olevan suon vesilampareilla. 
Koko kesän järvellä näkyi yksi joutsen ja syk-
syllä tuli esiin kaksi aikuista ja kaksi poikasta.

Joutsenet pysähtyvät syysmuutollaan rauhalli-
selle Säkkijärvelle. Kesällä 1989 joutsenpari 
myös pesi järvellä ensimmäistä kertaa, joten 
Säkkijärvestä tuli Ylimysjärven jälkeen toinen 
kansallislintumme asuinpaikka Kauhajoella. 
Kuva Seppo Laakso.



TAUNO NIEMI

Ikkeläjärvi

Olen syntynyt täällä Ikkeläjärven kylässä v. 
1929, joten minulla on muistikuvia järvestä jo 
30-luvulta. Silloin järvessä oli hyvin runsas ka-
lakanta. Kesäisin olin paimentamassa karjaa
rantapelloilla, ja tyynenä päivänä koko järven
pinta oli yhtä kalojen puikkelehtimista. Sellais-
ta ei enää näe juuri ollenkaan.

Hauki ja ahven olivat pääkalat, niitä pyydet-
tiin itse kudotuilla verkoilla ja rysillä. Isoja hau-
kia saatiin syöttikoukuilla. Särkeä kalastettiin 
nuotalla naapurikylistäkin. Saaliit olivat runsai-
ta. Talvikalastusta ei verkoilla harrastettu, kos-
ka järvi on niin matala. Pilkkiminen on tullut 
muotiin myöhemmin.

Järven mataluus aiheutti happikatoa ja kala- 
kuolemia talvisin jo 30-luvulla, mutta vielä 
vuonna 1962, jolloin Ikkeläjärven kalastusseu- 
ra perustettiin, oli järvi kirkas. Ongelmat ovat 
sen jälkeen lisääntyneet metsäojituksen tuo-
man lietteen ja eri syistä tapahtuneen rehevöi-
tymisen seurauksena.

Yksi laajoilta ojitusalueilta tuleva laskuoja on 
Rytiluoma, jonka perkaus toi jokisuuhun lie-
tettä. Kolmimetriset syvänteet mataloituivat 
ja hyvä kutualue kärsi. Rytiluomasta ei tule 
enää lahteen hiekkaa, ja pikkukalat ovat al-
kaneet viihtyä jokisuussa. Talvipäivinä voi näh-
dä pilkkimiesten onkivan kymmenkiloisia saa-
liita. Pieniä ahvenia sopii siihen määrään pal-
jon.

Järven rehevöitymistä on tapahtunut samois-
ta syistä kuin muillakin Kauhajoen pienillä jär-
villä. Ravinteita on tullut järveen lisääntyvässä 
määrin pelloilta, metsistä ja soilta. Parjakanne- 
van turvetuotantoalueen vaikutus on näkynyt 
noin kymmenen vuoden ajan verkkojen Petty-
misenä.

Järven kalastusseura keskittyi toimintansa 
alkuvuosina kutualueitten rauhoittamiseen ke-

väällä. 1960-luvulla järveen tuotiin Jalasjärveltä 
lahnoja, joista on tullut pysyvä kanta. Olen saa-
nut viime vuosinakin joka kesä muutaman ko-
mean lahnan. Kalastusseura istutti siikaa en-
simmäisen kerran vuonna 1972. Istutus onnis-
tui hyvin, ja muutaman vuoden päästä saatiin 
kolmatta kiloa painavia siikoja. Hauen, ahve-
nen, särjen ja kiisken lisäksi kalastoon kuuluu 
myös ruutana. Rapu on ilmeisesti hävinnyt, 
koska sitä ei ole viimeisen kymmenen vuoden 
aikana enää havaittu.

Järven hyvä kalakanta romahti 1980-luvun 
alussa pahan pakkastalven happikadossa. Par- 
jakanlahti oli täynnä kuolleita kaloja. Niitä vie-
tiin kottikärryillä rannalta haudattavaksi. Kalo-
ja kuoli tuhansia kiloja. Punnitsin komeimpia 
ahvenia. Ne painoivat 2,6 kiloa, ja niitäkin oli 
paljon. Istuttamamme siika kuoli kokonaan.

Tämän jälkeen ei ole ollut niin pahoja talvia, 
ja kalakanta on palautumassa. Haukea on jo 
hyvin, olen itsekin saanut viime kesinä 8-kiloi- 
sia, pilkillä tulee runsaasti pientä ahventa ja 
uudestaan istutetut siiat lähentelevät kilon pai-
noa. Lahna selvisi hengissä pakkastalvesta. 
Ruokakuntaa kohti saa olla yksi verkko ja kakci 
katiskaa. Järvellä on viitisenkymmentä huvilaa, 
ja kesäasukkailla on samat oikeudet.

Rehevöitymisen hillitsemiseksi kalastusseu-
ra hankki jo v. 1974 ensimmäisen niittokoneen 
kortteen vähentämiseksi. Se laite ei ollut pit-
käikäinen, mutta nyt on uudella koneella nii-
tetty useita vuosia hyvin tuloksin. Kortteen 
kasvu tukahtuu, jos niitto suoritetaan varhain 
keväällä ja jos se toistetaan kolmena neljänä 
vuotena. Itse ravinnekuormaa pyritään järves-
sä vähentämään. Eteläpäässä on suoritettu vii-
den tilan yhteistyönä pengerrys, joka pitää ran-
tapellot suojassa tulvilta ja estää peltojen lan-
noitteiden huuhtoutumista järveen. Karjatiloil-
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la lisätään lannan varastoimismahdollisuuksia 
talven yli.

Kalastusseuran vaatimuksesta Parjakanne- 
van kasvuturpeen tuotantoalueille on raken-
nettu saostusaltaita. Turvetta ei tule enää jär-
veen mättäinä, mutta hienoa humusta ja tuulen 
mukana kulkeutuvaa pölyä ei toistaiseksi ole 
saatu hallintaan.

Ikkelänjokea ruopattiin parin kilometrin 
matkalta, ja sen latvajuoksua vaivannut tulva 
saatiin väistymään. Kylän toimin luusuaan ra-
kennettiin myös uusi pelto, joka valmistui ke-
sällä 1991- Se tekee mahdolliseksi vedenpin-

Ikkeläjärvi on Kauhajoen muiden latvavesien 
tapaan herkkä muutoksille. Kylän asukkaat 
ovatkin ryhtyneet moniin omatoimisiin hank-
keisiin järven luonnontilan hyväksi. Kuva Jussi 
Kleemola.

nan noston niin päätettäessä. Halukkuuta nos-
toon on ainakin talviaikana, jotta pahoilta hap-
pikadoilta vältyttäisiin.

Nyt järvemme on tunnettu hyvänä hauki- 
paikkana keväällä, linnustajien retkikohteena 
syksyllä ja pilkkimisestä talvella. Kesällä 1991 
rakennettiin yleinen uimaranta järven itäran-
nalle. Ikkelänjärvellä ollaan edelleen monin ta-
voin toimessa järven hyväksi. Uskomme, että 
työ tuottaa tuloksia järvemme kaunistamiseksi 
ja sen kalakannan säilymiseksi niin kyläläisten 
kuin järvellä vierailevien iloksi.
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TAPANI TAPIOLA

Yö Kauhajärvellä

Kelmeä täysikuu purjehtii näkyville repaleisten 
pilvien jättämään aukkoon valaen hopeisen 
kevyen valonsa aavemaiseen maisemaan, jossa 
asuu rikkumaton rauha. Kuun valo paljastaa 
pikkuisen järven, taikka paremminkin lammen 
Kyrönjoen äärimmäisillä latvavesillä. Täältä 
kirkkaat vedet lähtevät raikkaina ja toivorikkai-
na läpi mutkittelevan Hyypän jokilaakson kas- 
vattaakseen omalta osaltaan Kyrönjokea. Ho-
peinen vesi välkkyy järven länsirannalla pie-
nen veneen ympärillä ja vene hiipii varovasti 
rannan tuntumassa airon kolahtamatta.

Veneen kokassa palaa valo, valonheittäjän 
silmä tuijottaa rävähtämättä järven pohjaan 
hypnotisoidakseen jokaisen valokiilaan joutu-
neen olennon. Veneen etuosassa on kyyristy-
neenä keski-ikäinen mies yhdeksänpiikkisen 
atraimen viimeisen piikin viistäessä veden pin-
taan mutkittelevaa vanaa.

Perätuhdolla istuu kolmetoistavuotias tyttö 
kasvot eteenpäin, soutaa varovaisin työnnöin 
miehen viittausten mukaan. Syyskuinen yö, 
kello lähestyy kymmentä ja pohjoisrannan kylä 
valvoo enää muutamalla valaistulla ikkunalla. 
-  Hitaammin, kuiskaa mies ja tytär hellittää tuo-
kioksi soutamisen, innoissaan hän on työnnel- 
lyt veneen liian kovaan menoon.

- Isä, koska me mennään sinne tuulastus- 
reissulle, hän oli kärttänyt jo pitkin syksyä. Sillä 
isä oli kesällä luvannut, että kun yöt pitenevät, 
niin pääset tuulaalle mukaan. -  Mennäänkö me 
tällä viikolla?

Mutta aina oli tullut jokin este, kunnes lähtö 
tuli häkellyttävän äkkiä. Pitemmän aikaa oli isä 
kolistellut ulkona pihassa ja tupaan tullessaan 
sanonut: -  Tänä yönä sitten mennään tuulasta-

Syksyinen yö Kauhajärvellä lähestyy.

maan. Ja oven raosta oli tytär ehtinyt nähdä 
rapun eteen ajetun auton valmiiksi sekä kat-
totelineelle köytetyn sinivalkoisen faneerive- 
neen. Paljon oli puettu lämmintä päälle. Kun 
oli tuokio ajeltu ruskan kirjavoimaa kangastie- 
tä, huomasi hän vatsanpohjassa hienoisen jän-
nityksen aiheuttaman kipristyksen.

Kuu piiloutuu pilvien taakse samalla keräten 
pois välkkyvän hopeasillan joka ulottui mel-
kein järven vastarannalle, ja tyttö alkaa seurata 
tuota toista maailmaa, joka äänettömänä ja sa-
laperäisenä lipuu ohitse valonheittäjän armot-
tomassa valossa.

Pohjan kasvillisuus huojuu aavistuksen ver-
ran veneen syrjäyttämän veden mukana ja siel-
lä on tummaa vihreää, vaaleaa vihreää, oliivin 
ruskeaa, keltaista ja vaikka mitä. Mutta äkkiä 
näkyy vain mustaa kuin oltaisiin äärettömän 
haudan yllä. Tahtomattaan hän taas lisää vauh-
tia ja veneen eteen pöllähtää mutapilvi joka 
kielii pelotetusta kalasta. -  Hitaammin, kuiskaa 
isä taas päätään kääntämättä. Valopiiriin tör-
mää yhtäkkiä lintu ja hetken aikaa se onkin 
yhtä siipien sekamelskaa, mutta saman tien va-
lon sokaisemana lintu tavoittaa tasapainon ja 
pakenee kohti rantaa. Kun isä kääntää valon-
heittäjän sinne päin näkyy veden pinnalla ilma-
virran nostamat kareet sen siiven lyönneistä ja 
rantamännyssä istuu hämmentynyt varpuspöl-
lö keltaisin silmin. Yö kylmenee.

Kylä sammuttaa viimeisenkin silmänsä, kun 
tyttö huomaa veden pinnasta nousevat ohuet 
usva-rihmat. Ne ovat ensin kuin näkymättömis-
tä putkista nousevat ohuet höyrysuihkut. Mutta 
ne muuttuvat keveiksi kiemuroiksi, pystyttävät 
joka puolelle patsaita, sekaantuvat vyyhdeiksi, 
jotka tanssivat hitaasti noustessaan kohti lamp-
pua. Kun kuu taasen valaisee järven, on se 
kauttaaltaan sakenevien usvapatsaitten peittä-
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mä ja aavistuksenomainen tuuli kasaa usvaa 
sille rannalle, jossa vene on.

Lopulta usva on niin paksua, ettei valo näytä 
kunnolla. Se käännetään veneeseen ja aletaan 
kahville vain päät usvameren yläpuolella.

Puolen tunnin kuluttua viriää onneksi itä- 
tuuli ja kahmaisee näkymättömällä kädellään 
järven puhtaaksi työntäen usvan länsirannan 
ryteikköön, jonne yön keijut tanssien katoavat. 
Taasen vene jatkaa vaanivaa kulkuaan rannan 
tuntumassa kohden järven luusuaa. Veden pin-
nasta peilaa valo rannan puihin paljastaen pai-
koin kirkkaammin kuin päivän valo mutta jät-
täen myöskin kammottavia mustia varjoja. Sii-
nä valo ja varjo ovat liki toisiaan.

Äkkiä tyttö näkee hauen silmät kaislasaarek- 
keen reunalla, ne tuijottavat suoraan lamp-
puun. Lukemattomien terävien hampaiden 
reunustamat leuat avautuvat vuorotahtiin ki-
duskansien kanssa. Lähempänä hän huomaa 
hauen mustan selän joka päättyy hitaasti liikku-
viin peräeviin. Samassa atrain singahtaa ve-
teen, ja sen naskalinterävä piikkirivistö tavoit-
taa hauen niskan. Kun sätkyttelevä kala noste-
taan veneeseen, huomaa tyttö sen olevan suu-
rempi kuin miltä se näytti vedessä. Hän ar-
veleekin suojavärin tekevän tuon kepposen. 
- Toista kiloa, sanoo isä, tainnuttaa kalan ja
pudottaa muovipussiin.

Pian vene taas lähtee liikkeelle ja satumai-
nen tunnelma palaa hiljalleen. Pohja muuttaa 
koko ajan muotoaan, ja kasvusto vaihtuu aivan 
huomaamatta. Lumpeen lehtiä on syksy mer-

kinnyt omakseen suurin mustin läiskin, ja lum- 
peitten varret takertuvat airoihin kuin tahtoen 
estää veneen kulun. Tyttö näkee veden pinnal-
la muutamia kummallisia nystyröitä, mutta kun 
valo kääntyy sinne päin, niitä onkin satoja ja 
tuhansia samanlaisia. Lähempänä hän huomaa 
että se on paksua kortetta, jonka latva yltää 
juuri veden pinnalle. Kun kuu seuraavan ker-
ran kurkistaa pilven takaa, niin vene nuuhkii 
järven pohjoisrannan sokkeloita. Nyt tyttö on 
kokassa ja isä työntelee varovaisin liikkein ve-
nettä pitkin kaislikon syrjää.

Muutaman kerran isä näkee pohjamudan 
pöllähdyksen kun ahven karkaa veneen edestä 
tytön ehtimättä reagoida mitenkään, mutta sit-
ten isä huomaa ison kyrmyniska-ahvenen ja 
seisattaa veneen kalan sivulle. Samassa tyttökin 
sen huomaa. Hän iskee puoleksi hätääntynee-
nä, tavoittaa kalan ja tuntee mahtavan tärinän 
atraimen varressa, mutta kun hän yrittää sitä 
ylös, putoaa se takaisin veteen. Tyttö tavoittaa 
pohjaa kohti vajoavan ahvenen uudestaan at-
raimen piikkeihin, ja saa sen veneeseen.

Tyttö saa vielä kaksi yli kilon haukea, kun-
nes päätetään lopettaa. Valo sammutetaan ja 
vene lipuu pitkin kuun siltaa rantaan, jossa tyt-
tö käpertyy auton takapenkille. Unen hortees-
sa hän kuulee isän aikansa kolisteltuaan käyn-
nistävän auton ja suuntaavan tielle, joka kulkee 
pitkin Hyypän murroslaaksoa.

Tyttö nukkuu ja näkee unta välkehtivästä 
kuun sillasta täällä Kyrönjoen äärimmäisillä lat-
vavesillä.
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SEPPO LAAKSO

Hyypänjoen jokivarsiluonto

Jokivarret tarjoavat vaihtelevan ja moni-ilmei- 
sen elinympäristön, joka viehättää ihmistä ja 
ylläpitää rikasta kasvi- ja eläinmaailmaa. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan Hyypänjokivarren 
luontoa eri vuodenaikoina, sen linnustoa, nisä- 
käslajistoa sekä kasvillisuuden peruspiirteitä.

riä, joiden yläraja on Katikanluoman ja Kauha- 
järvestä laskevan puron liittymä Kiviluomanky- 
lässä ja alarajana joen ja Honkajoentien leik-
kauskohta Havuskylässä. Linnuntietä päätepis-
teiden väli on 15,2 km.

Hyypänjoki virtailee keskeisiltä osiltaan 
50 m syvässä ja yli 2 km leveässä laaksossa,

Tutkimusalue ja -menetelm ät

Hyypänjoki on Kyrönjoen pisin latvahaara, 
joka alkaa Suomenselän länsilaidalta, Kauhajo-
en Kauhajärvestä 144 m merenpinnan yläpuo-
lelta. Tarkastelun kohteena on 29 rantakilomet-

Kauhajoen latvaosat tunnetaan Hyypänjokena. 
Se mutkittelee kauniin Hyypänlaakson pohjalla 
lähes koskemattomana. Pienestä koostaan 
huolimatta se synnyttää rikkaan kasvi- ja eläin- 
maailman.
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maisemassa joka on syntynyt maankuoren lii-
kuntojen ja veden kulutustyön seurauksena. 
Joelle ovat tyypillisiä voimakkaat serpentiini- 
kuviot sen virratessa läpi jokilaakson viljely-
maiseman. Hyypänjoki on vielä säilynyt lähes 
koskemattomana ja on viimeisiä alkuperäisen 
jokiluonnon edustajia Pohjanmaalla.

Joen ja jokivarren kasvillisuus inventoitiin 
18.-21.7. ja 11.8.1984. Talvilinnusto kartoitet-
tiin vuodenvaihteessa 28.12.1983-2.1.1984 se-
kä 21.-23.3.1984 tunnistamalla kaikki joessa tai 
25 m säteellä siitä havaitut linnut sekä lintujen 
äänet. Kevätlinnusto määritettiin 17.-24.4.1984 
kiikaroimalla keskeiset tulva-alueet kahteen ot-
teeseen ja muut alueet kertaalleen. Lintujen ke- 
vätmuuttoa tarkkailtiin 17. ja 18.4.1984 aamun 
ja aamupäivän tunteina jokireitin keskiosassa 
Hyypänmäellä. Pesimälinnusto määritettiin 
kartoitusmenetelmällä (Hilden & Haapanen 
1962) takseeraamalla koko alueen linnusto vii-
desti, viikon välein 5.5-18.6.1984. Lisätarken- 
nuksia tehtiin lisäksi keskeisimmillä alueilla. 
Yölaulajia kuunneltiin 17.6.1984. Pesimälin-
nustoa määritettäessä tarkkailtiin erityisesti 25 
m kaistaa joen molemmin puolin, mutta myös 
yli 50 m etäisyydeltä havainnot kirjattiin. Pää-
huomio kohdistettiin koiraslintuihin: yksittäi-
nen havainto tulkittiin vierailevaksi yksilöksi ja 
mikäli laji tavattiin samalla paikalla kahdesti eri 
ajankohtina, se tulkittiin pesiväksi.

Kasvillisuus

Tutkimuksen yhteydessä määritettiin Hyypän- 
jokivarressa 166 kasvilajia (siemenkasveja 152, 
sanikkaisia 6 ja sammalia 8 lajia). Puulajeista 
yleisimmät olivat harmaaleppä ja hieskoivu, 
havupuut rajoittuivat metsäjaksoille, haapaa, 
pihlajaa, tuomea ja paatsamaa esiintyi satun-
naisesti. Pensaskerroksen yleisin laji oli kiilto- 
paju, vähemmässä määrin esiintyi raitaa, virpa- 
pajua, halavaa, puna- ja mustaherukkaa, met- 
säruusua ja katajaa.

Kasvillisuuden rakenteen perusteella ranta 
voitiin jakaa neljään perustyyppiin. Puolet 
Hyypänjoen pituudesta oli pensaiden (lähinnä 
kiiltopajun) vallitsemia rantoja. Lähes kolman-

nes (30 %) pituudesta oli avoimia ruohosto- 
rantoja, joiden keskeisiä lajeja olivat viiltosara, 
korpikastikka, nurmilauha, mesiangervo, väi- 
nönputki, ruokohelpi ja lehtovirmajuuri. Havu-
puuvaltaisia, normaaleista metsän lajistosta 
muodostuneita osia, oli jokivarren pituudesta 
n. 13 %. (Rantatörmillä yleensä luhtakuiri- 
sammal). Lehtomaisia lehtimetsiä oli kymme-
nesosa (7-8  %) rantaviivasta: Valtapuuna har-
maaleppä ja sekoitteena hieskoivua, pihlajaa ja
haapaa. Kenttäkerroksessa vallitsivat luhtakui- 
risammal, rantamatara, suo-orvokki, kurjenjal-
ka, mesiangervo, lehtovirmajuuri, metsäkur-
jenpolvi jne.

Varsinaisia vesikasveja tavattiin kahdeksan 
ja uposkasveja viisi lajia: purovita ja rantapal- 
pakko yleisinä, paikallisesti myös uistinvita, 
pikkuvesitähti ja iso näkinsammal. Kelluslehti- 
sistä tavattiin (iso)ulpukka, ilmaversoisista rata- 
mosarpio ja järvikorte. Sekä maalla että vedes-
sä kasvavista lajeista yleisimmät olivat viiltosa-
ra ja luhtakuirisammal, satunnaisemmin lisäksi 
jouhivihvilä, rönsyleinikki ja ruokohelpi. Har-
vinaisin tunnistetuista lajeista oli koiranvehnä 
(Elymus caninus L., taulukko 1.).

Linnusto

Lintulajeja tavattiin Hyypänjokialueella yhteen-
sä 127 lajia, niistä pesiviä 63 ja pesimäaikaan 
vierailevia 19 lajia. Talviaikainen lajisto muo-
dostui 22 lajista, joista 3 oli vierailijoita. Pelkäs-
tään ohimuuttavina todettiin tässä yhteydessä 
lisäksi 23 lajia.

Talvilinnut

Talvilintumme muodostavat vain vähäisen 
osan koko lintulajistostamme, ja valtaosa niistä 
on havumetsien lajeja. Lehtipuiden reunusta-
malla Hyypänjokivarrella tavattiin vuodenvaih-
teessa 15 ja maaliskuussa 18 lintulajia, joiden 
yksilömäärät tarkasteluhetkellä olivat 102 ja 77 
yksilöä.

Kanalintulajeja havaittiin useita, erityisesti 
riekko ruokaili jokivarsipajukoissa lähes koko 
alueella. Muutamia peltopyyparvia sekä pyy ja
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Taulukko 1. Kasvilajit ja niiden yleisyys Hyypänjoessa ja sen rantatörmillä kesällä 1984. Runsausluokitus: I = 
harvinainen, II = harvalukuinen (tai paikallinen), III = yleinen, IV = suhteellisen runsas, V= runsas. Putkilo-
kasvit nimetty HÄMET-AHTI (1984) ja lehtisammalet KOPOSEN 0 9 8 0 ) mukaan.

järvikorte II mustikka II peltosaunio IV ohra IV
suokorte II ranta-alpi II pietaryrtti IV kaura IV
metsäkone II pohjan puna- leskenlehti III nurmilauha V
peltokorte III herukka II huopaohdake IV metsälauha IV
metsäalvejuuri II mustaherukka II suo-ohdake III luhtarölli V
metsäimarre III mesiangervo V pelto-ohdake III nurmirölli V
kuusi IV lillukka II syysmaitiainen IV viitakastikka IV
mänty III vadelma IV peltovalvatti II korpikastikka V
kataja III metsäruusu III voikukka II timotei V
ulpukka IV kurjenjalka IV ketokeltto II nurmipuntarpää IV
rentukka II ahomansikka III huopakeltanot III polvipuntarpää V
valkovuokko I piennarpoimulehti IV sarjakeltanot III rantapuntarpää IV
ronsyleinikki IV pihlaja III ratamosarpio I ruokohelpi IV
niittyleinikki IV tuomi II kilpukka I tesma IV
kevätleinikki III hiirenvirna IV uistinvita II rantapalpakko IV
nokkonen II aitovirna II purovita IV iso myyränsammal III
rauduskoivu IV niittynätkelmä IV kielo IV iso näkinsammal III
hieskoivu IV valkoapila III oravanmarja II luhtakuirisammal V
tervaleppä IV puna-apila III sudenmarja III seinäsammal II
harmaaleppä V maitohorsma IV jouhivihvilä IV metsäkerros-
heinätähtimö IV suohorsma II röyhyvihvilä III sammal II
metsätähtimö II mersäkurjenpolvi IV keräpäävihvilä II korpikarhun-
pihatähtimö IV koiranputki II rentovihvilä II sammal II
peltohatikka V karhunputki II rantavihvilä II palokeuhko-
käenkukka II väinönputki V konnanvihvilä III sammal II
mäkitervakko II paatsama III solmuvihvilä II purosammal sp. III
puna-ailakki II luhtamatara IV kevätpiippo II
ketoneilikka II rantamatara IV rantaluikka III
jauhosavikka III lehtovirmajuuri V jänönsara II
nurmitatar III ruusuruoho I tähtisara I
vesihierakka III karhunköynnös I harmaasara II
hevonhierakka III peltolemmikki IV tuppisara II
niittysuolaheinä IV luhtalemmikki II sormisara II
ahosuolaheinä III kirjopillike III jokapaikansara II
särmikäs kuisma II peltopillike III viiltosara V
suo-orvokki II pikkuvesitähti 11 punanata II
peltoukonnauris III kannusruoho II lampaannata II
peltokanankaali III orvontädyke III nurminata II
rantakanankaali III nurmitädyke III englannin raiheinä II
rantanenätti II metsämaitikka II kylämurmikka III
peltotaskuruoho III kangasmaitikka II niittynurmikka IV
rypsi II pikkulaukku III rantanurmikka III
halava III harakankello IV lehtonurmikka III
kiiltopaju V kissankello IV ojasorsimo II
virpapaju III kultapiisku IV koiranvehnä II
raita IV savijäkkärä II juolavehnä IV
haapa III ojakärsämö IV vehnä IV
puolukka II siankärsämö II ruis IV
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teeri havaittiin myös talvilaskennoissa. Päivä- 
petolinnuista tavattiin vain kanahaukka Kati- 
kanluoman varressa. Käpytikkoja asusti joki-
varsilla useita (8 yks.).

Varpuslintujen lajimäärä kasvoi vuodenvaih-
teesta kevääseen 27 %, mutta yksilömäärä vä-
heni samalla 15 %. Uusina lajeina havaittiin 
maaliskuussa mustarastas, hippiäinen, töyhtö- 
tiainen ja naakka. Molempina ajankohtina ta-
vattiin jokivarressa mm: koskikara (3), hömöti- 
ainen (9), talitiainen (15), harakka (13), varis 
(10), käpylintu,(15), punatulkku (2), närhi (3), 
urpiainen (3) ja keltasirkku (12 yksilöä).

Kevättulvien lajisto

Hyypänjoen varrella tavattiin kevättulvien ai-
kaan 36 lintulajia ja 655 yksilöä. Yksilöistä lä-
hes puolet oli sorsalintuja (24.4.), runsaimpia 
lajeja olivat tavi (110), heinäsorsa (90) ja metsä- 
hanhi (90 yks.). Lisäksi telkkiä tavattiin 13, haa- 
panoita 6, tukkasotkia 4, jouhisorsia 2 ja joutse-
nia 4 yksilöä.

Rantalinnuista runsain oli naurulokki (120 
yks.), harmaalokkeja todettiin 12 yks. muita 
runsaita rantalintuja olivat töyhtöhyyppä, iso- 
kuovi, kapustarinta ja taivaanvuohi (yhteensä 
26 yks.). Myös sepelkyyhky oli runsas muuttaja 
alueella (75 yks.). Päiväpetolinnuista näkyvin 
oli sinisuohaukka, myös kalasääski, tuuli-, var- 
pus- ja hiirihaukka sekä piekana muuttivat jo-
kivarressa runsaina. Kanalinnuista tavattiin 
pyy, rantakanoista nokikana ja kurkilinnuista 
kurki.

Varpuslintuja todettiin 16 lajia (135 yks.), 
runsaimpina rastaat (37), leivoset (25), varikset 
(21), harakat (18), peipot (5), keltasirkut (5) ja 
västäräkit (5 yks.). Myös punarinta, kivitasku,

Koskikara on  tavoiltaan erikoislaatuinen lintu. 
Sukeltam alla se hakee ravinnokseen pieniä ve-
sieläim iä. Se on  vapaana virtaavien purojen ja 
kirkasvetisten koskien  tunnus. Jo k e e n  purkau-
tuvien lähteitten kohdalla H yypänjoessa on  su- 
lapaikkoja, joissa koskikara viihtyy.
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naakka, kottarainen, viherpeippo, niittykirvi-
nen, kelta- ja pajusirkku havaittiin tulvarannoil-
la (yht. 26 yks.).

Sorsat ja hanhet viihtyivät parhaiten jokirei-
tin keskivaiheilla rauhallisilla, suojaisilla tulva- 
altailla, joiden rannoilla kasvoi kevätvihantaa 
nurmea tai viljaa. Myös edellissyksyisillä sänki- 
pelloilla hanhet ruokailivat mielellään. Kahlaa-
jat viihtyivät parhaiten vettyneillä kynnöksillä 
mutta myös oras-, sänki-, ja nurmilohkoilla, 
rantaviivan tuntumassa.

Pesimälinnusto

Hyypänjokivarren pesimälinnusto käsitti tutki-
musajankohtana 63 lajia, yhteensä 920 paria, 
lisäksi pesimättömiä ja vierailijoita todettiin 17 
lajia, yhteensä 764 paria. Viimeksimainituista 
298 paria ainoastaan vierailivat alueella esim. 
ruokailemassa (kurki, naurulokki ja pääskyt), 
loput kuuluivat lajeihin, joista osa myös pesi 
jokivarressa.

Sorsalintuja pesi Hyypänjoella kuusi lajia, 
yhteensä 59 paria (6.4 % pesivästä lintukannas- 
ta). Sorsalinnuista yleisin oli heinäsorsa (38 pa-
ria). Keskikesällä lajia tavattiin harvakseltaan 
mutta esim. elokuussa nähtiin kymmenpäisiä 
heinäsorsaparvia. Taveja pesi 16 paria, touko-
kuussa niitä nähtiin tosin vielä kaksinkertainen 
määrä. Muut pesivät sorsat olivat telkkä (2 p), 
haapana (1 p), jouhisorsa (1 p), ja heinätavi (1

H einäsorsa on  yleisin H yypänjoen kuudesta 
sorsalintulajista. Muut joella pesivät lajit ovat 
tavi, telkkä, haapana, jouhisorsa ja heinätavi.

p). Myös näitä havaittiin vielä toukokuussa 
kaksinkertainen määrä (11 p).

Rantalintuja pesi seitsemän lajia, yht. 90 pa-
ria. Suurimmat ryhmät olivat isokuovi (34 p), 
töyhtöhyyppä (16 p), rantasipi (13 p), kapusta- 
rinta (11 p), taivaanvuohi (8 p), punajalkaviklo 
(4 p), ja liro (4 p). Vierailijoina havaittiin myös 
tylli, pikkutylli, suokukko (24 p), lehtokurppa 
(4 p) ja pikkukuovi (2 p). Runsain vierailijoista 
oli naurulokki (25-100), harmaalokkia tavattiin 
1-10 paria eri laskentakerroilla.

Päiväpetolinnuista tavattiin pesivänä var-
pushaukka, kanalinnuista pyy (4 p) sekä pelto-
pyy ja rantakanoista ruisrääkkä. Käpytikka pesi 
aivan jokivarren tuntumassa, palokärki jossain 
etäämpänä (tikkoja yhteensä 6 paria). Käki ha-
vaittiin kuudella eri alueella.

Varpuslinnut muodostivat 82 % lintujen pe-
sivästä parimäärästä: lajeja oli 48 ja pareja 753, 
lajeista 44 myös pesi jokialueella. Lajeista run-
saimmat olivat pajusirkku (74 p), peippo (57 
p), pajulintu (56 p), räkättirastas (56 p), puna-
varpunen (47 p), keltasirkku (45 p) ja lehto- 
kerttu (39 paria yhteensä). (Seuraavaksi run-
sain oli ensimmäinen varpuslintujen ulkopuoli-
nen laji: heinäsorsa (38 p). Myös västäräkkejä 
todettiin 38 paria. Seuraavaksi runsaimmat var-
puslinnut olivat peltosirkku (31 p), kiuru (30 
p), ruokokerttunen (28 p) ja pensastasku (26 
p). Tarkemmat tulokset taulukossa 2.

Muilla tutkituilla jokivarsilla keskeinen lajis-
to on ollut samankaltainen mutta lajien runsa-
ussuhteet ovat vaihdelleet. Keuruun Huhtijoen 
rantakoivikoissa tärkeimmät lajit olivat Luurin 
(1976) mukaan pajulintu (130 p/km 2), ruoko-
kerttunen (40 p/km2) ja pajusirkku (35 p/km 2). 
Seinäjoen paju- ja ruohorantojen runsaimmat 
lajit olivat ruokokerttunen (21 p/km2) ja pa-
jusirkku (10 p/m2). Kyrönjokivarren lehtimetsi-
en runsaimmat lajit olivat ruokokerttunen, leh-
tokerttu ja uunilintu (Rajala 1978). Hyypänjoen 
erityispiirteisiin kuului mm. heinäsorsan koho-
aminen 8. runsaimmaksi lajiksi ja toisaalta ruo- 
kokerttusen suhteellinen vähälukuisuus.

Lajiston monimuotoisuutta kuvaava diversi- 
teetti-indeksi (MacArthur) oli Hyypänjoella 
korkea: H‘= 3-43. Aiemmin jokivarren lintuyh- 
teisölle todettu korkein diversiteetti oli Lapuan-
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Taulukko 2. Hyypänjokivarren pesimälinnut, niiden parimäärät ja keskeisimmät esiintymisalueet (sijainti 
ilmoitettu kilometreittäin [1-291 etäisyytenä tutkimusalueen ylärajalta, mikäli keskittymiä esiintyi).

Laji parimäärä keskeiset 
esiintymisalueet 
(km:ä ylärajalta)

haapana i (9)
tavi 16 13
heinäsorsa 38 I l ja  21
jouhisorsa 1 (24)
heinätavi 1 (5)
telkkä 2 -

pyy 4 1 ja 17
peltopyy 1 (21)
ruisrääkkä 1 (26)
kapustarinta 11 7
töyhtöhyyppä 16 24
taivaanvuohi 8 -

isokuovi 34 -

liro 4 -

punajalkaviklo 4 6
rantasipi 13 -
käki 6 1
palokärki 3 -
käpytikka 3 17
kiuru 30 -

niittykirvinen 7 -

keltavästäräkki 2 -

västäräkki 38 23
peukaloinen 2 -
punarinta 16 1
satakieli 3 (26)
leppälintu 1 (5)
pensastasku 26 -
kivitasku 2 -
mustarastas 6 6
räkättirastas 56 20 ja 26
laulurastas 9 1 ja 16

joen yläjuoksulla 2.67 (Hakola 1981), Kauha- 
vanjoella se oli 2.55 ja Lapuanjoen alajuoksulla 
1.42 (Korpimäki & Hast 1979). Seinäjoen var-
rella, luonnontilaisella alueella, diversiteetti oli 
1.29 mutta Seinäjoen (kaivetulla) oikaisu-uo-
malla ainoastaan 0.69 (Rajala 1978). Hyypänjo- 
en varrella on hyvin monenlaisia jaksoja, sillä 
tutkittu alue on pitkä (29 km) ja vaihteleva ja 
takseeraus tehtiin viidesti, mikä selittää osittain 
lajiston monipuolisuuden. Ehdottomia domi-

Laji parimäärä keskeiset 
esiintymisalueet 
(km:ä ylärajalta)

punakylkirastas 17 5,17 ja 24
pensassirkkalintu 1 (10)
ruokokerttunen 28 16 ja 25
kultarinta 1 (24)
hernekerttu 4 -

pensaskerttu 23 -
lehtokerttu 39 2, 4 ja 27
mustapääkerttu 3 17
tiltaltti 7 1,11 ja 17
pajulintu 56 1
harmaasieppo 2 -
kirjosieppo 6 -
hömötiainen 3 -

kuusitiainen 2 1
sinitiainen 1 (29)
talitiainen 22 1,17 ja 29
pikkulepinkäinen 1 (24)
närhi 2 -

harakka 33 12
naakka 12 29
varis 17 13
kottarainen 4 -

vihervarpunen 6 29
peippo 57 1 ja 5
järvipeippo 2 -
viherpeippo 3 -
käpylinnut 6 -
punavarpunen 47 13 ja 16
keltasirkku 45 16
peltosirkku 31 20
pajusirkku 74 16 ja 20

nantteja ei Hyypänjoella myöskään ilmennyt: 
pajusirkku (8 % alueen pesimälinnuston mää-
rästä), peippo (6.2) ja pajulintu (6.1) olivat lä-
hes yhtä runsaita.

Linnuston tiheys ja jakautuminen 
Hyypänjokivarressa

Lintutiheys oli suurin itse jokiuoman ja lähim-
pien rantakasvustojen alueella ja tiheys väheni
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jokiuomasta etäännyttäessä sitä harvalukui-
semmaksi mitä ulommaksi tarkastelu kohdistui 
(taulukko 3). Sorsien kokonaismäärän perus-
teella (kun ne laskettiin joen vesipintaa kohti) 
tuli itse joen lintutiheydeksi 1017 paria/km 2. 
Kun tarkastelu laajennettiin käsittämään lisäksi 
yhden metrin rantakaista, joen molemmille 
puolin, oli keskim. lintutiheys 530 paria/ 
km2.Kun tarkasteltiin vyöhykettä joelta aina 30 
m etäisyydelle oli lintutiheys 143 paria/km 2 ja 
50 m säteellä 194 p/km 2 Kun lisätään lukuihin 
vielä pesimättömät ja vierailevat yksilöt, havai-
taan että joet ja jokivarret ovat varsinaisia lintu- 
keitaita, jotka kokoavat linnustoa laajalti ympä-
röivästä viljelymaisemasta.

Vertailututkimuksissa on tarkasteltu yleensä 
vuolaiden jokien rantametsiä, joiden lintutihey- 
det ovat olleet myös korkeita. Lapuanjokivar- 
ren 3-20 m leveän rantametsän lintutiheys oli 
Hakolan (1981) mukaan 757 p/km2, Seinäjoki-, 
Kauhavanjoki-, ja Kyrönjokivarren rantametsi-
en huipputiheydet olivat Rajalan (1978) mu-
kaan 1612,1330 ja 1253 p/km 2. Tulosten perus-
teella puuston runsaus ja metsän rakenne hei-

Taulukko 3- Pesimälinnuston tiheys Hyypänjokivar- 
ressa eri etäisyydellä jokiuomasta. Tiheys ilmaisee 
lintuparien keskimäärän neliökilometriä kohti koko 
tarkasteluvyöhykkeessä (sorsat laskettu vesipinta- 
alaa kohti).

etäisyys
jokiuomasta (m)

lintutiheys
(pareja/km2)

0 1017
1 530
5 214

10 167
15 170
20 167
25 146
30 143
40 175
50 194
60 192
80 167

100 147

jastuvat jokivarren linnuston määrään. Tilan-
netta kuvaa mm se että Lapuanjoen peratulla 
alajuoksulla (Korpimäki & Hast 1979) koko- 
naistiheys oli vain 101.4 p/km 2 ja Seinäjoen 
kaivetulla oikaisu-uomalla ainoastaan 55.6 p/ 
km2. Rantavyöhykkeen lintumäärät putosivat 
kymmenenteen osaan luonnontilaisesta tasosta 
Lapuanjoella, joen perkauksen seurauksena 
(Korpimäki & Hast 1979).

Pesivien lintuparien enemmistö 51.6 % pesi 
joen alajuoksun puolella. Kun Hyypänjokea 
tarkasteltiin neljänä perättäisenä, yhtä pitkänä 
jaksona, pesi eniten lintuja toiseksi alimmassa 
jaksossa (27.5 % pesimälinnustosta). Tämä 
(Teevahainen-Sepänkylä) jakso on pääasiassa 
pajun vallitsemaa rantaa mutta reitille sijoittuu 
myös erilaisia viihtyvyyttä lisääviä alueita, ku-
ten vanha kuusikko, koivumetsälö, koskijakso- 
ja sekä jokunen laaja pensaikkoalue rannan 
tuntumassa. Harvimmin oli asutettu toiseksi 
ylin neljännes (21.4 % pesimälinnuston mää-
rästä). Tällä (Juoni-Teevahainen) jaksolla oli 
selvästi eniten ruohovartisen kasvillisuuden 
vallitsemia osia ja pitkiäkin puuttomia/pen- 
saattomia jaksoja. Ylimmässä neljänneksessä 
(Kiviluoma-Juoni) pesi suhteellisen runsaasti 
lintuja (26.9 % koko kannasta). Täällä olikin 
runsaasti pajukkorantoja, muutamia laajempia 
pensastoja sekä pakettipeltoja. Alimmassa nel-
jänneksessä (Sepän-Havuskylä) pesi lintuja 
keskinkertaisesti (24.1 % pesivästä lintukan- 
nasta). Jakso on varsin kulttuurivaikutteista, 
suurten lehtipuiden ja pajun reunustamaa ran-
taa.

Toisen ja kolmannen jakson lintutiheydet 
poikkesivat toisistaan tilastollisestikin erittäin 
merkitsevästi. Toiseksi ylimmän jakson lintuti-
heys oli merkitsevästi pienempi ja kolmannen 
jakson melkein merkitsevästi suurempi kuin 
olisi ollut odotettavissa. Tähän vaikutti ehkä 
eniten rantavyöhykkeen ja ympäröivän alueen 
kasvillisuuden (erityisesti pensas- ja puuker- 
roksen) rakenne ja monimuotoisuus. Metsäiset 
alueet lisäsivät lintutiheyksiä, kuten myös mo- 
nikerroksellinen kasvillisuus puineen ja pen-
saineen sekä erilaiset reunamuodostumat 
(metsän peltoon rajoittuvat osat), koskipaikat, 
lähteiköt jne.
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Lintuparimäärien lisääntyminen alajuoksun 
suuntaan saattoi aiheutua joen pohjaeläimistön 
tuotannon kasvusta, veden ravinteisuuden ja 
stabiilisuuden lisääntyessä (esim. Kauppinen 
1978). Myös alueen tärkein koskijakso, tär-
keimmät lähteikköalueet ja pari koivuhakaa 
olivat joen alajuoksulla. Puusto oli yleensä jä- 
reämpää alajuoksulla, sensijaan laajoja pajuk- 
koalueita oli enemmän joen yläjuoksulla.

Eri lintulajien esiintymisessä havaittiin pai-
nopistealueita. Ylimmän neljänneksen alueelle 
painottuivat mm. punarinnan, peipon, käpylin-
nun, pajulinnun, taivaanvuohen, kapustarin-
nan, isokuovin ja töyhtöhyypän pesinnät. Toi-
seen neljännekseen keskittyi tavien pääosa (69 
%) myös keltavästäräkki, pensastasku ja puna-
varpunen olivat runsaimmillaan täällä. Kol-
mannella jaksolla pesi erityisesti telkkä, heinä- 
sorsa, hernekerttu, harmaasieppo, pensaskert-
tu, keltasirkku, kottarainen, räkättirastas ja pa- 
jusirkku. Alimpaan neljännekseen keskittyi 
useiden vaativien lajien pesinnät: jouhisorsa,

sinitiainen, kultarinta, ruisrääkkä, varpunen ja 
pikkulepinkäinen esiintyivät ainoastaan tällä 
osuudella. Myös satakieli, harmaasieppo, ran-
tasipi, talitiainen ja ruokokerttunen olivat run-
saimmillaan tällä jaksolla.

Kun jokireittiä tarkasteltiin kilometrin jaksoi-
na, havaittiin että eniten lintuja (55 p) pesi 
ylimmän kilometrin matkalla Katikanluoman 
liittymän alapuolella. Reitillä kasvoi rehevää 
lehtisekametsää ja tiheää harmaaleppäkorpea 
ja se sisälsi eniten peltoon rajoittuvia rajapinto-
ja. Seuraavaksi tihein linnusto oli 17. ja 16. km 
kohdalla (Rauhaluoman liittymän tuntumassa) 
alueella, jota hallitsee laaja, hakkuukypsä kuu- 
sisekametsä, ja joessa on myös koskimaisia 
osia. Seuraavaksi tihein oli 24. km, jossa paju ja

Punavarpunen viheltelee alkukesällä hauskan 
säkeensä Hyypänjoella. Rehevien rantalehto- 
jen laji on siirtynyt yhä yleisemmin myös pen-
soittuneille niityille ja taimikkoihin.
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harmaaleppä seuraavat tiheänä, kapeana nau-
hana koko reitillä ja lisäksi vesijättömaita esiin-
tyi kevätkesällä. Seuraavaksi tiheimmät 20. ja 
26. km (41 p kummallakin) olivat pensaikko- 
rantoja Talasluoman yläpuolella. Jaksoon liittyi
lähteikköja, tulva-allikoita, sivuojia sekä pieni
koivikko. Myös useat muut tiheäänasutut jak-
sot olivat pensaikkorantoja.

Harvaanasutut jaksot olivat yleensä avoimia 
ruohostorantoja, joilta puuttui suojaa ja ravin-
toa tarjoava puuvartinen kasvillisuus. Tällaisia 
linnustollisesti köyhiä jaksija, oli paikoin reitin 
keskiosissa (Juoni-Pantti, Talasluoman liitty-
män alapuolella ja Korhoskylässä). Eräillä pai-
koilla joki oli lisäksi hyvin mutkainen, mikä 
saattoi vähentää reviirien määrää rantakilomet-
riä kohti.

Tietyillä lajeilla oli keskittymiä jokivarsilla: 
esim. tavi pesi runsaana 13. km kohdalla, mus- 
tapääkerttu 17. km kohdalla Rauhaluoman liit-
tymän yläpuolella, pajusirkku 16. km kohdalla 
ja punarinta keskittyi ylimmän kilometrin mat-
kalle (taulukko 2).

Tiheimmin asutetuilla jaksoilla esiintyi myös 
eniten lajeja. Metsän vaikutuksesta lintutiheys 
ja lajimäärä lisääntyivät vertailualueisiin verrat-
tuna. Vaikutusta tehosti vielä ympäristön eri-
laisten rajapintojen suuri osuus. Puuston rajoit-
tuessa jokeen muodostuu runsaasti erilaisia 
ympäristötekijöiden yhdistelmiä, jotka heijas-
tuivat ravintokohteiden kautta linnuston raken-
teeseen. Usein tiheimmin asutuilla alueilla oli 
jokin kosteikko: lähdealue, vesijättömaata, 
koskijakso tai vastaava. Harvimmin asutetut 
jaksot olivat avoimia, puuttomia tai niukka- 
puustoisia rantoja.

Pesimälinnuston havainnoinnin yhteydessä 
tarkistettiin myös kunkin linnun etäisyys ranta-
viivasta ensimmäisen havainnon aikana. Lä-
himmin itse vesistöön liittyvät luonnollisesti 
sorsat, jotka nähtiin yleensä joko vesipinnalla 
tai lennossa. Sorsista erityisesti tavi ja telkkä 
hankkivat ravintonsakin yksinomaan vesistöis-
tä. Sorsien jälkeen lähinnä vesirajaa havaittiin 
punajalkaviklo (keskim. 0.6 m etäisyydellä ve-
sirajasta), rantasipi (2.4 m) ja liro (3.4 m). Jou-
kossa oli myös vähälukuisia lajeja, kuten pen- 
sassirkkalintu ja kultarinta (2 m), pikkulepin-

Pensassirkkalintu on kesäyön laulaja, jonka si-
ritys voi jatkua katkeamatta useita minuutteja.

käinen (5 m), harmaasieppo (6 m), peukaloi-
nen (5 m) ja keltavästäräkki (8 m).

Havaintoetäisyydet vastaavat samalla lajien 
ravintokohteiden jakautumista: Itse veden ja 
rantaviivan eliöstön kuluttajista rantatörmän 
kasvillisuuden hyväksikäyttäjien kautta ympä-
röivistä puista ja maasta ravintonsa hankkiviin 
lajeihin.

Nisäkkäät

Useimmin havaitut luonnonvaraiset nisäkäs- 
ryhmät Hyypänjokialueella olivat jäniseläimet, 
pikkunisäkkäät ja näätäeläimet. Vesinisäkkäis- 
tä keskeisiä olivat saukko ja vesimyyrä ja 
maanisäkkäistä metsäjänis ja rusakko. Muut ha-
vaitut nisäkkäät olivat peltomyyrä, kärppä, lu-
mikko, kettu, näätä ja hirvi.

Lumelle jääneiden jälkien perusteella yleisin 
nisäkäs näytti olevan metsäjänis, jonka talvinen 
ravinnonkäyttö kohdistuu usein pajukasvustoi- 
hin. Metsäjänis näytti hakeutuvan jokivarteen 
koko Hyypänjokialueella erityisesti talven ai-
kaan. Maaliskuussa jälkiä näkyi runsaasti ja ne 
keskittyivät varsinkin yhtenäisiin rantapajukoi- 
hin. Kesäaikaan jäniksiä päästiin usein myös 
näkemään reitin keskiosien jokivarsiniityillä. 
Toukokuussa nähtiin yhteensä 10 metsäjänistä 
jokivarsipelloilla.
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Rusakko ei ollut havaintojen perusteella 
yhtä yleinen Hyypänjokialueella kuin metsäjä-
nis. Rusakon talviravinto muodostuu pääasias-
sa ruohovartisista peltokasveista, jonka ohessa 
se syö myös mm. pajun versoa. Tutkimustalvi 
oli runsasluminen, joten kapeatassuinen rusak-
ko hakeutui jokivarsipajukoihin mahdollisesti 
myös helpon liikkumisen vuoksi.

Saukon yöllisistä liikkeistä saatiin jälkiha- 
vaintoja kahdella alueella: Katikanluoman var-
ressa ja Pahaojan alapuolisella sulalla. Myös 
kesäaikaan on saukkopoikueita havaittu eräinä 
vuosina Hyypänjoella. Saukko on täysin avo-
vedestä riippuvainen, rauhoitettu ja uhanalai-
nen nisäkäs. Saukko on alunperin koskematto-
man luonnon asukas ja yleensä väylän perkaa-
minen tai säännöstely karkoittaa sen (Kaikusa-
lo 1984)

Vesimyyriä nähtiin, joitakin kertoja alku-
kesällä, itse jokiuomassa ja läheisillä sänkipel- 
loilla. Sen aikaansaamia sukellusääniä kuultiin 
paikoittain lähes koko alueella. Vesimyyrä on 
kasvissyöjä, joka rakentelee käytäväverkoston- 
sa useimmiten rantatörmille.

Peltomyyrästä nähtiin merkkejä jokitörmillä, 
varsinkin keväthangilla yleisesti. Lajin elintapo-
jen perusteella pikkunisäkkäistä juuri tämä laji 
viihtyy jokitörmillä.

Lumikko näytti saalistelevan jokivarsilla pai-
koitellen koko jokireitillä. Sen jälkiä näkyi var-
sinkin kevättalvella. Lumikko saalisteiee pik- 
kunisäkkäitä ja sen kanta vaihtelee myyräkan-
tojen mukaan.

Kärppä viihtyy vaihtelevissa maastoissa; au-
keita maita reunustavat pensastot, ruohikko- 
rannat ja luonnonniityt houkuttelevat sitä puo-
leensa. Vuodenvaihteessa kärpän jälkiä nähtiin 
erityisen runsaasti kahdella pensaikkoalueella 
jokireitin keski- ja alaosilla mutta yleisiä ne oli-
vat koko jokireitillä.

Näädän jälkiin törmättiin tutkimusten yhtey-
dessä vain kerran aivan Katikanluoman tuntu-
massa. Oravan läsnäolosta näkyi merkkejä lä-
hinnä muutamilla havumetsäjaksoilla.

Hiiret ja myyrät ovat ketun tyypillistä talvira-
vintoa. Maaliskuussa ketun jälkinauhoja näkyi 
lähes koko reitillä, vuodenvaihteessa sensijaan 
vain muutamilla paikoilla, joen yläjuoksulla.

Hirvi hakeutuu kesällä mielellään nuoriin 
lehtimetsiin, soille, rantaryteikköihin ja män- 
tytaimistoihin. Hirvien jälkiä näkyi kesäaikaan 
lähes koko jokialueella. Usein ne olivat seurail-
leet jokivartta tai ruokailleet lähilaitumilla. Tou-
kokuussa jälkiä näkyi, varsinkin Juonikylän 
alueella mutta myös Jokimäen rauhallisilla jak-
soilla. Toukokuussa pari hirveä tönnäili päiväs- 
aikaankin Pahaojan liittymän lähistöllä.

Alueen virkistyskäytöstä

Hyypänjoki on myös virkistyskäyttäjien suosi-
ossa, tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja ovat

Maakuntakukka maitohorsma ja Hyypän mai-
sema. Jokilaakso suo virkistymisen mahdolli-
suuksia kaikkina vuodenaikoina.
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kalastus, metsästys ja ulkoilu. Loma-asuntoja-
kin on jokivarsilla useita ja ne ovat lisääntyneet 
nopeasti. Merkkejä virkistyskalastajista ja kala- 
pyydyksistä saatiin myös tutkimuksen yhtey-
dessä koko jokialueelta 3 ylintä kilometriä lu-
kuunottamatta. Tärkeimmät metsästyssaaliit 
Hyypän seuran alueella ovat jäniseläimet, hei-
näsorsa, tavi, sepelkyyhky, teeri, kettu ja hirvi.

Hyypänjokiseudun soveltuvuudesta virkis-
tykseen kertoo myös se, että esim. maaliskuus-
sa 1984 ei 30 km matkalla ollut yli puolen kilo-
metrin jaksoa, johon ulkoilijat eivät olisi vetä-
neet latujaan jokivarsia seuraillen. Tutustumi-
nen alueen yleisluonteeseen onkin ehkä hel-
pointa keväthangilla hiihdellen. Keväällä sula-
misvesien muodostaessa tulvajärviä tulee joki-
varteen lisää elämää. Sorsat, hanhet ja joutse-
net ovat varhaisimpien tulijoiden joukossa ja
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PAAVO KALLIONPÄÄ

Muistoja jokivarrelta

Allekirjoittaneen elämänpiiriin ovat kuuluneet 
vesi ja vedelliset kohteet jo aivan kloppiajoista 
lähtien. Kun syntymävuoteni on ollut jo ennen 
sotia 1930-luvun lopulla, olivat elinolot ja mai-
semat toiset. Seuraavaan olen pyrkinyt kokoa-
maan tapahtumia ja olosuhteita Kauhajoen jo-
kivarrelta 1940- ja 1950-luvuilta.

Kotitaloni jokirantatöyriltä muistan jo muu-
taman vuoden ikäisestä savusaunan ja sen 
miellyttävän savuisen tuoksun sekä mustat hir-
ret ja ison kivikiukaan. Saunan vieressä kasvoi 
muutama karviaismarjapensas. Marjat olivat 
isoja, karvaisia ja erittäin maukkaita. Savusau-

naa ei enää ole, mutta karviaismarjapensaiden 
nuorempaa polvea on vielä löydettävissä. Sa-
malla paikalla on jo yli 30 vuotta ollut isäni 
tekemä verstasrakennus.

Toinen tärkeä rakennuskohde lähellä joki- 
rantaa oli aikoinaan maironjähärytysprunni.

Ennen olivat elinolot ja maisemat toiset. Kir-
konkylänkin alueella karjaa laidunnettiin joki- 
rannoissa. Rantapusikot pysyivät poissa ja joki 
näkyi hyvin maisemassa. Kirkonkylää 1930-lu- 
vulla. Kuva V. Marttila.
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Paikalla sijaitsi luonnonlähde, jonka ympärille 
oli rakennettu betonilaari. Sinne mahtui kaksi 
tonkkaa kerrallaan. Rakennus oli katettu ja 
ulospäin se näytti pieneltä leikkimökiltä. Ereh-
dyimme joskus kakaroina mökin tarkoituksesta 
ja saimme silloin sieltä äkkilähdön. Lähdevesi 
oli hetkeksi muuttunut valkoiseksi! Paikalla on 
enää vain kasa kiviä ja lähdekin on hävinnyt 
maan alle.

Joki oli aikoinaan tärkeä pyykinpesupaikka- 
na, koska veden laatu oli nykyistä huomatta-
vasti parempi eikä valkopyykki ollyt nykyistä 
valkopyykkiä. Tummemmatkin kalsarit kelpa- 
sivat. Pyykki keitettiin isossa padassa ja huuh-
deltiin jokirannassa olleelta laiturilta suoraan 
jokivedessä. Tapa oli niin yleinen, että naapu-
ritkin kävivät säännöllisesti pyykkiurakalla. 
Hautalan, Yli-Laurusen ja Mäntyharjun naisväet 
olivat käsikärryineen usein jokirannassa. Me 
häjyyset autoimme joskus työntämään kärryjä 
jokirannasta jokitöyrälle. Useimmiten olimme 
kuitenkin katees uimapaikalla jokimutkan ta-
kana. Pyykki rajoittui yleensä vain sen virutta- 
miseen ja vettä piisas.

Jo  varhain syksyllä odotettiin innokkaina 
joen jäätymistä, jotta luistelu voitiin aloittaa. 
Useimmiten alku oli liian aikainen ja vettäva- 
luvin kamppein todettiin luistelukauden aloi-
tuksen siirtyvän muutamalla viikolla. Ensim-
mäiset luistimet olivat ns. sahanterämallia, seu- 
raavat olivat jo nurmiset ja loppuvaiheessa oi-
keat hokkarit. Erittäin hyvin muistan isäni Ka- 
naatasta tuomat kippurakärkiset kaunoluisti- 
met, joilla sai kloppiporukas rehvastella en-
nenkuin hokkarikausi alkoi. Ne kiinnitettiin 
ruuveilla paksupohjaisiin pieksuihin. Luisti-
mien koko vaati kuitenkin isot pieksut ja hä- 
jyynen luistelija monet äireen kutomat villasu-
kat. Luistelupaikkana oli tavallisimmin joen le-
veä suvantopaikka kotitalon pohjoispuolella. 
Paikka on lähellä uutta rakennettavaa Pohjoi-
sen yhdystien siltaa. Luistelukavereista muis-
tan kansakouluajalta parhaiten Kasin Servon. 
Isommalla sakilla pelasimme alkeellisilla vä-
lineillä jääpalloa. Mailoina olivat puukarahkat, 
palloina puupallot ja maaleina seipäät. Huuto 
ja mekastus oli kova. Jokimonttuun sitä kyllä 
mahtui. Joskus järjestettiin pikaluistelukilpai-

lut ja harrastettiin jopa kaunoluistelua.
Jokirannat olivat mahtavana maastona hiih-

dolle ja mäenlaskulle. Usein olimme tekemässä 
1-2 kilometrin mittaista kilpailulatua, joka kul-
ki vuoroin jokijäällä vuoroin jokiäyräillä ja ran-
tapelloilla. Siinä sitä oli Salpausselän maasto
pienoiskoossa. Välineinä olivat useimmiten
kotona tehdyt puusukset rotanloukku-si- 
teineen. Sauvat eli porkat olivat aluksi puukep- 
pejä, myöhemmin vaneria tai rottinkia. Välinei-
den kehnoudestako vain niiden käyttäjien hur- 
japäisyydestäkö johtui se, että pellillä ja liimalla
paikattuja suksia ja sauvoja oli joka miehellä.
Taisipa joku tahallaankin paikoottaa suksensa
miehen nimen saadakseen. Varma paikka hiih- 
timien paloitteluun olivat mäenlaskukilpailut.
Aikaisemmin mainitun luistelupaikan kohdalla
on pitkähkö rinne, johon lumesta ja lepänok- 
sista rakennettiin noin metrin korkuinen hyp-
pyri. Se piti osata rakentaa mäen profiilia ajatel-
len oikeaan paikkaan. Jos sijoitus oli liian al-
haalla, mäkikotka mäjäytti itsensä jokijäälle ja 
ainakin pellitystyö oli varmaa. Loukkaantumi- 
siakin joskus sattui. Lääkäriin ei muistaakseni
kuitenkaan tarvinnut turvautua. Joskus järjes-
tettiin oikein piirikunnalliset kilpailut tuoma- 
reineen ja palkintoineen. Pisimmät hypyt olivat
15-20 m, kun vauhtia otettiin pitkälti tasaiselta
pellolta saakka. Ongelmana oli osua oikeaan
kohtaan pellon ja jokiluiskan taitteeseen.

Suksien kunnosta pidettiin yleensä hyvää 
huolta. Ne tervattiin säännöllisesti pihalla praa- 
sun päällä. Sukset olivat silloin kansakouluai- 
kana talvikeleillä kulkuvälineinä kouluun. 
Kaikki välitunnitkin kierrettiin lähilenkkiä hiih- 
tokilometrejä tienaten. Suurimpana innostaja-
na oli kunnioitettu opettajamme Eero Kouhi, 
urheilumies henkeen ja vereen. Hyvin terva-
tuista suksista sai häneltä aina kiitosmaininnan.

Kun sitten lumen sulamiskausi keväällä al-
koi, ryhdyimme voimalaitosrakentajiksi. Koti-
taloni ja Aarne Koukkarin tonttien välillä virtasi 
aikoinaan valtaoja, jonka tulvavedet täyttivät. 
Huomasimme voivamme rakentaa pieniä pato-
ja usealle tasolle aivan joesta lähtien. Padotus 
ei ulottunut edes nykyiselle Viljatielle saakka. 
Rakentamiseen käytimme lankunpätkiä, lauto-
ja, kiviä, lunta ym. käteen sopivaa. Padot saat-
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toivat olla jopa metrin korkuisia. Tiiviin padon 
läpi työnsimme erikokoisia putkia ja niiden alle 
sijoitimme vaaka-akseliturbiineita, joista edel-
leen erilaisin remmisiivavälityksin varsinaisille 
työkoneille. Työkoneet olivat pienoismalleja 
Vuorenmaan Matin eli Knuuttilan myllyltä. Sii-
nä oli sirkkelisahaa, jauhinkiviä, vasaramyllyjä 
ym. mielikuvituksen tuotetta. Keväiset iltapäi-
vät koulun jälkeen kuluivat nopeasti monesti 
läksyjenteon kustannuksella. Tulvauomaa ei 
enää ole. Sen kohtalona on ollut kuivuminen 
tehokkaan peruskuivatuksen myötä.

Kevään tulo tiesi myös jokijäiden irtoamista 
ja myllärit siirtyivät ojalta joelle uhkarohkeiksi 
merimiehiksi. Jäät nousivat ensin uoman kes-
kellä pystyyn ja veden edelleen noustessa ne 
irtosivat myös rannoilta. Paatit olivat valmiina. 
Jäälautoilla seilailu alkoi. Apuvälineinä käytim-
me puuseipäitä, joilla oli hyvä kokeilla jäiden 
vahvuutta ja hypätä paikasta toiseen. Arviointi-
kyvyn tai jäiden pettäessä oli seurauksena var-
hainen uimareissu kevätkylmässä vedessä. 
Homma oli vaarallista, mutta jännitys ja haus-
kuus vetivät puoleensa. Emme osanneet kuvi-
tella minkälaisia vaaratilanteita olisi voinut syn-
tyä. Puijaaminen ei peloittanut. Surkea tilanne 
syntyi joskus koulumatkoilla, kun reppuselkäi- 
nen mies kävi kirjoineen ja vihkoineen veden 
alla. Musteella kirjoitettu ainekirjoitusvihko oli 
kerralla lukemiskelvoton. Nuhteita tuli sekä 
kotona että koulussa. Oli vaikea selittää syytä 
onnettomuuteen.

Vaarattomampaa oli koulumatkoilla seurata 
jäiden seilaamista Knuuttilan myllypadon yli. 
Katselupaikkana oli nykyinen Urheilutien silta, 
josta hienosti näki jäiden murskaantumisen pa-
don harjalla. Aika vierähti nopeasti.

Kun jäät olivat lähteneet, tulivat Kauhajoen 
sahalle Aronkylään uitettavat tukit. Myllypa-
dossa oli uittoa varten uittoränni, johon uittajat 
kekseillään ohjasivat yläpuoliseen suvantoon 
kerääntyneet tukit. Tätäkin työtä seurasimme 
mielellämme sillalta ja myllyplassilta. Usein tu-
kit ruuhkautuivat ahtaisiin jokimutkiin ja me 
klopit innostuimme juoksemaan tukkisumaa 
pitkin joen yli. Tämähän vasta vaarallista oli! 
Aina siellä joku oli uimassa tukkien seassa. 
Emme lainkaan osanneet pelätä, miten hanka-

Jokivarsielämään kuului myös aika ajoin veden 
aiheuttamia ongelmia. Kevättulva Turjankyläs- 
sä 1966. Keijo Jaakolan kok.

lassa paikassa olisimme päässeet tiukkaan pu-
ristuvien tukkien välistä pinnalle. Uittomiehet 
olivat tottuneet liikkumaan tukkisumien kes-
kellä ja pitihän meidänkin näyttää osaavamme. 
Uitto kesti vain kevättulvan ajan, koska vesi-
määrä väheni nopeasti. Kesällä uitto ei enää 
onnistunut.

Jos alkukesällä heti koulun loputtua alkoi 
tuntikausi. Aivan häjyysinä kävimme uimassa 
aikaisemmin mainitun mäenlaskupaikan koh-
dalla. Siinä oli vettä tuskin puolta metriä. Uinti- 
harrastuksen aloituspaikaksi se oli kuitenkin 
aivan riittävä. Uimapukuja ei ensimmäisillä 
reissuilla tarvittu. Sateetkaan eivät olleet estee-
nä! Uimataidon kohentuessa siirryimme uuteen 
paikkaan lähelle Kukka-Jouppilaa nyk. Koivu-
laa. Paikan nimi oli Vaunulampi, jonka nimen 
synnystä oli olemassa monenlaista selitystä 
aina venäläisistä junanvaunuista saakka. Joen 
keskellä oli pitkä syvä monttu, jossa jalat eivät 
ulottuneet pohjaan. Paremmat ja raavaat uima- 
miehet kuten Haaparannan veljekset, Ojalan 
Matti ym. rakensivat hyppylavan syvänteeseen 
ja truiskivat komeina kaarina veteen. Aluksi 
seurasimme arkoina vierestä, mutta myöhem-
min uskalsimme jo itsekin hypätä ainakin jalat 
edellä. Vaatimusten kasvaessa ja taidon paran-
tuessa siirryimme aivan uudelle uimapaikalle
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Matalallelammelle. Se on koulukaverini Kokon 
Jussin kotitalon alapuolella jokivarressa. Hau-
tausmaan laajennus taitaa ulottua kyseiselle 
paikalle. Tämä uimapaikka oli 1950-luvulla kir-
konkylän suosituin. Mekin alajuoksulla asuvat 
pyöräilimme säännöllisesti tänne. Paikan suo-
siota lisäsivät kesäiset uimakoulut ja erilaiset 
merkkisuoritukset. Siellä saivat todistuksensa 
ja seppeleensä niin uimamaisterit kuin -kandi-
daatitkin. Melkoisia taitajia kaikki! Eikä uima-
halleista osattu edes haaveilla!

Kesäisin väsättiin monenlaisia vesikulku-
neuvoja, tukkilauttoja, kanootteja, ruuhia ym. 
Vettäpitäviä ne eivät olleet, joten uima-asu oli 
tarpeen. Muistan ensimmäisen paatin olleen ai-
van häjyysenä äireen puisen pyykkipunkan. Se 
oli muodoltaan pitkä ja kapea ja soveltui soute- 
luun hyvin. Kiikkeränä se taisi kuitenkin näyt-
tää pohjaansa liian usein.

Loppukesällä alkoivat sitten varsinaiset an-
siotyöt. Vielä 1950-luvulla oli joessa runsaasti 
rapuja. Muistan päässeeni ravustamaan jo alle 
kouluikäisenä, kun Hautalan ja Raipalan nyk. 
Yli-Laurusen veljekset ottivat minut oppiin. Ra-
vustaminen suoritettiin lipoilla, joihin oli kes-
kelle sidottu syötiksi tuoretta kalaa, teurasjät-
teitä ym. Tämän ynnämuun joukossa oli sellais-
takin, jota ei kotona uskaltanut mainita. Ol-
koon lukijallekin arvoituksena! Lipot sijoitettiin 
10-15 metrin välein rantaveteen ja koettiin lip-
poon kiinnitetystä narusta haarakepillä. Kun
meidän kaikkien ravustajien pyydykset olivat
vedessä, aloitettiin niiden kokeminen jätän al-
kupäästä ja siirryttiin loppupäähän. Tämä tois-
tui monta kertaa illassa. Ravustaminen aloitet-
tiin illalla ja sitä jatkettiin myöhään yöhön. Saa-
lis pantiin yleensä kannelliseen paju- ym. ko-
riin ja vietiin seuraavana aamuna joko Peltosen
Einolle tai Turjan Ilmarille, jotka myivät ne
edelleen eri ravintoloihin ja jopa ulkomaille
saakka. En muista enää hintaa, mutta kaikki
tienasivat hyvin. Elämäni ensimmäiset raha-an-
siot olen saanut juuri ravuilla. Saalismäärät
pyyntimiestä kohti illassa olivat 100-200 rapua.
Rapurutto lopetti kuitenkin hyvät ansiot. Epäi-

len meidän ravustajienkin olleen syyllisiä tu-
hoon huonosti hoidetuin pyydyksinemme.

Jostakin kumman syystä emme olleet kovin 
kiinnostuneita kalastamisesta. Kiiskeä eli rök- 
kähiä ja särkeä saatiin eniten. Ne keplasivat 
hyvin ravunsyötiiksi ja kissiille. Ongella sai li-
säksi siihen aikaan melko hyvin ahvenia. Pa-
remmat kalamiehet saivat katiskoilla haukia ja 
tietääkseni myös matehia. Kova kalamies sii-
hen aikaan oli ainakin kauppias A. Karikoski. 
Muistaakseni hänen pyytämäänsä kalaa sai os-
taa hänen omasta kaupastaan ja menekki oli 
taattu.

Jokivarren elämänpiiriin kuului oleellisena 
kohteena jo aikaisemmin mainittu Knuuttilan 
mylly ja pato. Lukuisat kerrat kävin isäni kanssa 
myllyttämässä karjalle jauhoja tai sahauttamas- 
sa puutavaraa. Samalla sai luvan perästä tutkia 
paikkaa tarkemmin. Myllystä tuli tuttu paikka, 
vaikka yksityiset tutustumisretket olivat käy-
tännössä kiellettyjä. Mylläri-Jalmari ja hyvän-
tahtoinen myllyn omistaja Vuorenmaan Matti 
pitivät meille kakaroille riittävää kuria. Kiireet- 
tömämpänä aikana isännät istuivat lämpimäs-
sä myllykamarissa praataten ja maailmaa pa-
rantaen. Siinä sitä istuttiin kessunsavussa silmiä 
kirvelien. Toiset taisivat polttaa pilliklubia, työ- 
miestä tai Saimaata. Myllyreissu kesti tavallises-
ti pari kolme tuntia.

Jokivarren maisemakuva on vuosien myötä 
muuttunut huomattavasti. Kun taloissa pidet-
tiin karjaa ja sitä laidunnettiin myös ranta- 
alueilla, pysyivät rantapusikot poissa. Joki nä-
kyi maisemassa selvemmin. Nyt kesäkautena 
vesipeili näkyy vain leveimmillä suvanto- 
osuuksilla.

Arvostus jokielementtiä kohtaan tuntuu jos-
kus kovin vähäiseltä. Joki ei kuitenkaan enää 
toimi jätteiden eikä jätevesien siirtouomana. 
Meidän entisten ja nykyisten kauhajokisten tu-
lee huolehtia joen arvostuksen lisäämisestä ja 
toimia aktiivisesti joen käyttömahdollisuuksien 
parantamiseksi. Olkoon Kauhajoki mielenkiin-
toisena nähtävyytenä ja toiminnan kohteena 
myös tuleville sukupolville!
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SIMO MARTTILA

Ikkelänjoen soutu

Mikä saa ihmisen joskus vaellusvimman val-
taan? Ehkä olemme sen perineet esi-isiltämme, 
jotka erämaiden houkuttelemina tänne vaelsi-
vat. Ilmeisesti riistanpyynti ja kalastus pakotti-
vat jatkuvasti siirtymään parempia saalistus- 
paikkoja etsien. Sitten voi syynä olla kaiken 
elollisen rytmisyys. Sisimpämme on mukautu-
nut luonnon rytmiin, jonka vaihtelu meitä piris-
tää.

Olimme ystäväni kanssa jo kauan pohtineet 
mahdollisuutta Ikkelänjoen soutamiseksi sopi-
vana ajankohtana. Elokuiset sateet loivat edel-
lytykset, silloinhan vesi soluisi tavallista kor-
keammalla.

Aloitimme vaelluksen Ikkeläjärvestä ja las-
kimme noin vuorokauden kuluttua seilaavam- 
me Ikkelänjoesta Kyrönjoen pääuomaan, mut-
ta erehdyimme pahan kerran. Veden virtaus-
nopeus Ikkeläjärvestä lähdettäessä tuntui san-
gen verkkaiselta. Ukkoskuuro keskeytti mat-
kan heti alussa. Vietimme nautinnollisen kah-
vitauon tuuhean kuusen katveessa. Soutu jou-

Vasta alajuoksulla Aronkylää lähestyttäessä Ik-
kelänjoen varsilla on runsaammin asutusta. 
Kauhajoen puhtaimman joen äärellä voi kesäs-
tä nauttia monin tavoin. Kuva Annikki Korkola.
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tui ja joen mutkaisuus lisääntyi. Oletettua mat-
kanopeutta emme pystyneet säilyttämään. Ik- 
kelänjoki on vanha joki, ehkä jo ennen viimeis-
tä jääkautta syntynyt. Huipennuksensa joen 
kiemurat saavuttivat suurjännitelinjan kohdal-
la, jossa puolen tunnin soudun jälkeen edel-
leen totesimme lipuvamme linjan kohdalla. 
Mitä vanhempi joki sitä mutkaisempi. Vähitel-
len virran vuolle kiihtyi ja matka taittui muka-
vaa vauhtia. Illan hämäryyden laskeutuessa ar-
vioimme puolimatkan lähestyvän. Veneen ää-
nettömästi edetessä äkkäsimme saukon puu-
hissaan rannalla. Esteitäkin ilmaantui. Uoma oli 
vielä niin kapea, että kaatuneet puut estivät 
kulkuamme. Kirveen kalke kiiri vedenpinnan 
kaiuttamana ja reitti avautui. Suviyön pimetes-
sä pystytimme teltan ja asetuimme yöpuulle.

Vastaan tulivat vähitellen suuremmat kosket 
ja vaikeudet alkoivat. Sahankosken kohdalla 
jouduimme kahlaamaan rantoja pitkin venettä 
köydellä ohjaten. Riski laskea koski vapaalla 
vauhdilla oli liian suuri. Jokiuoma oli vähitellen 
syventynyt upeaksi kuruksi, jonka rantatörmät 
kuvastuivat veteen jyrkkinä ja korkeina. Pai-
koitellen voi hahmottaa muinaisia sivu-uomia, 
jotka nyt kattoi sankka kuusimetsä.

Mitkä ovat Ikkelänjoen viehättävimmät piir-
teet? Kanjonin eli kurun jylhyys ällistyttää ja 
mutkaisuus viehättää. Lakeuden lapselle elä-
mys on hämmentävä. Onko laakealla Kauhajo-
ella tosiaankin näin häkellyttäviä näkymiä? 
Uoma kiemurrelee lähes asumattomien metsä-
alueiden halki. Voit olla omassa rauhassasi. 
Synkät pitkät kuuset luovat holvin, jossa etenet 
omine ajatuksinesi. On kiintoisaa pohtia ihmi- 
sikää ja joen ikää. Ikkelänjoki lienee virrannut 
lähes samanlaisena viimeiset 6000 vuotta. En-
simmäiset eränkävijät kolusivat jokivartta ehkä 
n. 1000 vuotta sitten.

Koskien äärellä veden pauhu on melkoinen,
Pietarinkosken padon jäänteet ilmentävät ihmi-
sen vimmaa energian saamiseksi.

Koskien välillä oli pitkiä soutujaksoja. Arvi-
ointimme reitin pituudesta ilmeni virheellisek-
si. Pääsisimme perille vasta toisen päivän ilta-
myöhällä tai yöllä. Soutaminen ja kahlaaminen 
koskissa tuntui jo jäsenissä. Saavuimme taas 
kulttuurin alueelle. Asuulin puhelin antaa meil-
le vapauttavan tunteen. Nykyaikainen tekniik-
ka pelastaa uupuneet matkalaiset. Arki astuu 
eteemme.
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MATTI TUHKANEN

Purotaimen

Purotaimenta, kuten yleensäkin taimenkantoja 
voidaan pitää jäänteinä jääkauden jälkeisiltä 
ajoilta. Jäänreunan vetäytymisen jälkeen seu-
ranneet suuret vesimassojen virtaamat synnyt-
tivät jokia ja erikokoisia puroja. Jokiin ja puroi-
hin muodostui muiden kalalajien ohella tai-
menkantoja. Myöhemmin Pohjanmaan rannik-
ko alkoi nousta merestä ja asutusta alkoi tulla 
aluksi jokivarsille, myöhemmin myös muille 
alueille. Asutuksen lisääntymisen myötä alkoi 
myös joki- ja puroalueiden hyödyntäminen. 
Joet ja purot tarjosivat tuolloin mainion kulku-
ja kuljetusreitin, kun tiestöä ja muita kulkuyh-
teyksiä ei ollut.

Kaloilla, riistalla ja muilla luonnontalouden 
antimilla oli elintärkeä merkitys Kyrönjoellakin 
vielä 1900-luvulle saakka. Kalastosta, sen la-
jeista ja määristä on todellista tietoa käytettävis-
sä kuitenkin hyvin vähän. Sen verran kuitenkin 
tiedetään, että Kyrönjoessa aina latvaosille 
saakka saatiin lohta ja taimenta. Myöhemmin 
koskien perkausten ja voimalaitospatojen 
myötä yhteys katkesi ja lohi hävisi, mutta tai-
menta jäi rakentamattomille jokien ja purojen 
latvoille. Taimenet vähenivät, kun ihmisen toi-
minta muutti niiden elintilaa.

Mikä purotaim en oikeastaan on?

Tieteellisessä mielessä taimen (Salmo taltta) on 
lohensukuinen kalalaji. Biologisena lajina se 
on monimuotoinen kala. Suomessa tavataan

Pietarinkoski on näyttävin Ikkelänjoen lukui-
sista koskista. Se on vaikuttava retkeilykohde. 
Purotaimen viihtyy kosken hapekkaassa ve-
dessä. Kuva Jussi Kleemola.

kolme ekologista rotua, jotka voivat muuttua 
toisikseen. Taimenrodut ovat muotoutuneet 
jääkauden jälkeisten tuhansien vuosien aikana. 
Kehitys on perustunut luonnon valintaan.

Suomessa tavattavista taimenroduista käyte-
tään usein yleisnimitystä elinpaikan mukaan. 
Meritaimen (Salmo trutta trutta) syntyy joessa, 
makeassa vedessä, mutta poikasvaiheen jäl-
keen (smoltti) se siirtyy mereen, jossa kasvu 
pääpiirteisesti tapahtuu. Sukukypsyyden saa-
vutettuaan meritaimen palaa syntymäjokeensa 
kudulle, ja elinkierto jatkuu.

Järvitaimen (Salmo trutta lacustris) vaatii li- 
sääntymisalueekseen virtapaikan kuten meri-
taimenkin, mutta ei vaella mereen, sillä usein 
yhteys merelle on rakentamisen myötä katken-
nut. Järvitaimen elää siten koko elämänsä ajan 
järvessä, makeassa vedessä. Järvi- ja meritaime-
net saavuttavat sukukypsyyden 3-6-vuotiaina, 
koiraat aikaisemmin, naaraat myöhemmin.

Purotaimen (Salmon trutta fario) eroaa meri- 
ja järvitaimenista siten, ettei sen väritys missään 
vaiheessa tule kirkkaaksi (ei smolttiudu), vaan 
jää poikasvaiheen väriseksi: kyljet ovat yläosal-
taan vihertävät ja selkä tumman vihreä. Kyljissä 
ja selässä on tummia ja punaisia täpliä, vatsa on 
kellan valkoinen. Purotaimen pysyttelee viilaa-
vassa vedessä, ja sitä on mahdotonta erottaa 
vaeltavien taimenten poikasista.

Purotaimenen lisääntyminen tapahtuu syys- 
lokakuussa, kun veden lämpötila laskee keski-
määrin +2-+4° vaiheille. Lisääntymisalueen tu-
lee olla hyvin vettä läpäisevää eri raekokoista 
hienoa soraa. Naaras kaivaa pyrstöllään soraan 
kutukuopan, johon se laskee mätinsä koiraan 
hedelmöittäessä sen samalla. Kudun päätyttyä 
naaras peittää mädin soran alle. Hedelmöitetty 
mäti hautuu sorakerroksessa kevääseen saak-
ka, jolloin mädistä kuoriutuu suuren ruskuais-
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pussin omaava hento ja heikosti liikkuva puro- 
taimenen poikanen. Mäti vaatii kuoriutuakseen 
n. 400 päiväastetta.

Ravinto, kasvu ja tunnistam inen

Kuoriutumisen jälkeen purotaimenen poika-
nen on pituudeltaan n. 10-15 mm pitkä, kyljel-
lään makaava läpinäkyvä olento. Vararavinto-
na vatsan alla sijaitseva ruskuaispussi on kuo-
riutumisen jälkeen oleellinen ravinto. Rusku- 
aispussin sisältö kestää 1-3 viikkoa veden läm-
pötilasta riippuen. Tuona aikana kalanpoika-
nen ei paljon liiku. Ruskuaispussin pienetessä 
tai ollessa loppumaisillaan poikanen tulee ulos 
hiekkakerroksesta ja alkaa hiljalleen uida ja ha-
kea ympäröivässä vedessä olevaa pienikokois-
ta planktonravintoa. Kalan kasvaessa kasvaa 
myös ravintokohteen koko, jolloin ravintoon 
kuuluvat äyriäiset, hyönteistoukat ja -kotelot 
sekä nilviäiset, unohtamatta kuitenkaan kokoi- 
käistä pintaravinnon käyttöä.

Purotaimenen rodullisista ominaisuuksista 
johtuen kasvu on hidasta niukan ravinnon ja 
usein kylmän veden vuoksi. Purotaimen har-
voin saavuttaa yli 35 cm pituuden, jolloin paino 
jää yleensä alle kilon.

Taimenrotujen erottaminen varmasti toisis-
taan on vaikeaa, usein mahdotonta. Käytän-
nössä kuitenkin purotaimenten tunnistaminen 
muista taimenista tapahtuu koon ja sukukyp-
syyden perusteella. Mikäli taimen on tumma-
pintainen. pienikokoinen (15-35 cm) ja suku-
kypsä, kysymyksessä on mitä todennäköisem-
min purotaimen. Tästäkin huolimatta tulkin-
nassa voi esiintyä virhemahdollisuuksia.

Purotaimen eli tammukka muistuttaa järvi- ja 
meritaimenen poikasia. Se on paikallinen kala 
purojen ja jokien koskissa ja suvannoissa. Ra-
vintona ovat vesihyönteisten toukat ja veden 
pinnalta pyydystetyt hyönteiset. Ikkelänjoki on 
nykyiselläänkin arvokas taimenjoki. Kuva Reijo 
Juurinen.
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Purotaim enen elintilavaatimukset

Purotaimenet ovat vuosituhansien aikana käy-
neet läpi luonnonvalinnan kautta melkoisen 
sopeutumis- ja muutosvaiheen. Viime vuosien 
aikana suurimmat muutokset luonnossa ovat 
tapahtuneet ihmisen toimesta. Metsiä ja soita 
on ojitettu runsaasti, purojen koskipaikkoja 
ruopattu ja perattu tai vesistöä muuten raken-
nettu. Toimenpiteet ovat olleet usein hyvinkin 
tuhoisia purotaimenkantojen elintilan ja me-
nestymisen kannalta.

Purotaimen on lohensukuinen kala, jonka 
elintilavaatimukset veden laadun suhteen mää-
räytyvät paljolti tämän sukulaisuuden perus-
teella. Veden tulisi olla kaikkina vuoden aikoi-
na virtaavaa ja happipitoisuuden 6-9 mg/litra. 
Happamuuden (pH) raja-arvoiksi voidaan esit-
tää 5,5-9,0 kuitenkin siten, että kuolettava raja- 
arvo on n. 4,1. Kalasto alkaa hävitä pH-luke- 
massa 4,5 ja lisääntymishäiriöitä alkaa esiintyä 
pH-lukemassa 5,5. Perusaineenvaihdunnassa 
alkaa tulla häiriöitä, jos happipitoisuus on 2,4— 
3,7 mg/1 ja lämpötila 16-24 C-astetta. Ikkelän- 
joen veden laatua purotaimenen menestymi-
seksi voidaan pitää lajille soveliaana nykyises-
sä tilanteessa.

Ikkelänjoen erityispiirteet

Ikkelänjoki kuuluu Kyrönjoen vesistöön. Joki 
saa alkunsa Ikkeläjärvestä, ja pituutta sillä on 21 
kilometriä. Joen pinta-ala on n. 50 ha. Putous- 
korkeutta 21 kilometrin matkalla on n. 1,1 m/ 
km. Ikkelänjoen latvavedet saavat alkunsa paitsi 
Ikkelänjärvestä, useista suo-ojista ja muutamista 
puroista, joiden korkeus on yli 140 m meren-
pinnasta. Ikkelänjoessa on lukuisia koskia. Täl-
laisia ovat mm. Saaren-, Pakkolan-, Väljän-, Pie-
tarin- ja Sahankosket. Näyttävin koski kirjoit-
tajan käsityksen mukaan on Pietarinkoski.

Ikkelänjoen rannoille ulottuva pysyvä asu-
tus on vähäistä lukuun ottamatta muutamia lo-
mamökkejä. Varsinainen asutus alkaa vasta 
joen alajuoksulla Aronkylässä. Oman erikois-
leimansa joki saa siitä, että se on hyvin mutki-
kas ja paikoin jyrkkien rantakanjonien ympä-

röimä. Rantatörmiltä kaatuneet puut antavat 
omaleimaisen erämaisen vaikutelman.

Ikkelänjoen purotaim en

Ikkelänjoessa esiintyy taimenta koskipaikoissa, 
ei kuitenkaan kaikissa. Täyttä varmuutta siitä 
onko esiintyvä taimen yksistään purotaimen, ei 
ole, sillä viimeisten kymmenien vuosien aikana 
jokeen on istutettu taimenia jotka ovat alkupe-
rältään olleet järvi- ja meritaimenia. Rajan vetä-
minen tässäkin tapauksessa on vaikeaa. Sähkö- 
kalastuksen yhteydessä syksyllä 1989 saadut 
taimenet kokonsa ja värinsä puolesta voisivat 
olla purotaimenia.

Ikkelänjoen koskipaikkojen sähkökalastus 
antoi selkeän kuvan joen taimenkannan koosta 
ja runsaudesta. Yleisesti voidaan todeta, ettei 
taimenkanta koskien pinta-alaan nähden ole 
runsas, pikemminkin kohtalainen. Myönteise-
nä, joen veden laadun kannalta merkittävänä 
asiana on kuitenkin pidettävä sitä, että sähkö- 
kalastuksen yhteydessä saatiin myös pieniä, 
noin vuoden ikäisiä pikku taimenia. Tämä to-
distaa sen, että veden laatu on vieläkin muu-
toksista huolimatta sopivaa luontaiselle lisään-
tymiselle.

Sähkökalastus on käynnissä Pakkolankoskes- 
sa. Purotaimen lisääntyy Ikkelänjoessa luontai-
sesti ja kanta on kohtalainen. Eri tahojen yh-
teistyöllä purotaimenen viihtymistä voidaan 
parantaa. Kuva Tapani Tapiola.
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Arvioitaessa syitä, miksi taimenkanta Ikke- 
länjoessa on kohtalainen, eikä runsas pinta- 
alaansa nähden, voitaneen yhdeksi ja todennä-
köisesti tärkeimmäksi syyksi esittää riittävien 
suojapaikkojen puuttuminen. Koskipaikoissa 
on kylläkin paljon kiviä, mutta runsaiden oji-
tusten myötä veden mukana on tullut erittäin 
runsaasti kiintoainesta. Se on täyttänyt kivien 
kolot, joita taimen käyttää suojapaikkoinaan. 
Suojapaikkojen puuttuessa taimenet joko siir-
tyvät muualle, jossa suojapaikkoja on, tai sitten 
kanta häviää kokonaan.

Purotaim enkantojen hoito Ikkelänjoessa

Ikkelänjoen purotaimenkantojen hoidossa tuli-
si pyrkiä eri intressipiirien ja viranomaisten 
kanssa laajempaan yhteistyöhön, jolla joen ny-
kyistä kuormitusta vähennettäisiin ja veden 
laatua parannettaisiin. Ensisijaisesti ojitetuilta 
alueilta vesien mukana kulkevan kiintoaineen

joutuminen veteen pitäisi estää. Riittävän suu-
ret ja hyvin suunnitellut laskeutusaltaat laskuo-
jissa poistaisivat huomattavan osan tulevasta 
kiintoaineksesta. Joen koskipaikkoja voidaan 
kunnostaa suojapaikkoja lisäämällä ja sorasta- 
malla. Vähävetisille virtapaikoille voidaan ra-
kentaa kivistä pienehköjä pohjapatoja veden-
pinnan nostamiseksi.

Purotaimenkantojen lisäämistä voidaan suo-
rittaa istutuksilla. Istutuksiin on mahdollista 
käyttää joko yhden kesän kasvaneita tai suu-
rempia taimenen poikasia tarkoitusperusteen 
mukaisesti. Istutustoimenpiteillä on tarkoitus 
täydentää puuttuvaa osaa luontaisesta lisäänty-
misestä.

Ikkelänjoki on nykyiselläänkin arvokas ja 
säilyttämisen arvoinen taimenjoki. Tulevaisuu-
dessa tulisi edistää joen hyödyntämistä suoje-
lullisin keinoin. Purotaimenkantojen arvo on 
mittaamaton, sillä ne muodostavat sellaisen 
luonnontaloudellisen arvon, joka menettämi-
sen jälkeen vasta huomataan.
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JUSSI KLEEMOLA

Kauhajoen edustavimmat purot

Lähteet, lammet ja purot ovat huolestuttavaa 
vauhtia katoamassa suomalaisesta luonnosta. 
Metsäojitus, maatalouden lannoitteet, purojen 
perkaus ja rakentaminen ovat polkeneet jalkoi-
hinsa jo suurimman osan maamme pienvesistä. 
Suomen luonnonsuojeluliitto pyrkiikin vaikut-
tamaan muun muassa vesilakiin, metsänkäsit- 
telyohjeisiin, metsänparannuslakiin ja lannoi-
tukseen sekä kansalaisiin, jotta he innostuisivat 
toimimaan jäljellä olevien pienvesien puolesta.

Tätä innostusta tarvitaan myös Kauhajoella, 
Kyrönjoen, Isojoen ja Karvianjoen latvahaaro- 
jen sekä kymmenien purojen kunnassa. Arvok-
kaiden pienvesien selvitystyöhön on jo ryhdyt-

ty, ja mikä ilahduttavinta, pienvedet eivät ole 
tyystin kadonneet kotiseutumme luonnosta. 
Jäljellä olevat luonnontilaiset purot ovat kui-
tenkin käyneet myös täällä harvinaisiksi. Ne 
ovat erityisen vaalimisen arvoisia.

Katikanluoman alkulähde Kauhanevan kansal-
lispuiston länsilaidalla. Monissa muissakin 
Kauhajoen puroissa virtaa läpi vuoden elämän 
ylläpitäjänä kylmä kirkas lähdevesi. Se tekee 
alueen pienvesistä erityisen vaalimisen arvoi-
sia.
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Katikanluoma

Kauhajoen purojen aatelia edustavan Katikan- 
luoman maineen perustana ovat maisemalliset 
nähtävyydet. Luoma on alajuoksullaan uurta-
nut paksuihin hienohiekkakerroksiin syviä, 
jopa yli kaksikymmenmetrisiä kanjoneita. Kan-
jonien väliin ovat jääneet jyrkiksi selänteiksi 
Kolmentuulenlakki ja Sianselkä. Komeassa uo-
massaan virtaava Katikanluoma on luonnotilai- 
nen latvajuoksulle saakka, mikä on ainutlaatui-
nen tilanne Kauhajoella. Puro alkaa Kauhane-
van kansallispuistoalueelta luonnonlähteestä, 
ja sen suuosaan purkautuu pohjavesiä. Purotai- 
menkanta on yksi Kauhajoen parhaista. Uo-
man rehevässä pohjassa kasvaa lehdon kasvi-
lajeja. Kevään retkeilijä saattaa nähdä esim. val-
kovuokon, eteläisen lajin, joka Kauhajoella 
kasvaa harvinaisena levinneisyysalueensa poh-
joisrajoilla.

Rauhaluoma ja Hyypänjoki

Katikanluomaa lukuun ottamatta muut Hyy- 
pänjoen purot on uhrattu metsänkasvua tavoi-
teltaessa. Eniten kaivataan entistä Rauhaluo- 
maa (kuva sivulla 102), korkeitten törmien 
pohjalla virrannutta runsasvetistä puroa, jonka 
syvänteissä oli vettä lasten uimapaikoiksi ja 
runsaan tammukkakannan elintilaksi. Metsäoji-
tusten yhteydessä yläjuoksun mutkitteleva 
luonnonuoma perattiin 20 vuotta sitten. Seu-
rauksena olivat pahat syöpymät, ja liikkeelle 
lähtenyt hiekka on täyttänyt niin Rauhaluoman 
kuin Hyypänjoenkin syvänteet. Luoma on nyt 
kesäisin myös vähävetinen. Rauhaluomasta on 
jäljellä sen maisemallinen arvo, suuosaan pur-
kautuvat pohjavedet ja puro taimenkanta. Tä-
män historiallisen puron, Hämeen ja Pohjan-
maan erärajan, palauttaminen lähemmäksi al-
kuperäistä tilaansa vaatii huolellista suunnitte-
lua ja tuntuvasti varoja.

Jos Hyypänjokeen laskevien luonnontilais-
ten purojen esittely jääkin lyhyeksi, on itse joen 
latvajuoksun merkitystä korostettava maise-
mallisen edustavuuden ja hyvän purotaimen- 
kannan ansiosta. Latvoillaan Hyypänjoki on

vain pari metriä leveä puro, itse uoma on tu-
hansine mutkineen luonnontilainen, mutta sy-
vänteet ovat täyttyneet metsäojituksen tuomis-
ta maa-aineksista. Taimenkanta jatkuu ainakin 
Pitkäkoskelle saakka, mutta Kauhajärvestä tai-
menta ei ole enää tavattu. Kauhajärven kalas-
toon kuuluvat hauki, ahven ja ruutana.

Möykkyluoma

Päntäneenjoen latvaosia kutsutaan Möykky- 
luomaksi. Kauhajoen muiden edustavien puro-
jen tapaan myös Möykkyluomaan purkautuu 
runsaasti pohjavesiä. Samoin luoman historia 
viime vuosikymmeniltä toistaa muualta tunnet-
tua kaavaa: luoman yläjuoksulla suoritettiin 60- 
ja 80-luvuilla laajoja metsäojituksia, jolloin 
myös purouomaa on perattu. Luoman keski- 
juoksu Möykkykylän kohdalla on heikosti viet-
tävää. Kylän viljelysten kohdalla perkauksia on 
jouduttu tekemään 70-luvulla, kun uoma oli 
liettynyt metsäojitusten seurauksena.

Perkauksista huolimatta purotaimen on viih-
tynyt Möykkyluomassa runsaitten pohjavesi- 
purkautumien ansiosta. Luoma on edelleen ka- 
lastuksellisesti kiinnostava, ja sen keskijuoksun 
seuduilla on myös maisemallisesti viehättäviä 
osuuksia. 1980-luvun lopulla kalastuspiiri ja 
Kauhajoen kalastusseura suorittivat Möykky- 
luomassa koekalastuksen. Silloin tavattiin koh-
talaisesti purotaimenta. Sen jälkeen luomaan 
on rakennettu paikoin pohjapatoja, joiden 
avulla saadaan vedenpintaa nousemaan ja lisää 
elintilaa kaloille. Pohjapatojen ansiosta puro- 
taimenkanta on edelleen vahvistunut, ja on nyt 
erittäin hyvä.

Möykkyluomaan liittyy toinenkin havainto, 
jolla on merkitystä Kauhajoen kaikkien muit-
tenkin purojen kunnostuksessa. Vaasan vesi- ja

Möykkyluomaan purkautuu runsaasti pohjave-
siä. Sen purotaimenkanta on kestänyt metsäoji-
tusten rasitukset. Kalastusseuran jäsenet ovat 
rakentaneet vedenpinnan nostamiseksi pieniä 
pohjapatoja, joiden vaikutus taimenten menes-
tymiseen on erittäin suotuisa.
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Hirvet laiduntavat mielellään puronotkojen re-
hevässä kasvustossa. Purojen uurtamat kurut 
ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Niissä 
elää vaatelias kasvilajisto ja monipuolinen eläi-
mistö, tunnelma on erämaisen mystinen. Avo-
hakkuun välttäminen auttaa myös herkästi riis-
täytyvän eroosion hallinnassa. Kuva Seppo 
Laakso.

ympäristöpiiri suoritti yhdessä Kauhajoen ka- 
lastusseuran kanssa tutkimuksen, jossa maas-
tossa tarkastettiin metsäojitusten yhteydessä ra-
kennetut saostusaltaat. Paikan päällä voitiin to-
deta, että altaat olivat alun alkaen kooltaan pie-
niä ja mudan täyttämiä. Tarkastuksen johtopää-
töksenä todettiin, että altaitten tulisi olla suu-
rempia kooltaan ja ne pitäisi vuosittain tyhjen-
tää. Metsäojituksen päätyttyä altaista ei ole kui-
tenkaan kukaan vastuussa.

Pajuluoma

Itse Päntäneenjoen luomista Parjakanoja on 
perattu ja käsitelty, eikä Mustaisluomassakaan 
ole luonnontilaisia osia. Kalastuspiirin koeka-
lastuksessa on kuitenkin todettu purotaimenta 
Mustaisluomassa, jota voi harkita pohjapadoin 
kunnostettavaksi Keturinkylästä Puskanky- 
lään.

Arvokkain Päntäneenjoen puroista on pieni 
Pajuluoma, joka vaatimattomasta koostaan
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huolimatta on pystynyt uurtamaan hiekkakan-
kaille komean uoman. Sen lähteiset partaat ja 
soistuva notko kertovat pohjavesipurkautumis- 
ta. Hirvet laiduntavat mielellään puronotkon 
rehevässä kasvustossa ja hyvä purotaimenkan- 
ta viihtyy pitkien luonnontilaisten puronosien 
tarjoamissa suojapaikoissa. Yläjuoksun 20 
vuotta vanhojen metsäojitusten alueille tulevis-
sa kunnostusojituksissa luonnonsuojelulliset 
näkökohdat otetaan huomioon.

Ikkelänjoen purot

Erämaan rauhassa virtaava Ikkelänjoki on jo 
sinänsä nähtävyys. Korkeat metsäiset törmät 
ovat reheväkasvuisia, ja useimmat pitäjän leh-
tokasveista löytyvätkin sieltä. Joessa on hyvä 
tammukkakanta, joita saukot käyvät retkillään 
säännöllisesti pyydystämässä. Myös majavasta 
on ollut viime vuosilta havaintoja.

Ikkelänjoen puroista Hosiaisluoma on turve- 
kentiltä tuleva humuspitoinen luoma, jonka 
suuntaa on muutettu. Myllyluoma alkaa Isolta

Koihnannevalta Lutakkokeitaista. Sen valuma- 
alue on laaja, mutta siihen ei purkaudu pohja-
vesiä. Myllyluoman alaosassa on noin kolmen 
kilometrin matkalla luonnontilaista uomaa. Ik-
kelänjoen arvokkaimmat purot ovat Sotkan- 
luoma, Männistönluoma ja Isoluoma. Ne tuo-
vat jokeen läpi vuoden hyvälaatuista vettä lu-
kuisista lähteistä ja ovat myös taimenkannan 
elin- ja kutualueita.

Sotkanluoma

Sotkanluoma on Kauhajoen merkittävimpiä 
puroja hyvän taimenkantansa ansiosta. Luo-
man valuma-alueella on tehty viimeisen 10

Sotkanluoma on ääriään myöten täynnä ke-
vään sulavesistä. Luoma on hyvä taimenpuro, 
mutta se virtaa erittäin eroosioherkässä hienon 
hiekan kangasmaastossa. Ojituksissa varaudu-
taankin huolelliseen suunnitteluun ja lisätöihin 
luonnonsuojelullisista syistä.
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vuoden aikana runsaasti metsäojituksia. Tällä 
hetkellä luoman yleistilanne on melko hyvä. 
Parhaillaan luoman yläjuoksun seuduille on te-
keillä kunnostusojitussuunnitelmia. Näitten 
töitten epäillään olevan eroosioriskien kannal-
ta uudistusojituksia pahempia. Sen vuoksi Sot- 
kanluoman alueella onkin tarkoitus käyttää uu-
den metsänparannuslain suomia mahdolli-
suuksia. Lain mukaan on mahdollista saada 
valtionavustusta niihin lisätöihin (mm. suuret 
saostusaltaat), joita tehdään normaaleista työta-
voista poiketen luonnonsuojelusyistä. Yläjuok-
sullaan Sotkankankaan alueella puro virtaa 
erittäin eroosioherkässä kuivassa kangasmaas-
tossa, jossa maalaji on hienoa hiekkaa. Alueella 
on nähtävissä hiekan herkkä liikkuminen ve-
den mukana niin hiekanottoalueella kuin pu-
rouoman törmään saakka kaivettujen metsäoji-
en päissä. Eroosioriskien huomioon ottaminen 
Sotkanluoman alueella onkin keskeinen suun-
nittelukysymys ojituksissa.

Keevelinluoma on edustavin Sotkanluoman 
haaroista. Se virtaa pieneen kokoonsa nähden 
huomattavan komeassa uomassa, jossa on 
myös rehevyyttä ja vaateliaita kasvilajeja run-
saammin kuin Sotkanluoman yläjuoksun hie-
nohiekka-alueilla. Purouomassa on runsaasti 
lähteisyyttä, ja vesi vaikuttaa päähaaraa parem-
malta. Kevelinluomassa ei näy liikkuvaa hu-
musta ja hienoa hiekkaa. Puron kunnossa nä-
kyy selkeytysaltaiden rakentaminen ojitusten 
yhteydessä. Hyvään kuntoon on vaikuttanut 
myös se, että metsäojien kaivaminen on lope-
tettu ennen purouoman viettävää rinnettä, eikä 
ojien päähän olekaan tullut syöpymiä. Purouo-
massa on aikoinaan tehty tarpeettoman tuntui-
sia oikaisuja, jossa vanha mutkitteleva luon- 
nonuoma näkyy kuivana suoraan kaivuu-uo- 
man vieressä. Syvien kanjoneitten pohjalla on 
näistä oikaisuista saatu hyöty metsänkasvulle 
olematon.

M ännistönluoma

Männistönluoman (kuva sivulla 104) luonnon-
tila on muuttunut, kun Sahankylää raivattiin ja 
rakennettiin 50-luvulla. Luoman liettyminen on

lisääntynyt 60- ja 70-lukujen vaihteen metsäoji-
tusten vaikutuksesta. Luomaan purkautuu run-
saasti pohjavesiä, mikä antaa sille tiettyjä mah-
dollisuuksia kunnostustoimia ajatellen. Maan-
tien kohdalta Ikkelänjokeen saakka uoma on 
melko luonnontilainen. Lähestyttäessä Ikke- 
länjokea purouoma on kauttaaltaan lähteinen. 
Uoman pohjalla on kosteikkokasvien paratiisi, 
ja retkeilijä löytää Kauhajoen komeimmat kot- 
kasiipikasvustot.

Isoluoma

Alajuoksullaan noin viiden kilometrin matkalla 
Isoluoma on aivan luonnontilainen. Komeassa 
uomassa virtaava puro on nimensä mukaan 
runsasvetinen. Maisemallisen arvonsa lisäksi 
Isoluoma on merkittävä purotaimenkantansa 
ansiosta. Isoluoman alajuoksun luonnontilaan 
kohdistuu uhka kuten Männistöluomaankin, 
joka tulisi kuivumaan Kyrönjokilaakson Vesi 
Oy: n vedenottosuunnitelmien mahdollisesti 
toteutuessa.

Paholuom a

Kauhajoen eteläosassa kohti Honkajokea vir-
taava Paholuoma (kuva sivulla 60) on pitäjän 
puroista merkittävimpiä. Honkajoen rajan tun-
tumassa Paholuoma vastaa kooltaan Ikkelänjo- 
en keskijuoksua. Luoma oli ennen 30-luvulla 
rakennettuja Karvianjoen voimalaitoksia meri-
taimenen kutujoki. Luoman syvänteet tukkeu-
tuivat nopeasti 60-luvun puolivälin metsäoji-
tusten yhteydessä. Purotaimenkanta on kuiten-
kin kohtalainen. Latvapuron pääuoman erittäin 
runsas tammukkakanta on heikentynyt seura-
kunnan metsissään suorittamien ojitusten vai-
kutuksesta 60-luvulla. Lähteisten purojen ve-
den laatu on hyvää, ja taimenkantaa voidaan 
elvyttää pohjapadoin ja mahdollisten ojitusten 
huolellisella suunnittelulla. Paholuomassa on 
myös madetta ja kookkaita haukia. Luoman 
linnustoon kuuluu runsas koskikarakanta. Eu-
roopanmajava, yksinäinen vanhapoika, on 
asunut Paholuoman varrella 50-luvun alusta al-
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käen. Se on saanut luoman varrelle seurakseen 
myöhemmin toverin.

Uuronluom a ja Hukanluoma

Runsasvetinen Uuronluoma Kauhajoen lou-
naisosassa laskee Isojoen puolella Heikkilänjo- 
keen ja sitä kautta edustavaan Lapväärtin-Isojo- 
keen. Uuronluomassa on hyvä purotaimen- 
kanta, ja siinä on ollut kalanviljely-yrityskin. 
Pienen sivuhaaran Tuohiluoman varrella on 
suoritettu suuri metsäojitus, ja samalla on luo-
man yläosa perattu. Vaikka Tuohiluoma on 
alaosastaan luonnontilassa, on pienten latva- 
haarojen alunperin runsas purotaimenkanta 
hävinnyt.

Merkittävin Uuronluoman sivuhaara Hukan-
luoma on alaosastaan komea ja luonnontilai-
nen, mutta yläosa on ojitusten yhteydessä pe-
rattu. Hiekkakankaan puhkaisun yhteydessä 
sattui eroosiovahinko, jossa liikkeelle päässeet 
suuret hiekkamäärät tukkivat alajuoksun uo-
maa ja tuhosivat metsää. Koska Hukanluomas- 
sa liikkuu edelleen herkästi lietettä, olisi alueel-
la tehtävä suurempia selkeytysaltaita. Ongel-
mista huolimatta Hukanluomassa on edelleen 
runsas purotaimenkanta, ja se kuuluu vaalimi-
sen arvoisena Kauhajoen edustavimpien puro-
jen joukkoon.

Isoluoma alajuoksullaan vanhan Ikkeläjärven 
tien kohdalla. Runsas vesimäärä ja sorainen 
pohja auttavat purotaimenta lisääntymään. 
Luonnontilan säilymistä on seurattava Kyrönjo- 
kilaakson Vesi Oy:n toimien mahdollisesti to-
teutuessa.

Hukanluoma on alajuoksullaan komea ja luon-
nontilainen. Se laskee Isojoen rajalla Uuron- 
luomaan. Huolimatta yläjuoksun eroosiovahin- 
gosta Hukanluomassa on runsaasti purotai-
menta.

Lähteet:

Purojen tilasta on saatu tietoja Etelä-Pohjanmaan 
metsälautakunnan Kauhajoen aluetoimistosta, jossa 
metsäinsinööri Pauli Ikkelä henkilökuntineen on 
antanut asiantuntemuksensa Kauhajoen pienvesiä 
koskevan selvitystyön käyttöön. Tietoja on täyden-
tänyt Isojoen-Kauhajoen luonnonystävien yhdistys, 
jonka työryhmä Mauri Ala-Keturi, Jussi Kleemola, 
Veikko Lehtineva ja Keijo T. Seppälä on antanut 
lausuntonsa Kauhajoen pienvesien tilasta ympä-
ristölautakunnalle sekä Vaasan vesi- ja ympäristö-
piirille.
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TAPANI TAPIOLA

Katikka -  kaunis maa

Lähden taas kerran tavoittamaan purolohta ja 
etsimään aivan uusia kalapaikkoja. Olen kuul-
lut, että Kyrönjoen latvoilla pitäisi olla joku pik-
kuinen, hyvin kalaisa puro. ”Aja tuota tietä alun 
kolmatta peninkulmaa, niin kyllä se sieltä löy-
tyy, koska se virtaa tien alitse”, sanottiin minul-
le, kun poikkesin matkalla kysymään tietä Kati- 
kanluomalle.

Parhaita reissuja ovat aina ne, jotka tekee 
vähän niin kuin summissa -  vailla tarkkaa tie-
toa. Tuleehan siinä aina pieni seikkailun maku, 
kun ei tiedä mitä tapahtuu.

On heinäkuinen iltapäivä ja kesäloma hyväl-
lä alulla eikä minnekään kiire. Senkun nautit 
kesästä täysin rinnoin. Ajelen hiljalleen ja seu-
railen maisemia. Tie noudattelee jokilaakson 
vasenta puolta. Vasemmalla puolella tietä on 
kaunista männikköä ja oikealla avautuu näky-
mä alas peltosarkojen ruuduttamaan jokilaak-
soon, jossa leppä- ja pajupöheikkö osoittaa 
mutkaisen joen kulun. Ylitän ensimmäisen pu-
ron. Se on tammukankalastajan painajainen -  
nimittäin kuivaksi ruopattu. Pieni, tuskin näky-
vä vesinoro puikkelehtii revityn uoman pohjal-
la. Tämä ei ole hauska näky, mutta kyllähän 
metsänhoidollinen puolikin täytyy ottaa huo-
mioon.

Seuraava puro on myös pelkkää kiuasta. 
Hetken kuluttua lasken suureen ahteeseen, ja 
siellä pohjalla välkehtii puro, kuin tahtoen il-
moittaa, että on niitä täällä. Pienen matkan 
päässä on toinen, juuri samanlainen puro. Aion

Kolmentuulenlakilta laskeuduttaessa jyrkän 
rinteen pohjalta löytyy pikkuinen, hyvin kalai-
sa puro. Se on luonnontilainen Katikanluoma, 
Kauhajoen pienvesien aatelia. Kuva Tuomo 
Havunen.

jo pysähtyä, kun huomaan, että matka on vasta 
puolessavälissä. Ajan taas -  nyt ehkä 6-7  kilo-
metriä, kun on jälleen kaksi puroa kymmenen 
metrin välein. Nyt pysähdyn tarkastelemaan 
niitä, mutta liian vähävetisiä ovat molemmat. 
Lähden eteenpäin. Kuin huomaamatta asutus 
harvenee ja loppuu viimein kokonaan ja tiekin 
kääntyy pois jokilaakson reunalta. Ajettuani jäl-
leen noin kaksikymmentä minuuttia alan jo pe-
lätä saaneeni vääriä tietoja, kun näen tien oi-
kealla puolella viljelyaukean. Sen ohitettuani 
lasken uudelle maantie-sillalle, joka ylittää pie-
nen puron.

Heti ensi silmäyksellä huomaan, että tämä 
on juuri etsimäni puro. Kävellessäni rantaan 
lataan välineeni. Valitsen notkean, lyhyen lasi- 
kuituvavan. Lyhen siksi, että täällä joutuu heit-
tämään ahtaissa paikoissa. Kelaksi otan vanhan 
mutta nopeavetoisen abun ja siimaksi hiuk- 
senohuen nailonsiiman. Siiman päähän tulee 
pienenpieni kanteleenkielestä tekemäni lukko. 
Päätän kokeilla vieheeksi ensin ranskalaista 
yhden numeron Gallisogattia, joka on osoittau-
tunut monessa paikassa aivan pistämättömäk- 
si, vaikka on purolohelle ehkä vähän liian iso.

Kun valmistelut on tehty, huomaan että mi-
nut on ympäröinyt miljoonainen hyttysparvi. 
Sääskiöljy saa ne kummasti rauhoittumaan, ja 
vaikka joudun sääskiöljyä käyttämään hyvin 
harvoin, se on kuitenkin aina mukana.

Tämä on mitä ihanteellisin paikka purolo-
helle, suuria mustia kuusten ja mäntyjen varjos-
tamia lompareita. Puron pohja on hiekkaa, 
eikä puunroinaa ole juuri nimeksikään. Hiivin 
varovasti ensimmäiselle, noin kymmenen met-
riä pitkälle ja kolme leveälle lompareelle kuu-
sen suojassa. Heitän! Heti tulee tavattoman raju 
räiskähtävä isku, mutta kala on samassa sil-
mänräpäyksessä irti. Ehdin kuitenkin tuntea
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vavassa, että se oli aika mukavan kokoinen. 
Purolohi, jota kutsutaan myös tammukaksi tai 
tammakaksi, iskee aina yhtä yllättäen, vaikka 
sitä tietää odottaakin. Siinä on jotakin niin rai-
vokasta alkuvoimaisuutta, ettei ole ihme, että 
se on niin moneen aiheuttanut kalanpureman.

Lähden puronvartta ylöspäin, sillä olen huo-
mannut, että myötävirtaan veto on tammukalle 
huomattavasti houkuttelevampaa kuin vasta-
virtaan veto. Seuraavan lammikon muodostaa 
puron polveke. Tiheäoksaisen kuusen alle on 
vesi kaivanut noin neljä metriä leveän lompa- 
reen, jossa vesi hiljalleen välkehtii. Sinne ei saa 
vieheellä muuten kuin ampumalla. Kun viehe 
koskettaa vettä, tulee isku jälleen välittömästi ja 
kala on taas heti irti. Alku tuntuu hyvin lupaa- 
valta: kaksi heittoa ja kaksi iskua, mutta ei pysy 
kiinni. Missäs nyt on vika?

Vaihdan viehettä. Pistän lukkoon pienim-
män "gattini”. Se on numero 0. Uskon, että sen 
kalastavuus perustuu yksinomaan sen tavatto-
man hyvään väriin, sillä gatin hoikka runko on 
peräosastaan kauniin oranssi ja lippa -  se on 
alapuolelta kultaa ja päältä toinen reuna musta, 
toinen valkea. Nämä värit jakaa kahtia porras-
mainen oranssi viiva.

Seuraavalla lompareella kävelen liian huoli-
mattomasti, ja näen vain pienen välähdyksen 
pakenevasta kalasta. Nyt on puro hetken mat-
kaa niin matalaa ja risuista, ettei voi heitellä 
lainkaan. Siinä kävellessäni vasta huomaan tul-
leeni metsälaitumelle tai hakaan, jossa koti-
eläinten tallaamat polut risteilevät vailla pää-
määrää. Käki helskyttää alinomaista kukkuuta. 
Se tuntuu korvaan niin hyvältä, saisipa sitä 
kuulla ympäri vuoden ...

Saavun paikkaan, jossa puro virtaa hetken 
matkaa onton keulan alla. Paikka vaikuttaa 
kuin sähköisku. Sataprosenttisella varmuudella 
voi väittää, että sellaisessa paikassa on yleensä 
purolohen asentopaikka. Sijoitan heiton sille 
kohtaa, jossa vesi virtaa ulos maan alta. Kun 
ilta-auringossa kimaltava viehe välähtää solah-
taen luolan suuaukon veteen, kuulen näkymät-
tömistä äkäisen pyrstönmurauksen, kun sala-
mannopea kala lähtee liikkeelle. Täytyy vain 
ihmetellä lohensukuisten kalojen reaktioajan 
lyhyyttä ja tavatonta lähtönopeutta.

Nyt minulla on täysi työ pitää hermoni kuris-
sa, sillä näen, miten tumma, varjomainen vä-
lähdys iskee vieheeseeni -  ei suoraan takaa, 
vaan sivulta leikaten vieheen kulkusuuntaan. 
Tulee räiskähtävän hieno isku, juuri sellainen, 
jonka takia on valmis uhraamaan kymmeniä ja 
taas kymmeniä tunteja yksin luonnossa. Lyhyt, 
tanakka täpläkylki heittää iskun voimasta vol-
tin ilmassa, mutta on samassa jo menossa takai-
sin, muuttaen suuntaansa myötävirtaan, kun 
laitan kitkajarrun asialle. Kohta vesi pärskyy ja 
murahtelee villin purolohen poukkoillessa 
ohuen siimani päässä. Otan sen ilman haavia 
rannalle -  en tietenkään kiskaisten, jolloin kat-
kaisisin siiman, vaan pitkällä joustavalla vedol-
la suorastaan imaisten ja osaksi käyttäen sen 
omaa salamannopeaa syöksyä alkuvauhtina.

Tämä on tavattoman tumma yksilö, melkein 
musta ja vatsapuolelta tumman kullan värinen. 
Painoksi arvioin vajaan puoli kiloa tälle Salmo 
trutta fariolle, joka on sen hienolta kalskahtava 
tieteellinen nimi. Aika mukavan kokoinen, jos 
otamme huomioon, että parikiloinen on jo suo-
rastaan harvinaisuus näilläkin leveysasteilla. 
Lapin pikkupuroissa se saavuttaa vain muuta-
man sadan gramman painon. Etsittyäni jo pi-
temmän ajan kalastuskirjallisuudesta tietoa 
suurimmasta pyydetystä tammukasta löysin 
Toivo Mäkisen kirjasta merkinnän ennätyska- 
lasta, joka painoi 3,7 kiloa. Se oli saatu vuonna 
1916 Leppäsuon lahdesta syysmyöhällä. Olen 
itsekin pannut merkille, että syksyllä saa aina 
suurimmat tammukat. Oma ennätyskalani on 
tosin vain kilo ja sata grammaa.

Laitan kalan laukussani olevaan muovipus-
siin ja riipaisen mukaan höysteeksi pari koural-
lista tuoreita koivunlehtiä. Se on hyvä konsti 
ajatellen saaliin ja sen kauniin värin säilymistä. 
Näin menetellen ei synny myöskään limaa.

Pieni niva ja taas lompare. Heitto -  ja taas on 
kiinni! Tämä on juuri samankokoinen, mutta 
vaaleampi. Hetken kuluttua tulen tähän asti

"Heti ensi silmäyksellä huomaan, että tämä on 
juuri etsimäni puro. Koskien välissä on laajoja 
suvantoja, joissa purotaimen viihtyy.” Kuva 
Seppo Laakso.
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suurimmalle lompareelle, johon saan heittää 
oikein kunnon heiton. Näen, miten kala hyök-
kää, mutta ei iske kiinni, vaan seuraa perässä 
tehden aina pienen puikkauksen rannassa. 
Odotan hetkisen ja heitän uudelleen, mutta nyt 
annan vieheen vajota paljon syvemmälle lam-
men mustiin syövereihin, kelaten hyvin hitaasti 
niin, että lippa juuri ja juuri pyörii. Ja eikös vain 
tulekin heti kunnon isku!

Tämä kala teutaroi jo siihen malliin, että en 
luota enää siimaan, vaan uitan saaliin haavin 
päälle ja nostan sen sillä ylös. Odotin jo suu-
rempaa, mutta tämä on prikulleen edellisten 
kokoinen.

Tunnen, miten kalastus saa pikku hiljaa mi-
nusta taas otteen ja silloin katoaa omahyväinen 
saaliinhimo. Nyt aistit lukkiutuvat kaikelta 
muulta, ei enää tavoiteta saalista, vaan sitä ohi-
kiitävän hetken kestävää iskua, jonka purolohi 
antaa. Silloin on samantekevää, onko saalis 
suuri vai pieni. Aina sitä ei tule pantua merkille. 
Kuljen kuin unen ja todellisuuden rajamailla, 
enää ei huomaa kesäpäivän kallistumista iltaan 
eikä kuljettua matkaa, joka on vielä palatessa- 
kin edessä. Melkein joka lompareella saan heit-
tooni vastauksi hienon, räjähtävän iskun. Vain 
yksi kala pääsee irti syöksyen alavirtaan loivaa 
vesiauraa vetäen.

Kolmen tunnin kalastuksen jälkeen päätän 
lopettaa, koska kalapussini on täynnä. Laukun 
sivutaskukin on täynnä, ja onpa niitä muutama 
jo anorakkini rintataskussakin. Kaiken lisäksi 
kalojen painosta rasittunut kantohihna pettää 
laukusta. Tässä vaiheessa on kahvin aika. Etsin 
purosta mukavan soukan paikan ja istuudun 
siihen rannalle nauttimaan kahvia ja voileipiä. 
Kuinka hyviltä ne täällä luonnossa maistuvat- 
kaan!

Kesken kahvinjuonnin näen yhtäkkiä ylävir-
ralta päin uivan purolohen. Se ei huomaa mi-
nua ollenkaan, vaikka istun aivan sen yläpuo-
lella. Ehkä se ei havaitse minua siksi, että ilta- 
aurinko paistaa suoraan veteen, mutta jättää 
minut sopivasti varjoon ja välissämme on vielä 
hiljalleen tuulessa heiluva pajunoksa. Voin rau-
hassa seurata sen edestakaisin uintia. Kala 
näyttää vedessä hyvin laihalta suojavärityksen- 
sä takia. Selkä on keskeltä aivan pikimusta vaa-

”Ehkä se ei havaitse minua siksi, että ilta-aurin-
ko paistaa suoraan veteen, mutta jättää minut 
sopivasti varjoon.” Kuva Reijo Juurinen.

leten kyljille päin ja muuttuen lopulta läpikuul-
tavaksi, ettei mitään ääriviivaa näe. Jos irrotan 
siitä katseeni hetkeksikin, en enää löydä sitä 
pieneltä alalta, ennen kuin se taas liikahtaa tui- 
katakseen jonkun korennoisen pinnalta. Se ui 
alavirtaan päin kadoten pienen töyrän alle, en 
enää näe sitä, mutta tiedän tarkalleen sen olin-
paikan.

Laitan kiireesti kahvipullon ja eväät pois ja 
päätän pyydystää sen, jos vain mahdollista. 
Osoittautuu aivan ylivoimaiseksi saada vilkkua 
heitettyä edes lähelle aiottua paikkaa pelotta-
matta kalaa pois. Olen vähällä luopua tuumas-
ta, kun toinen minä kehottaa: Uita sille perho! 
Tuota pikaa katkaisen siiman ja poistan viehe- 
lukon ja leikarin ja solmin tilalle March Brown - 
kuivaperhon. Se on oma sidokseni ja on jo 
monta kertaa 'karvansa näyttänyt’. Vedän sii-
maa kelalta jonkun metrin eteeni rannalle. 
Tämä siksi, ettei perho siiman kiertymisen ta-
kia heittäisi vedessä volttia. Pudotan perhon 
veteen. Se ratsastaa hienosti pystyssä, hyvin 
korkealla häkilänsä ja peräsukasten varassa. 
Luovutan siimaa sitä mukaa, kuin virta kuljet-
taa perhoa kohti kalan olinpaikkaa. Vapaana 
oleva siima loppuu juuri sopivasti, kun perho 
katoaa töyrään alle, ja kun hieman kurotan va-
valla, saan sen juuri aiotulle kohtaa. Välittö-
mästi tunnen lujan tempauksen, kun kala iskee 
kiinni. Ja taas sama pärske ja poukkoilu, kun
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hivutan sen haaville. Tämä on puolta suurem-
pi, miltä se näytti vedessä, reippaasti yli puolen 
kilon. Näinkö hyvin sen suojaväritys pettää sil-
män?

Jatkan taas keskeytynyttä kahvinjuontia ja 
nautin olostani. Siinä välillä tarkastan saaliini: 
kaksikymmentäkahdeksan komeata täpläkyl- 
keä on tämän uuden puron ensimmäinen vie-
raanvarainen anti, jonka kiitollisuudella otan 
vastaan.

Tiedän, että näilläkin seuduilla on monta 
puroa, joita muutamat kalastajat pitävät pola- 
koukuilla -  pohjaongilla -  lähes kalattomina. 
Onhan se vaivaton keino saada "rotukalaa”, 
mutta ei sellaiseen hommaan tosi kalamies ryh-
dy. Seurasin erästäkin polaonkilatinkia, luulta-
vasti jonkun kesälomalaisen unohtamaa. Siinä 
oli noin neljäkymmentä madolla syötettyä 
koukkua. Madot olivat mädäntyneet, samoin 
oli tammukoiden laita. Laskin yksitoista mä-
däntynyttä ja muodottamaksi pöhöttynyttä 
tammukkaa hyvin lyhyellä matkalla. Sellainen

ei totisesti ole mikään ylevä näky.
Kun lähden palaamaan alavirralle päin, pu-

naa ilta-aurinko mäntyjen kyljet saaden ne 
hohtamaan tulenkarvaisina. Tuuli on täysin 
sammunut. Käki helkyttää. Tunnelma on jol-
lain tavalla seisahtunut ja epätodellinen kuin 
sadussa. Hätkähdän kesken ajatusteni pitkäve-
teiseen ja hyvin melankoliseen huutoon kli- 
ääää. Se on palokärjen huuto, joka -  jos joku -  
sopii kuvaamaan suurinta elämäntuskaa ja 
miksei myös riemua. Hetken kuluttua kuulen 
hieman kauempaa toisenlaisen äänen: kauas 
kaikuva kry-kry-kry-kry. Sekin on saman lin-
nun, mutta nyt se on jollain puunrungolla. Jat-
kan paluumatkaani ja yhä kauempaa takaani 
kuulen palokärjen perääni heittämän kry-kry- 
kryn.

Äkkiä olenkin tullut lähtöpaikalleni sillan 
viereen. Pakkaan välineeni ja laukun kyytiin 
tietäen, että tänne tulen vielä monta kertaa. 
Pölypilven saattamana ajan kruunun saralle, 
jonka toinen pää on kirkonkylällä.
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MARTTI ANTTILA

Hanhimetsällä

Vielä pari vuosikymmentä sitten matsähanhi 
oli Kauhajoen maisemissa jokseenkin tuntema-
ton ja ainakin metsämiesten saaliina harvinai-
nen. Toki niitä joskus nähtiin, mutta harvoin 
niitä päästiin edes saaliiksi yrittämään. Hanhi 
tunnettiin lähinnä kirjojen kuvista.

Myöhemmin ja varsinkin 1980-luvulla han-
hesta on tullut jo tavanomaisena pidetty riista-
lintu. Mutta hanhen luontaisesta varovaisuu-
desta johtuen niiden saaliiksi saaminen on 
edelleen vaikeata.

Kauhajoen vesistöjä, muutamaa järveä ja jo-
kea, ei voitane liittää juuri mitenkään metsä- 
hanhiin ja niiden esiintymiseen. Ei edes keväi-

sin ja syksyisin, jolloin niitä ainoastaan alueel-
lamme tavataan. Hanhien pesinnästä ei tiettä-
västi ole Kauhajoella havaintoja tehty.

Kauhajoella metsähanhia nähdään siis vain 
niiden keväisillä ja syksyisillä muuttomatkoilla. 
Keväisin ne komeilevat monisatapäisin parvin 
laajoilla peltolakeuksilla. Silloin niitä on tilai-

Seppo Laakso on kuvannut nämä metsähanhet 
Hyypässä keväällä, jolloin linnut ovat silmiin-
pistävän rohkeita. Syysmuutolla hanhet oleske-
levat mieluimmin Kauhajoen suurilla soilla, ja 
vartioivat tarkasti ympäristöään.
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suus ihailla hyvinkin lyhyen matkan päästä. 
Parvia on nähty aivan asutuksen läheisyydessä 
ja teiden varsilla.

Kevätmuuttonsa aikana hanhet ovat silmiin-
pistävän rohkeita. Tästä on monilla kokemusta. 
Ehkäpä viisaat linnut ovat oppineet sen, että 
keväisin niitä ei ahdistella. Ne saavat rauhassa 
etsiä ruokaansa sänkipelloilta ja kerätä samalla 
voimia muuttomatkansa jatkamiseen. Keväisin 
muuttavia hanhiparvia nähdään koko Suupoh-
jan alueella. Ilmajoen Alajoella hanhia tavataan 
ehkä eniten, koska peltolakeudet ovat todella 
laajat. Siellä on hanhilla tilaa olla.

Syksyllä perunankaivun aikaan hanhien 
muuttoaurat ilmestyvät jälleen näille maille, sil-
lä Kauhajoki on myös hanhien syksyisellä 
muuttoreitillä. Vanhat metsämiehet sanovat, 
että pakkanen ajaa hanhet pesimäalueelta 
muuttomatkalle, ja kylmän edellä ne siirtyvät 
kohti etelää. Syksyn säistä riippuen ne saattavat 
viipyä Kauhajoen lukuisilla soilla jopa viikkoja. 
Monet toiveikkaat jahtimiehet suunnistavat sil-
loin hanhien toivossa suurille soille. Mutta on 
tunnettava tarkoin hanhien elintavat ja olinpai-
kat ja jopa aikataulut, joiden puitteissa ne liik-
kuvat. On osattava olla 'oikeaan aikaan oikeas-
sa paikassa’.

Tavallisesti hanhet käyvät pelloilla syömäs-
sä. Muun osan ajastaan ne viettävät soilla siipi-
ään sukien ja voimia keräillen. Hanhet ruokai-
levat kahdesti päivässä.

Jokainen hanhia saaliikseen yrittänyt tietää 
ettei suolla olevaa hanhiparvea ole helppo lä-
hestyä. Siinä kysytään taitoa ja kärsivällisyyttä,

ja annos onneakin tarvitaan jotta hanhen saa-
liikseen saisi.

Vaikeasti saatu saalis on ns. työhanhi. Vas-
taavasti on myös tuurinhanhia. Sellaisen saa 
kuka tahansa hyvällä tuurilla, mutta työhanhi- 
en ampujia on todella harvassa.

Kuten jo edellä mainittiin, Kauhajoen järvet 
ja joet eivät näyttele hanhien oleskelupaikkoi-
na suurtakaan osaa. Tietenkin moni on hanhen 
ampunut jostakin Säkkijärveltä tai Ylimysjärven 
heinikoista, mutta sittenkin hanhet viihtyvät 
paremmin suurilla soilla. Ehkä net tuntevat 
olonsa siellä turvallisemmaksi, koska pystyvät 
paremmin ympäristöään vartioimaan. Ja sen 
taidon hanhet todella osaavat. Hanhiparvessa 
pitää aina yksi vartiota. Parvea on avoimessa 
maastossa melko mahdoton lähestyä niin ettei-
kö lähestyjää huomata. Vaaran uhatessa parvi 
nousee ränkättäen siivilleen ja häipyy turvaan.

Syksyisin on muuttoparvia tavattu pienillä-
kin soilla, mutta isot lakeudet ovat hanhien 
mieleen. Tällaisia hanhisoita ovat mm. Sel- 
käsaarenneva, Koihnanneva, Mustaasneva, 
Palloneva jne. Kauhaneva lampareineen on 
luku sinänsä, mutta sinnepä ei ole asiaa jahti- 
miehillä.

Hanhi on jalo lintu ja arvokas saalis. Suo-
messa pesivä kanta on vuosi vuodelta lisäänty-
nyt. Sen on voinut kuka tahansa hanhien ke-
väisistä ja syksyisistä muuttoparvista havaita. Ja 
kannan lisääntyminen on voinut tapahtua siitä-
kin huolimatta, että metsästäjien mielenkiinto 
tätä haluttua saalista kohtaan on myös kasva-
nut.
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HEIKKI TAIMI

Vesistöjen uimapaikat

Yleistä Säätila — edellytys uim iseen ulkosalla

Uiminen ulkosalla luonnonvesistössä mielle-
tään useimmiten järvien yhteyteen. Vaikka ol-
laankin tuhansien järvien maassa, Kauhajoella, 
kesäinen virkistysmatka veteen suuntautuu 
myös jokeen tai peräti sorannottopaikkaan. 
Järviä on kovin vähän ja ne sijaitsevat asutuk-
sesta sivussa tai ovat olosuhteiltaan huonosti 
uimiseen soveltuvia. Varsinkin lasten innok-
kuus uimiseen on suuri. Sen vuoksi lähes kaik-
ki kysymykseen tulevat vesialueet ovat kesäi-
sin käytössä.

Kesä (terminen kesä, jolloin vuorokauden kes-
kilämpötila on yli 10 astetta) alkaa Etelä- ja 
Keski-Suomessa yleensä jo toukokuun viimei-
sellä viikolla.

Kesäkuu on yleensä vuoden selkein ja aurin-
koisin kuukausi. Aurinko paistaa koko maassa

Asuulin ranta Ikkelänjoessa ja Nummijärvi (ku-
vassa) ovat Kauhajoen ns. virallisia uintipaik-
koja luonnonvesissä.
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keskimäärin 10 tuntia vuorokautta kohti. Au- 
rinkoisimpia alueita ovat rannikot. Juhannuk-
sen keskimääräiset lämpötilat ovat olleet seu- 
raavat:

ylin °C alin °C
Helsinki 20,0 11,5
Jyväskylä 21,0 10,0
Sodankylä 18,5 7,0

Heinäkuu on yleensä vuoden lämpimin kuu-
kausi. Lämpötilan keskimääräinen vuorokausi- 
maksimi on sisämaa-alueilla 20-22-astetta, ran-
nikoilla ja Pohjois-Lapissa vähän alle 20 astetta. 
Hellepäiviä, jolloin lämpötila on yli 25 astetta, 
on touko-syyskuussa eniten yleensä heinä-
kuussa, jolloin niitä on keskimäärin 3-5 päivä-
nä, merellä tuskin koskaan. Vuoden lämpötila- 
huippu osuu keskimäärin heinäkuun 25. päi-
vän tienoille. Se hyvin selittää tutun sanonnan 
Jaakon kylmästä kivestä. Naisten viikko 
18.-24.7. vastoin yleistä käsitystä ei ole muita 
heinäkuun viikkoja sateisempi.

Elokuu on vuoden sateisin kuukausi. Sade-
päiviä on tosin syys- ja talvipäiviä enemmän, 
mutta kuurotyyppiset sateet nostavat elokuun 
sademäärän keskimääräisesti 60-80 mm:iin. 
Suomen suurin kuukausisademäärä on mitattu 
juuri elokuussa.

Lämpötilojen muutoksia seurataan ns. pitkä-
aikaisella keskiarvolla, jossa laskenta-ajan pi-
tuus on 30 vuotta. Seuraavassa on käytetty tie-
toja Kauhajokea lähinnä olevalta sääasemalta; 
Ylistarosta.

kesä-
kuu

heinä-
kuu

elo-
kuu

Keskimääräinen 
lämpötila °C 14,0 15,5 13,6
Ylin keskimääräinen 19,5 21,0 18,9
Alin keskimääräinen 7,1 9,2 8,1

Rakennetut uimapaikat

Kauhajoella on rakennettuja uimapaikkoja 
luonnonvesissä kolme: Asuuli Ikkelänjoen var-

ressa, Nummijärvellä leirintäalue sekä seura-
kunnan leirikeskus. Näissä on vesialueella suo-
ritettu parannustoimenpiteitä. Kävijöitä varten 
on pukusuojat tai saunat. Leirintäalueen uima-
paikkaa laajennettiin huomattavasti 1980-lu- 
vun alussa. Tällöin rakennettiin hiekoitettu au- 
ringonottopaikka ja puhdistettiin vesialuetta. 
Mainittakoon, että Asuulissa on jo usean vuo-
den ajan ollut mahdollisuus avantouintiin.

Muut uimapaikat

Kunnan asukkaat ovat perinteisesti käyttäneet 
yleisten uimapaikkojen puuttuessa uimiseen 
etupäässä jokirantoja ja eräitä järviä sekä viime 
vuosina myös soranottopaikkoja. Jäljempänä 
luetellut uimapaikat ovat lähinnä lasten käy-
tössä, useimmiten kulku uimaan tapahtuu pol-
kupyörällä.

Muiden uimapaikkojen ottaminen käyttöön 
yleisenä uimarantana vaatii asianomaisen tilan 
omistajan suostumuksen ja selvityksen tieoi-
keudesta.

Paskonkallion louhos Lamminmaassa. Tie-
laitos on louhinut kalliota tien rakennusaineek-
si ja tähän kaivantoon on muodostunut pohja-

Hyvää tieainesta otetaan myös peruskalliosta. 
Tämä säästää soravaroja, mutta aiheuttaa maas-
toon näkyvän jäljen, jota ei voi maisemoida 
soraharjun tavoin. Jylhä Paskonkallion louhos 
olisi vähin parannuksin turvallinen ja viihtyisä 
uimapaikka. Kuva Tuomo Havunen.
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vedestä allas. Tie louhokselle on hyväkuntoi-
nen. Rantaan ajoluiskaan on ajettu hienoa 
hiekkaa. Muualla pohjalla ja reunoilla on terä-
viä eri kokoisia kiviä sekä lohkareita. Altaan 
pinta-ala on 40 x 40 m, syvyys useita metrejä. 
Silmämääräisesti takasteltuna vesi on kirkasta, 
rannat ovat jyrkät ajoluiskaa lukuunottamatta. 
Vuonna 1990 otetuissa vesinäytteissä todettiin, 
että vesi on uimavedeksi hyvää. Altaan käyttö-
kelpoisuutta rajoittaa reunojen lohkareisuus, 
loukkaantumisvaara on olemassa. Välittömässä 
läheisyydessä ei ole asutusta. Aronkylään on 
matkaa noin 3 km.

Äijön sorakuoppa. Kyläläiset ovat rakenta-
neet uimapaikan vanhaan hiekkakuoppaan, 
jonka pohjalla on hienoa hietaa. Alueelle joh-
taa hyväkuntoinen yksityistie. Vesi on sameaa, 
humuspitoista, mutta uimakelpoista. Altaan 
pinta-ala on noin 50 x 50 m ja syvyys riittävä 
uimiseen.

Hautakankaan uimapaikka Kokonkylässä. 
Uimapaikka on entinen Hämeen Peruna Oy:n 
vedenottamo, aikaisemmin soranottoon käyte-
tyssä kuopassa. Se sijaitsee Kainastolta noin 
7 km:n päässä. Jotta uimapaikkaa voisi kunnol-
la käyttää, se vaatisi pysäköintialueen ja ranto-
jen raivauksen. Suuremman uimapaikan mitat 
ovat 30 x 50 m. Allas vaatisi hieman syventä-
mistä.

Karhukankaan sorakuoppa. Tämä sijaitsee 
soranottoalueella, Isojoki-Kauhajoki maantien 
varrella. Päntäneeltä on matkaa noin 7 km. So-
ranotosta on muodostunut pohjaveteen ulot-
tuva kaivanto. Tie on hyvä. Vesialueen pinta- 
ala on noin 40 x 50 m, syvyys on riittävä. Hiek-
karinteet soveltuvat auringonottoon erinomai-
sesti.

Kauhajärvi. Tie tälle luonnonjärvelle on koh-
tuullinen, veden mataluus ja turvelautat ovat 
hieman haittana. Kolmessa vuonna 1990 ote-
tussa näytteessä uimavesi oli hyvää, yhdessä 
näytteessä välttävää.

Ikkeläjärvi. Suunniteltu uimapaikka on jär-
ven itärannalla, Maamiesseuran omistamalla ti-
lalla. Tieyhteyksiä on useita, mutta niitä tulisi 
parantaa. Kunta on avustanut alueen kunnos-
tusta. Aikaisemmin on saatu lupa saunaraken-
nusta varten, mutta lupa on vanhentunut. Ran-

ta ei ole tulva-aluetta. Vesi on todettu uimakel-
poiseksi, mutta humuspitoiseksi. Järven mata-
luus haittaa jonkin verran käyttöä uimapaikka-
na.

Hiukkajärvi. Järven rannalla on Päntäneen 
metsästysseuran maja. Hiukkajärvi sijaitsee 
noin 2 km:n pituisen yksityistien päässä. Majan 
aluetta käytetään uimarantana. Ranta on ruo-
pattua hiekkaa. Vesi on kirkasta, ja se on todet-
tu uimakelpoiseksi. Paikalla on edellytykset 
toimia uimarantana ilman lisärakentamista.

Päntäneenjoessa, Kainastonjoessa, Ikkelän- 
joessa ja Kauhajoessa uidaan myös jonkin ver-
ran, tosin nykyään vähemmän, veden hygiee-
nisestä laadusta johtuen.

Todettakoon myös, että Sotkan ulkoilualu-
eella olevia soranottopaikkoja ei ole tässä käsi-
telty, koska terveysviranomaiset eivät suosite-
le niiden käyttöä alueen alapuolella olevan ve-
denottamon takia.

Laajemmassa uimakäytössä olevia luonnon-
vesiä tutkitaan joka kesä. Yleisesti ottaen uima-
vesien laatu järvissä ja sorakuopissa on ollut 
kesäisin hyvä. Jokivesien laatu sitävastoin vaih- 
telee vilkkaimpana uintiaikana välttävästä huo-
noon.

Uimapaikan varustam inen

Uimassa kävijäin viihtyvyyden ja turvallisuu-
den vuoksi yleisellä uimarannalla tulee olla 
tietty varustetaso. Lääkintöhallituksen ohjekir-
jeessä vuodelta 1988 on ohjeita uimarantojen 
varusteista.

Uimarannan tulee olla turvallinen ja siisti. 
Ranta on syytä kunnostaa ja tarkastaa vuosit-
tain ennen kauden alkua. Uimakauden aikana 
tulee huolehtia säännöllisestä jätehuollosta. 
Rannalla tulee olla jäteastia. Yleisellä uimaran-
nalla tulee olla kävijöitä varten riittävästi käy-
mälöitä. Kaikilla yleisillä uimarannoilla tulee 
olla vähintään köydellä varustettu pelastusren-
gas tai -renkaita. Rannalla tulee myös olla il-
moitustaulu terveysviranomaisten tiedotuksia 
ja valvontatutkimuksia varten. Alueelle on jär-
jestettävä uimakaudeksi kunnossa- ja puhtaa-
napito. Epäsiisteys karkoittaa nopeasti uimarit.
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Pikkujärvissä, kuten kuvan Kaivojärvessä, ui-
daan ympäri pitäjää. Kuva Orvo Yli-Kyyny.

Epäsiisteyden salliminen voi aiheuttaa ulkonä-
öllisten seikkojen lisäksi bakteerikannan li-
sääntymistä ja jopa paikan sulkemisen.

Nykyaikaisilla koneilla ja kuljetuskalustolla 
on mahdollista kunnostaa tyydyttävä kesäui-

Lähteet

Uimarantojen yleisselvitys, Paula Huhtala, Hannu 
Keisala ja Matti Piirainen, moniste, Kauhajoen 
kunta 1991.

mapaikka, jos sopiva vesialue on olemassa. 
Kyläläisten kökkätyö koituu lasten ja nuorten 
virkistykseksi ja voihan uimisesta varttuneem-
pikin väki nauttia. Rakentamisessa tulee huo-
lehtia ympäristöstä ja hankkia tarvittavat luvat.

Uimapaikat, julkaisematon teksti, Tapani Ojala, 
1991.
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JORMA LAURILA

Joen  virkistyskäyttö Kirkonkylässä

Joen virkistyskäyttöä Kauhajoen keskustaaja-
man kohdalla alettiin suunnitella aktiivisem-
min 1970-luvun lopussa, kun kirkonkylän asu-
kasluku alkoi voimakkaasti kasvaa ja jokiran-
taan ulottuva liikekeskusalue voimistua.

Aluksi kaikkia joen patosuunnitelmia laadit-
tiin ja käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena kyt-
kettynä Kauhajoen latvaosan eli Hyypänjoen 
perkaushankkeeseen. Sittemmin on patosuun-
nitelmia Kosken myllypadolta alajuoksulle 
päin käsitelty puhtaasti virkistyskäyttöä palve-
levina erillishankkeina. Toisaalta vanhojen pa-
tojen kunnostaminen ja uusien pohjapatojen 
rakentaminen on nähty välttämättömäksi kei-
noksi turvata jokimaiseman säilyminen kuivim- 
pana aikana varsinkin, jos joen alivirtaama 
pohjavedenoton takia vähenee.

Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin sekä Kauha-
joen kunnan yhteistyönä on suunniteltu aina-
kin seuraavia patohankkeita:

Kosken myllypadon kunnostus 
Knuuttilan myllypadon kunnostus 
Filppulan pohjapadon rakentaminen 
Meijerin pohjapadon rakentaminen 
Kauhajoen sahan pohjapadon rakentaminen 
Turjankosken padon kunnostus 
Pakkolankosken myllypadon kunnostus (Ik- 

kelänjoessa).
Virkistyskäytön kannalta merkittävimpinä 

voitaneen pitää taajama-alueelle sijoittuvia 
Knuuttilan, Filppulan ja Meijerin patoja. Padot 
on tarkoitus sijoittaa siten, että kunkin padon 
padotusvaikutus ulottuu aina seuraavalle pa-
dolle saakka. Näin saadaan joesta soutu- ja me-
lontakelpoinen Koskenkylään saakka aiheutta-

Myllymaisema Urheilutien varrelta eri vuoden-
aikoina. Kuvat Kauhajoen kunnalta.

matta kuitenkaan rantojen maankäytölle rajoi-
tuksia tai merkittäviä vettymishaittoja. Uudet 
pohjapadot on tarkoitus rakentaa mahdollisim-
man luonnonmukaisiksi siten, että jyrkän beto-
nimuurin sijaan käytetään loivaa luonnonkivi- 
luiskaa ja patojen yhteyteen turvataan myös 
kalojen nousumahdollisuudet.

Rakennussuunnitelmat ovat valmiina aina-
kin Knuuttilan myllypadon ja Filppulan uuden 
pohjapadon osalta. Näiden patojen rakentami-
nen onkin enää kiinni lähinnä rahoituksesta. 
Tarkoitukseen on mahdollista saada valtion tu-
kea, eikä töihin pelkästään kunnan tai patojen 
omistajien varoin ole katsottu mahdolliseksi 
lähteä. Rannan omistajien mielipiteet patojen 
vaikutusalueella on kuitenkin kartoitettu ja ra-
kentamisen puolesta vallitsee erittäin laaja yk-
simielisyys. Knuuttilan myllypatoa on kunnos-
tuksen yhteydessä ajateltu korottaa 30 cm ja 
korotuksen vaikutusta tutkittiin syksyllä 1990 
koepadotuksella. Kunnan toimesta on myös-
kin jo kunnostettu Knuuttilan padon uimahal-
lin puoleinen ranta-alue istuskelu- ja maise- 
mankatselupaikaksi.

Jo  1980-luvun alussa laadittiin kunnan toi-
mesta ulkopuolisen maisema-arkkitehdin 
avustuksella jokirantapuistojen yleissuunnitel-
ma, jossa selvitettiin ranta-alueiden silloinen 
kunto, kasvillisuus ja käyttö sekä laadittiin 
suunnitelma ranta-alueiden tulevista käyttö-
mahdollisuuksista ja annettiin toimenpidesuo-
situkset ranta-alueiden käsittelylle.

Suunnitelma käsitti joenranta-alueet Eteläi-
seltä Yhdystieltä Lellavantielle saakka. Kyseiset 
alueet on rakennuskaavassa varattu eri levyisi-
nä vyöhykkeinä puistoalueiksi tai muutoin 
yleiseen käyttöön.

Suunnitelmaan sisältyi erilaisia vapaa-ajan 
toimintoja ja jonkinlaisen kävely-yhteyden ra-
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kentaminen jommalle kummalle puolelle jokea 
koko ydinkeskustan matkalle.

Kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman 
29-3.1982 ohjeellisesti noudatettavaksi kuiten-
kin siten, että kunta ei ryhdy pakkotoimiin yk-
sityisten omistuksessa olevien ranta-alueiden
saamiseksi suunnitelman mukaiseen käyttöön.
Kunta on pikkuhiljaa kunnostanut omistami-
aan rantaosuuksia ja hankkinut vapaaehtoisin

kaupoin omistukseensa uusia ranta-alueita. 
Talvella 1990-91 käynnistettiin työllistämistu- 
kivaroin laajamittaisempi ranta-alueiden raiva-
us ja kunnostus. Kunta on tarjonnut raivaus- 
apua myös yksityisille rannanomistajille. Poh-
joisen yhdystien rakentaminen v. 1993 edellyt-
tää jonkinverran jokiuoman muotoilua, mutta 
avaa myös uuden mahdollisuuden jokimaise-
man ihailulle rakennettavalta sillalta.
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UNTO LYLY-YRJÄNÄINEN -  JUKKA LILJA

Saviprunni

Kauhajoella erottuu peltolakeuden keskellä 
siellä täällä epämääräisiä puu- ja pusikkorykel- 
miä. Lähempää tarkastettuna ympäristöstä 
erottuva kasvusto reunustaa useimmiten noin 
viidestä kahteenkymmeneen metriin kanttiinsa 
olevaa vesialuetta, mitä paikkakunnalla sano-
taan saviprunniksi. Savi on luotu lapiolla ja siir-
retty hevosella ja savireellä useimmiten ympä-
röivän kytömaan parannusaineeksi. Vielä nel-
jäkymmentä- ja viisikymmentälukujen taitteis-
sakin pyöritettiin taloissa hevosella savikranaa. 
Silloin oli kyseessä tiilien teko. Raaka-aine oli 
talon läheltä kaivettua teerenkarvalla olevaa 
kovan maan savea. Tuloksena oli pieni savi-
prunni. Tientekotekniikka perustui myös sa-
ven käyttöön. Vielä Kauhajoen ainoa katu, Kar-
jalankatu pohjustettiin sodan aikana siten, että 
pohjalle levitettiin kuusen oksia kantavaksi 
kerrokseksi ja peitettiin savella. Työn muisto-
merkkinä on kookas saviprunni Karjalankadun 
ja Kurkkien risteyksessä.

Kytömailla savenajo oli jokatalvista työtä. 
Erikoisen paljon Sjöbergin Herran torpparit te-
kivät talvisia taksvärkkipäiviään savenajossa. 
Näiltä ajoilta on paljon saviprunneja Lellavalla 
ja Kainastolla. Köykän kaksoisprunni Kainas- 
tolla on jo melkein kuin kaksi lampea. Niitä 
kaivettaessa Sjöbergin herra on sanonut tunne-
tun lauseensa: ”Se koole, mikä koole, tee sinä 
töö vaan.” Joku torppari oli kuollut kesken 
taksvärkkipäivää savimonttuun. Toiset torppa-
rit herkistyivät katselemaan tapausta. Silloin 
juuri ilmestyi sattumalta iso isäntä paikalle ja 
kehotti näin toisia jatkamaan työtänsä.

Saviprunni oli tarpeen monella tavalla jäl- 
keenpäinkin. Se toimi vesivarastona, mistä kui-
vana talvikautena haettiin vettä eläimille. Leh-
mien laidun aidattiin mielellään prunnin lähei-
syyteen, että säästyttiin juomaveden kuljetuk-

silta. Tällainen vesivarasto talon lähellä lisäsi 
turvallisuuden tunnetta tulipalon varalta. Yksi 
vakiintui pellavan liotukseen, toinen oli taas 
pyykkiprunni. Samat toiminnot tehtiin muualla 
joen ja järvien rannoilla.

Saviprunnin tarjoamia vapaa-ajanviettomah- 
dollisuuksia ei sovi väheksyä. Moni Kauhajoen 
lapsista on ennen saanut vähäiset uintikoke- 
muksensa saviprunnissa. Köykän kaksoisprun- 
nit olivat aivan yleisessä uimakäytössä. Rannal-
la oli ponnari sukeltajille ja aloittelijoille useat 
lekkerit. Ne tehtiin kahdesta noin kolmenkym-
menen senttimetrin mittaisesta pölkystä, joiden 
väliin naulattiin noin puolimetrinen remmi. 
Remmin päälle uimari asettui joko selälleen tai 
mahalleen riippuen uintityylin harjoittelusta. 
Pienten prunnien vesi sekaantui kovassa käy-
tössä aivan saven värille. Ei kuitenkaan ihottu-
mista mitään puhuttu, ellei savipuolta sellai-
seksi luettu. Todennäköisesti samalla tuli kylpy 
ja terveellinen savihoito. Lauttailu saviprunnis-
sa oli myös kesäisiä riemuja.

Saviprunnit olivat jyrkkäreunaisia ja siksi 
vaarallisia erityisesti pikkulapsille. Niihin on 
hukuttu kuten suurempiinkin vesiin. Traktori- 
aikakauden alussa ne olivat vaaraksi, kun tot-
tumattomat kuskit vanhaan tapaan yrittivät 
kriittisissä tilanteissa hoitaa uuttakin ajokkiaan 
hevoskomennoilla.

Vuosikymmenet sitten, kun metsien ojitus 
oli vähäistä ja joet olivat ruoppaamatta, tulva- 
olosuhteet olivat aivan erilaiset. Sulamisvesi 
metsistä ja nevoilta valui hiljalleen. Laskuojat, 
mitkä lopuksi päätyivät jokeen, olivat vuolaita 
pitkään. Hauet nousivat niitä pitkin kauas. Kos-
ka laskuoja usein määräsi saviprunnin veden 
korkeuden, hauet jäivät veden laskettua prun-
nin asukkaiksi. Niitä pyydettiin uistimilla ja ka-
tiskoilla. Keväisin piisaminpyytäjä koki savi-
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prunneilla mertojaan ja rautojaan. Syyskesällä 
haulikon pauke samoilta alueilta kertoi, että 
sorsastajia oli liikkeellä.

Metsästäjät käyvät edelleen saviprunneilla, 
sillä tavi ja heinäsorsa pesivät viljelysten lä-
heisyydessä usein juuri saviprunnien ansiosta. 
Myöhemmin syksyllä peltopyy, joka on vai-
keuksissa salaojitetuilla pelloilla, saa prunnien 
pajupuskista suojaa ja niiden monipuolisesta 
kasvilajistosta ravintoa. Rusakkoja jahtaava 
metsämies pitää saviprunneja kulkureittinsä 
etappeina, toivoen poukkorusakkoa reppuun-
sa prunnipuskan kätköistä. Suurimmat pajut 
tarjoavat pesäpaikkoja varis- ja varpuslinnuille. 
Harvinainen vesilisko löytyy Kauhajoen savi- 
prunneista, sitkeä ruutana sinnittelee hämmäs-
tyttävän pienissäkin kuopissa, piisamit herkut- 
televat kortteella, kurki ja monet petolintumme 
pistäytyvät sammakkoaterialla.

Saviprunnit kertovat ajasta, jolloin ei ollut 
tehokkaita koneita, työvoimapulaa eikä fyysi-
sen työn vieroksuntaa. Vasta kaivetut prunnit 
antoivat oman apunsa maatalojen töihin ja iloa

lasten leikkeihin. Tänään ne ovat monipuoli-
sen eläimistön suojapaikkoja ja kasviparatiiseja 
pienoiskoossa.

Usea pieni saviprunni on kuitenkin kasva-
nut umpeen. Niitä on myös täytetty rakennus-
ten purkujätteillä, pilallisilla heinä- ja pahna- 
paaleilla, ojien perkausrisuilla ja jopa kaato- 
paikkatavaralla. Kuitenkin ne ovat niin tärkeitä 
oman aikansa maatalouskulttuurin muisto-
merkkejä, että joitakin olisi syytä kunnostaa tu-
levien sukupolvien nähtäväksi, joitakin taas 
rauhoittaa kaikelta toiminnalta peltoluonnon 
kasvillisuuden ja eläimistön rikastuttajina.

Köykän kaksoisprunni kesällä 1991- Saviprun-
nit ovat oman aikansa maatalouskulttuurin 
muistomerkkejä. Joitakin olisi syytä kunnostaa 
työn muistomerkkeinä, joitakin rauhoittaa pel-
toluonnon kasvillisuuden ja eläimistön rikas-
tuttajina. Kuva Jussi Kleemola.

182



ESKO MÄLKKI

Pohjavesivarat

Johdanto

Pohjavesi on maanpinnan alle suotautunutta 
sadevettä, joka täyttää maankamaran huokosti-
loja. Huokostilaa on ensinnäkin pohjana ole-
vassa kallioperustassa, jonka raot tarjoavat ve-
delle esiintymistilaa. Kiinteän kallion päällä 
oleva maapeite, joka koostuu eri maalajeista on 
niinikään huokoista. Maapeitteen huokostila- 
vuus on huomattavasti suurempi kuin kallion 
ja näin ollen veden varastoitumisedellytykset 
paremmat. Pääosa Suomen hyödyntämiskel- 
poisista pohjavesivaroista esiintyykin juuri irto- 
maapeitteessä.

Pohjavesi voidaan ymmärtää yleensä vesi- 
kerroksena, joka täyttää maaperän pohjaosaa 
ulottuen myös alla olevaan kallioon. Se saa 
vuosittain täydennystä maanpinnan alle suo- 
tautuvasta sadevedestä. Tällöin vesikerroksen 
tilavuus lisääntyy ja sen pinta -  pohjavedenpin- 
ta -  kohoaa. Toisaalta varastosta purkautuu 
pohjavettä sekä tihkumalla että ennenkaikkea 
lähteinä soille, puroihin ja vesistöihin. Aikana, 
jolloin uutta pohjavettä ei muodostu, vesivaras-
to pienenee ja pohjavedenpinta laskee. Nämä

tapahtumat liittyvät erilaisina eri vuodenaikoi-
hin ja selittävät mm. kaivoissa havaittavat poh-
javedenpinnan korkeuden muutokset. Jos jo-
nakin vuonna sademäärät jäävät pieniksi, on 
seurauksena pohjavedenpinnan normaalia 
suurempi lasku ja kaivoja jopa kuivuu. Runsas- 
sateisina vuosina tilanne on päinvastainen.

Pohjavettä varastoituu ennenkaikkea alaviin 
maastokohtiin, jonne vesi kumpareilta hakeu-
tuu. Varastoitumista säätelevät maanpinnan 
muotojen ohella maaperän laatu ja kerrospak-

Antoisimmat pohjavesiesiintymät sijaitsevat 
harjuissa. Pohjavettä varastoituu ennen kaik-
kea alaviin maastokohtiin. Varastoitumista sää-
televät pinnanmuodot, maaperän laatu ja ker-
rospaksuus, joka on Kauhajoella poikkeuksel-
lisen suuri. Kaavamainen leikkaus harjun ja sa-
ven osittain peittämien moreeni- ja hiekkaker- 
rostumien läpi. 1, rakoillut kallioperä; 2, mo-
reenia; 3, hiekkaa ja soraa; 4, soraa; 5, savea ja 
silttiä; 6, turvetta; 7, pintavaluntaa; 8, vajo- ja 
pohjavesivaluntaa; 9, pohjavedenpinta; 10, läh-
de ja kuilu- ja kallioporakaivoja. Lähde: Suo-
men geokemian atlas.

1 2 3 4 5 6 8 9 10
<5
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suus. Mitä paksumpia kerrokset ovat, sen pa-
remmat ovat veden varastoitumisedellytykset 
ja päinvastoin. Jos maaperä on karkearakeista, 
ovat veden virtaus- ja vaihtumisedellytykset 
hyvät. Hienorakeisissa maissa veden virtaus on 
hidasta ja vastaavasti varasto vaihtuu hitaasti. 
Tällä on vaikutusta mm. pohjaveden laatuun, 
sillä hitaasti vaihtuva vesi ehtii liuottaa maape-
rästä mineraaliainesta enemmän kuin vesi, jon-
ka viipymisaika maaperässä on lyhyt.

Suomen antoisimmat pohjavesiesiintymät si-
jaitsevat harjumuodostumissa. Niihin on varas-
toitunut vettä jopa kymmenien metrien paksui-
sina kerrostumina. Pääosa yhdyskuntien ve-
denottamoista sijaitseekin juuri tällaisissa muo-
dostumissa, jotka pääsääntöisesti ovat selänne- 
mäisiä, ympäristöstään kohoavia. Samalla ta-
voin syntyneitä hiekka-sorakerrostumia on 
kuitenkin myös "piiloharjuina”, muiden maa-
kerrosten peittäminä.

Harjumuodostumien ulkopuolella maapeite 
on yleensä ohut ja vesivarastot pieniä. On arvi-
oitu, että Suomen maaperän keskimääräinen 
paksuus on vain runsaat puolenkymmentä 
metriä.

Kauhajoen m aankam ara ja pohjavesi

Kauhajoki ympäristöineen on maamme olo-
suhteissa monessakin mielessä poikkeava, jos 
ajatellaan pohjaveden varastoitumisedellytyk- 
siä.

Jo kallioperässä voidaan todeta kaksi erityis-
piirrettä. Kunnan kaakkoisosassa Lauhavuoren 
alueella esiintyy hiekkakiveä, joka näyttää pys-
tyvän varastoimaan vettä. Tämän lisäksi kiinte-
än kallion pintaosissa esiintyy huokoista aines-
ta, jota voidaan nimittää rapautumiskuoreksi. 
Aikanaan satojen miljoonien vuosien kuluessa 
kallio rapautui ja muodostui jopa yli sadan

Kauhajoki on mittavien pohjavesivarastojen 
aluetta. Luonto on muuta maata merkittäväm-
min säästänyt jälkipolville ainutlaatuisia geolo-
gisia kerrostumia, jotka ovat myös pohjaveden 
ympäristönä.

metrin paksuisia rapautumiskerroksia. Jääkausi 
on pyyhkinyt nämä suurimmaksi osaksi pois 
mutta eteläisen Suomen olosuhteista poikkea-
vasti Kauhajoella on tällaisista rapautuneista 
kerroksista runsaasti merkkejä.

Myös maaperä on monessa suhteessa poik-
keava maan pääosiin verrattuna. On ensinnä-
kin arvioitu, että Kauhajoen maapeitteen keski-
paksuus on maan keskiarvoon verrattuna kak-
sin-, jopa kolminkertainen (Niemelä, Kauhajo-
en luonnonkirja). Vaikka maaperän aines on 
pääosaltaan moreenia, siihen voi muodostua 
merkittäviä vesivarastoja, jotka purkautuvat ve-
sistöihin ympäri vuoden.

Kaikkein merkityksellisintä kuitenkin on 
hiekka- ja soramuodostumien runsaus. On kuin 
luonto olisi päättänyt "keskittää” näitä mineraa-
livaroja eteläisimpään Pohjanmaan osaan. Suu-
rin osa muodostumista on harjuja tai muita nä-
kyviä kasautumia, minkä lisäksi osa hiekka- 
sora-aineksesta on peittynyt muiden maalajien 
alle.

Kauhajoen geologinen erityispiirre on myös 
se, että alueella esiintyy sekä vanhoja, että nuo-
ria harjuja. Erityisesti kunnan länsiosasta on 
löytynyt huomattava joukko aikaisempia jää-
kauden sulamisvaiheisiin liittyviä kerrostumia. 
Näitä on mm. Lumikankaalla, Karhukankaalla 
ja Hyypänjokilaaksossa, jossa kerrostumat ovat 
pääosaltaan piiloharjuna. Nuorempaa, maas-
samme luonteenomaisesti tavattavaa harju- 
muodostumatyyppiä edustaa ennenkaikkea 
Nummikangas jatkeineen.

Olemme siis -  paitsi mittavien pohjavesiva-
rastojen piirissä -  myös olosuhteissa, joissa 
luonto on muuta maata merkittävämmin sääs-
tänyt ainutlaatuisia geologisia kerrostumia jäl-
kipolville. Geologiset muodostumat ovat myös 
pohjaveden ympäristö.

Pohjaveden merkitys

Pohjavesi kuuluu osana veden hydrologiseen 
kiertokulkuun ilmasta maahan, vesistöön ja ta-
kaisin ilmaan. Tähän kiertoon on koko elävän 
luonnon kasveineen, eläimineen ja ihmisineen 
sopeuduttava. Pohjaveden merkitystä tarkas-
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teltaessa on syytä pitää mielessä kolme keskei-
sen tärkeää seikkaa: pohjavesi on niukka mutta 
ihmisen kannalta ehkä tärkein luonnonvara, se 
on suojatun ympäristönsä vuoksi vielä kata-
strofitilanteessakin käyttökelpoista ja kolman-
neksi runsaana purkautuva pohjavesi on valu-
ma-alueiden latvaosissa lähde- ja puroluonnon 
elämääpitävä voima.

Huomattavimmat pohjavesialueet

Kauhajoen pohjavesialueita on järjestelmälli-
sesti kartoitettu 1960-luvun lopulta lähtien. 
Kartoituksen kohteena ovat olleet maanpinnan 
tasolle ulottuvat harjumuodostumat, joiden 
koon perusteella on muodostunut yleiskuva 
alueen pohjavesivaroista. Harjualueita samoin-
kuin maaperää niiden ulkopuolellakin, on li-
säksi tutkittu kairauksin ja muin teknisin toi-
menpitein tavoitteena selvittää teknisesti käyt-
tökelpoisia vedenottopaikkoja. Tutkimusten 
yhteydessä on myös inventoitu alueella runsas-
lukuisina esiintyviä lähteitä, joita jo ammoin 
lienee käytetty vedenottopaikkoina. Myöhem-
pi valtakunnallinen hiekka- ja soravarojen tut-
kimus on täydentänyt kuvaa pohjavedensaan- 
nin kannalta mahdollisista muodostumista, 
joista monet ovat yhä tarkempien tutkimusten 
ulkopuolella. Kartassa sivulla 184 on esitetty 
lähinnä v. 1968 tehtyyn inventointiin perustuen 
hahmotelmia pohjaveden ns. muodostumis-
alueista, joilla tarkoitetaan yleensä maanpin-
nan tasolla näkyviä hiekka-soramuodostumia. 
Kuvaa on täydennetty muiden myöhempien 
tutkimusten tuloksilla. Kartan tarkkuus on vain 
suuntaa antava. Eri yhteydessä sivulla 208 on 
esitetty karttakuva ns. tärkeistä pohjavesialu-
eista, joissa em. "arimpien” pohjavesialueen 
osien ohella on ympäröiviä suoja-alueita ja 
karttakuva siten edellisestä poikkeava. Tärkeät 
pohjavesialueet sisältävät vain osan alueen 
pohjavesiesiintymistä.

Vanhojen harjujen pohjavesialueita

Kauhajoella monet merkittävät pohjavesialueet 
liittyvät ns. vanhojen harjujen alueisiin. Nämä

ovat syntyneet aikaisempien jäätiköitymisten 
sulaessa kenties yli 50 000 vuotta sitten. Jääti-
kön vallatessa myöhemmin maan uudelleen, 
se osin tasoitti näitä muodostumia ja niiden 
päälle kerrostui usein moreenia. Se on jopa 
betonimaisen kovaa ja piilottaa alleen usein 
varsin tiiviiksi pakkautuneen hiekan ja soran. 
Myöhemmät merivaiheet ovat vielä levitelleet 
hiekkoja päällimmäiseksi kerrostumaksi. Kai-
kissa tapauksissa ei voida ehdottoman varmasti 
sanoa, kuuluuko muodostuma vanhoihin har- 
juihin vai ei. Seuraavassa esitettävät alueet on-
kin ymmärrettävä selvästi todettujen vanhojen 
harjujen ohella vain tähän vyöhykkeeseen 
kuuluvina. Jotkut harjuista voivat kuulua mo-
lempiin ikäryhmiin.

Kankalonselkä on Kivistönkankaan poh-
joispuolella oleva, erilliseksi luokiteltu muo-
dostuma, jonka antoisuudeksi on arvioitu 
1 050 m3/vrk.

Kivistönkangas on laaja, mutta geologi-
silta piirteiltään vähän tunnettu muodostuma. 
Sen länsireunalla on karkearakeista harjuai-
nesta mutta muutoin se on moreenipeitteinen, 
osin mahdollisesti moreenivaltainenkin. Poh-
javesi purkautuu länteen, jossa on Kivistön- 
mäen lähde, sekä lounaassa mahdollisesti suo-
raan Uuronjärveen. Alueella on Päntäneen 
Vesihuolto Oy:n vedenottamo, josta saadaan 
kylän tarpeisiin hyvälaatuista pohjavettä run-
saat 100 m3 vuorokaudessa. Alueen kokonais-
antoisuudeksi on arvioitu 1 400 m3 vuoro-
kaudessa.

Karhukangas on edellisen länsipuolella 
liittyen siihen kapean kankaan välityksellä. 
Alueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 
5 500 m3 vuorokaudessa. Vedenottopaikkojen 
tutkimukset itäosassa osoittavat veden hyvä-
laatuiseksi. Osa Karhukankaasta kuuluu valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Harrinkankaalla vanhan harjun sora-hiek- 
kakerrostumia peittää noin metrin paksuinen, 
kova moreenikerros, jonka päällä on vielä ran-
tavoimien kasaamaa hiekkaa ja soraa. Moreeni- 
kerros ilmeisesti rajoittaa huomattavasti sade-
vesien syvälle suotautumista. Sen sijaan niitä 
valuu ympäröiville soille. Alueen kokonaisan-
toisuudeksi on arvioitu 1 600 m3 vuorokaudes-
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Kauhajoen pohjavesivarat ja huomattavimmat lähteet alueittain

Alue Pohjavesivarat m3/d Lähde Virtaama mä/d/mittausvuosi

Kankalonselkä 1 050
Kivistönkangas 1 400 Kivistönmäen 1. 700 (1966)
Karhunkangas 6 500
Harrinkangas 1 600 Rydinlähde 1 100 (1957)
Hiekkakangas 1 300
Lumikangas 9 600 Iso(Ruma)lähde 1 800 (1967)

Ojennuksenlähde 170 (1966)
Viinalähde
Anjanlähde

430 (1969)

Navettakangas-Tiiliharju—
Pohjoislauha 5 500
Lauhanvuori 10 000 Kärkikeitaanl. 860 (1967)

Rantaluomanl. 1 030
(Isojoen puolelle —» 6270)

Heikkurinkangas 9 000 Pahalähde 4 400 (1967)
Hyypänmäki 7 000
Katikankangas 1 900
Karhukangas 3 000
Keltamäki 1 800
Heikinkangas 2 600
Pirttikangas 1 900
Vähä-Nummikangas 950
Iso Nummikangas 5 800 Lähderannan!

Nummelani.
Nummikangas 9 400
Toivakanmäki 800

sa. Muodostuman liepeillä on Rydinlähde, jon-
ka alueella on Kauhajoen Vesihuolto Oy:n 
pohjavedenottamo. Siitä saataneen käyttöön 
ainakin 80 % muodostuman vesistä. Pohjavesi 
on hyvälaatuista.

Lumikangas on laaja ja paksuja karkeara-
keisia kerrostumia sisältävä vanha harju, joka 
on vain paikoin moreenin verhoama. Muodos-
tuman kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 
9 600 m3 vuorokaudessa. Pohjavesi on hyvä-
laatuista. Se saadaan valtaosaltaan käyttöön 
muodostuman pohjoisosassa olevista Kauhajo-
en Vesihuolto Oy:n vedenottamoista. Lumi- 
kankaan eteläosa yhdistyy pohjoisosaan pitkän 
kapean kannaksen välityksellä. Pohjaveden ar-
vioidaan täälläkin virtaavan pohjoissuuntaan 
mutta sen purkautumisolosuhteita ei tunneta. 
Lumikankaan luoteisreunalla on erilliseksi luo-
kiteltu Hiukkakankaan alue, jonka vesivaro-

jen määräksi on arvioitu 1 300 m3 vuorokau-
dessa.

Kauhajoen eteläisimmässä osassa on laaja 
muodostumaryhmä, jotka osin liittyvät toisiin-
sa. Navettakangas—Iso-Tiiliharju—Pohjois-
lauha-vyöhykkeessä pohjavesivarojen yhteis-
määräksi on arvioitu 5 500 m3 vuorokaudessa. 
Lauhavuoren alueen antoisuudeksi on arvioi-
tu määrä 10 000 m3 vuorokaudessa. Tämän laa-
jan, kupolimaisen muodostuman pohjavedet 
purkautuvat eri suuntiin, pääosaltaan Isojoen 
kunnan puolella, jossa Lauhavuoren huomatta-
vimmat lähteet sijaitsevat.

Kunnan keskellä on laaja pohjois-etelä- 
suuntainen laakso (Hyypänjokilaakso), joka 
geologisesti on syvälle erosioitunut kalliope-
rän ruhje. Laaksoalue on pääosaltaan hienojen 
maalajien peittämä. Niiden keskellä erottuvat 
kooltaan varsin vähäpätöisinä muodostumina
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Heikkurinkangas ja Hyypänmäki. Itse asiassa 
nämä ovat vain merkkejä laajemmista, hienon 
maapeitteen alla olevista vettäjohtavista ker-
rostumista. Alueen runsaista pohjavesivaroista 
antaa viitteen jo alueen tunnetuin lähde, Paha- 
lähde, josta purkautuu hyvälaatuista pohjavet-
tä Kauhajokeen noin 4 400 m3 vuorokaudessa. 
Suuri lähde on jokaisen silmin havaittavissa ja 
jatkuvan ylivuodon määrä helposti mitattavissa 
mutta mistä sen vesi on peräisin olosuhteissa, 
joissa varsinaiset pohjavettä muodostavat 
hiekka-sora-alueet ovat varsin rajalliset? Tark-
kojen ja asiaa yksiselitteisesti valaisevien tut-
kimusten puuttuessa on turvauduttava hyd- 
rogeologiseen tietotaustaan tällaisista esiinty-
mistä.

Pohjavettä voi muodostua laajoissa jokilaak-
son osissa vaikka määrät jäisivätkin pinta-alaa 
kohden vähäisiksi. Laajoista pinta-aloista muo-
dostuu kuitenkin potentiaalinen pohjaveden-
muodostumisalue. Siihen suotautuneet vedet

Lumikankaan laki on 170 metriä merenpinnas-
ta. Karun kanervakankaan alla on paksuja kar-
kearakeisia kerrostumia sisältävä vanha harju, 
jonka runsaista pohjavesivaroista Kauhajoen ja 
lähialueitten asukkaat saavat korkealaatuista 
talousvettä. Kuva Jussi Kleemola.

hakeutuvat laakson vettäjohtaviin kerrostu-
miin kuten esimerkiksi Ilmajoen pienellä Kos-
kenkorvan harjualueella, joka salaojan tavoin 
kohoaa vettä ympäröiviltä, pääasiassa hienoja 
maalajeja käsittäviltä alueilta huomattavia mää-
riä. Koko Hyypänjokilaakso peitteisine vet- 
täjohtavine kerrostumineen on valtava poh- 
javesiallas, jonne vettä keräytyy laajalta alueel-
ta. Kallioperä mahdollisine poikittaisine ruh- 
jelaaksoineen täydentää tätä systeemiä. On to-
dennäköistä, että Heikkurinkankaan ja Hyy- 
pänmäen alueet ovat samaa muodostumaa ja 
niiden vesivaroja tulee tarkastella yhdessä. 
Heikkurinkankaan alueen, jonka tuntumas-
sa mainittu kuuluisa Pahalähde sijaitsee, antoi-
suudeksi on arvioitu 9 000 m3 vuorokaudessa 
ja H yypänm äen 7 000 m3 vuorokaudessa. 
Yhteenlaskettu antoisuus voi olla liian suuri tu-
loksen perustuessa erillisiin koepumppauk- 
siin. Tulevan vedenoton aikana suoritettava 
tarkkailu tuo tähän asiaan lisävalaistusta.

On myös mainittava alueella todetut "ylem-
män” vesikerroksen eli orsiveden esiintymät, 
joista mm. lukuisa määrä talousvesikaivoja saa 
vettä.

Muina tässä vyöhykkeessä olevina pohjave-
sialueina ovat Kauhajärven kupeessa oleva Ka- 
tikankangas 1 900 m3 vuorokaudessa olevine 
pohjavesimäärineen sekä kunnan toinen Kar- 
hukangas (3 000 m3 vuorokaudessa).

Nuorten harjujen pohjavesialueita

Nuorten harjujen syntyä ovat säädelleet samat 
luonnonvoimat kuin edellistäkin ryhmää. Man-
nerjäätikön sulaessa syntyi valtavia vesimääriä, 
jotka kerääntyivät jäätikköjoiksi. Joet kuljettivat 
jäätikössä ollutta maa-ainesta, lajittelivat sitä ja 
lopulta aines kerrostui itse jäätikköjokiin ja nii-
den suistoihin. Syntyi pitkänomaisia selänteitä
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ja hiekkakenttiä, joita sitten myöhemmin vai-
kuttaneet voimat ovat muokanneet. Tämän vai-
heen harjuja edustavat Kauhajoella ennenkaik-
kea pohjois-eteläsuuntainen Nummikangas- 
Pitkämönkangas-vyöhyke.

Keltamäki on pinnaltaan tasainen hieno-
hiekka-alue, jolla mm. Kauhajoen lentokenttä 
sijaitsee. Sen pohjavedet purkautuvat luonnon-
olosuhteissa Ikkelänjokeen. Alueelta on arvioi-
tu saatavan hyvälaatuista pohjavettä 1 800 m3 
vuorokaudessa, joskin veden rautapitoisuuden 
kasvu vedenoton aikana on mahdollista.

Heikinkankaan harjuselänteessä on hyvin 
lajittunut ydin, joka mahdollisesti jatkuu edellä 
kuvatulle alueelle. Alueen pohjavesivarojen 
määräksi on arvioitu 2 600 m3 vuorokaudessa, 
joista ainakin pääosa on hyvälaatuisia, sellaise-
naan käyttöön soveltuvia. Pohjavedet, joita alu-
eelle virtaa myös eteläpuoliselta Nummikan- 
kaalta, purkautuvat Isoluomaan, edelleen Män- 
nistönluomaan.

Pirttikangas on Heikinkankaan länsipuo-
lella oleva uloke. Sen pohjavesivarojen mää-

räksi on arvioitu 1 900 m3 vuorokaudessa.
Kaunis harju jatkuu Heikinkankaalta etelään 

Isona Nummikankaana, joka ylävälle alueel-
le kerrostuneena erottuu myös korkeussuhteit- 
tensa puolesta ympäristöstään. Alueen itä- ja 
pohjoisosia pidetäänkin Kauhajoen kunnan 
teettämässä maisemaselvityksessä luonnoltaan 
merkittävinä ja suojeltavina. Alueen pohjavesi-
varoiksi on arvioitu 5 800 m3 vuorokaudessa. 
Harjujakson eteläpäässä pohjavesien virtaus 
suuntautuu kohti Nummijärveä, jossa purkau-
tuminen tapahtuu laajalla alueella.

Edustavin osa tästä Kauhajoen laajimmasta 
harjumuodostumasta on Nummikangas, jon-

Pahalähde Hyypänlaakson rinteellä on Kauha-
joen tunnetuin lähde. Siitä purkautuu hyvälaa-
tuista pohjavettä Kauhajokeen 4 400 m3 vuoro-
kaudessa. Toistaiseksi ei ole yksiselitteistä tie-
toa siitä, mistä vesi on peräisin. Kuva Seppo 
Laakso.
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ka jatkeet etelään ulottuvat aina Pohjankan-
kaalle. Lapinharjun komea selänne nousee 30 
metriä Nummijärven tasosta. Nummikangas 
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel-
maan merkittävänä kohteena. Osa alueesta 
kuuluu Kauhaneva-Pohjankankaan kansallis-
puistoon. Alueen pohjavesivarojen määräksi 
on arvioitu 9 400 m3 vuorokaudessa. Vedet on 
arvioitu hyvälaatuisiksi. Alueen pohjoisosassa 
pohjavedet purkautuvat Nummijärveen ja ete-
lässä ympäröiville soille, pääosin itäpuolelle.

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvasta Kurikan 
Pitkämönkankaasta jää vähäinen osa Kauhajo-
en puolelle. Pitkämönkankaan länsipuolella 
on lisäksi Toivakanmäen pieni pohjavesialue, 
jonka antoisuudeksi on arvioitu 800 m3 vuoro-
kaudessa. Se ulottuu osin Kurikan puolelle.

Yhteenvetoa pohjavesivaroista

Inventoidut, pohjavesivarojen suhteen alusta-
vasti tai yksityiskohtaisesti arvioidut muodostu-

mat käsittävät Kauhajoen huomattavimmat 
pohjavesialueet. Oheisessa taulukossa on esi-
tetty sekä näiden alueiden antoisuuksista että 
havaituista lähdevirtaamista arviointi- tai tutki-
mustieto. Se vesimäärä, joka vuosittain keski-
määrin muodostuu sateesta pohjavedeksi, on 
kertaluokkana yhteensä noin kolmekymmentä 
miljoonaa kuutiometriä eli keskimäärin noin 
kahdeksankymmentätuhatta kuutiometriä vuo-
rokaudessa. Mikä tämän veden käytännön 
hyödyntämismahdollisuus ja toisaalta sen mer-
kitys luonnolle on?

Huomattava osa pohjavedestä on teknisesti 
sekä lähes sellaisenaan käyttökelpoista että

Lapinharjun selänne nousee 30 metriä Nummi-
järven tasosta. Kauhajoen harjuluonto on edus- 
tavinta täällä Nummikankaalla, jonka eteläosa 
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjel-
maan. Alueen pohjavedet purkautuvat Nummi-
järveen ja ympäröiville soille. Kuva Jussi Klee-
mola.
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kohtuukustannuksin käyttöön saatavissa, mi-
käli pohjavesialueen kaukainen sijainti ei aseta 
estettä. Tosiasiassa vm. seikka ainakin nykynä-
kymillä jättää osan pohjavesialueita esimerkik-
si vesihuollon käyttömahdollisuuksien ulko-
puolelle. Osassa inventoituja alueita veden tek-
niset ottoedellytykset ovat puolestaan heikot 
mm. maaperän huonon johtavuuden tai vesi- 
kerroksen pienen paksuuden vuoksi ja siten
niiden inventoinnin perusteella esitetyt antoi- 
suusarviot jäävät vedenoton kannalta merki-
tyksettömiksi.

Laaja-alaisilla pohjavesivarastoilla ja niiden 
vuotuisella täydentymisellä on kuitenkin vesi- 
luonnon kannalta suuri merkitys. Mitä enem-
män varastoitunutta pohjavettä on, sitä tasai-
semmin joet ja purot saavat purkautuvaa vettä 
eri vuodenaikoina. Pohjavesivarastoista tihku-
valla vedellä on luonnollisesti vaikutus myös 
suoluontoon. Varsinaisten inventoitujen pohja-
vesialueiden ulkopuolellakin on -  paitsi pie-
nempiä sora-hiekkamuodostumia -  myös mui-
ta vettä varastoivia maaperämuodostumia sillä 
kuten todettiin, Kauhajoen maaperän keski-

paksuus on ehkä kaksin-kolminkertainen 
muuhun maahan verrattuna. Myös näiden vesi-
varat tasaavat purojen ja jokien virtaamavaihte- 
luja. On oikeutettua arvioida, että Kauhajoen 
varsin erikoislaatuisilla pohjavesiolosuhteilla 
on alueen vesiluontoon vaikutus, joka merkit-
tävästi ja edukseen poikkeaa maan keskiverto- 
olosuhteista.

Tärkeät pohjavesialueet

Pohjavesialueet, joiden vettä jo käytetään tai 
tulevaisuudessa tultaneen käyttämään veden-
hankintaan, muodostavat inventoitujen pohja-
vesialueiden joukossa oman kohderyhmänsä. 
Vesi- ja ympäristöhallinnon toimesta on määri-
telty tällaiset ns. tärkeät pohjavesialueet, joiden 
suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Tätä 
aihetta käsitellään lähemmin toisessa luvussa. 
Kauhajoella tärkeiksi pohjavesialueiksi on tällä 
hetkellä luokiteltu sivun 208 kartassa esiintyvät 
alueet, joista useimmat jo ovat tai lähiaikoina 
tulevat vedenoton piiriin.
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JUSSI KLEEMOLA

Kauhajoen vedenhankinta

Kauhajoen Vesihuolto Oy

Pitäjän kaikki vesilaitokset ottavat jakamansa 
talousveden suojaavien maakerrosten alta 
pohjavesistä. Vesijohtoverkoston piirissä on 
noin 90 % kunnan asukkaista. Kauhajoen Vesi-
huolto Oy huolehtii veden toimittamisesta yli 
12 000 asukkaalle 3 400 eri kiinteistöön. Kes-
kustan lisäksi jakelualue käsittää Aron-, Har- 
jan-, Havus-, Heikkilän-, Järvi-, Kainaston-, Ko-
kon-, Kosken-, Luoman-, Turjan- ja Valkaman- 
kylät sekä osittain Hangas-, Ikkelän-, Kuutin- ja 
Lustilankylät.

Kulutuslukuja

Oheisesta kuviosta ilmenee, että muille vesilai-
toksille toimitetaan vettä viidennes koko kulu-
tuksesta. Tämä toiminta perustuu Kauhajoen 
Vesihuolto Oy:n tekemiin sopimuksiin Teuvan 
kunnan ja Närpes Vatten Ab:n kanssa. Yli puo-
let Kauhajoella käytetystä vedestä on kotien 
talousvettä, jota kuluu asukasta kohti 130 litraa 
vuorokaudessa.

Teollisuusveden määrä Kauhajoella kulute-
tusta vedestä on noin 19 %. Elintarviketeolli-
suus on huomattava vedenkäyttäjä, niin Kau-
hajoellakin Maan Liha Oy. Muutoin jalostus-
työssään korkealaatuista pohjavettä tarvitseva 
teollisuus ei ole vielä löytänyt Kauhajoen suo-
mia mahdollisuuksia.

Kuviossa esiintyvä palvelutoiminta tarkoit-
taa koulujen, sairaaloitten, toimistojen ja hotel-
lien kulutusta, yleinen vedenkulutus taas esim. 
puistojen, urheilukenttien, katujen ja teitten 
hoidossa käytettyä vettä sekä sammutus- ja 
hukka vettä.

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 

V ER KO STO O N  PUMPATUN VES IM ÄÄRÄN  JAKAUTUMINEN 

K O K O N A ISK U L U T U S  1990 1 4 0 7.343 m^a

KESK IMÄÄRÄINEN VU0R0KAUSIKULUT US 3 8 35 m3/d

MUILLE VES ILA ITOKS ILLE  MYYTY 

27 2.454 mVa 742 m3/d

TALOUSVES I
584.204 m3/a 1.592 mVd

TEOLL ISUU SVES I  
2 12. 671 m3/a 580 m3/d

PALVELUTOIMINTA 
140.695 m3/a 383 m3/d

YLEINEN VEDENKULUTUS 
197.319 m3/a 538 m3/d

Vedenottamot

Ensimmäinen Kauhajoen Vesihuolto Oy: n ve-
denottamo oli Rydinlähde Harrinkankaalla, 
josta Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt 
luvan ottaa 1 300 m5 vuorokaudessa. Tutkimus-
ten mukaan Rydinlähteen arvioitu antoisuus on 
jonkin verran oikeuden myöntämää lupaa suu-
rempi (1 600 mj/d). Harrinkankaan pohjavesi-
alueen antoisuudesta oli noin puolet käytössä 
v. 1990. Vesi onkin pysynyt koko toiminnan
ajan vuodesta 1945 lähtien moitteettomana.
Pohjavesien laatu heikkenee, jos alueelta pum-
pataan luonnollista antoisuutta enemmän. Seu-
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rauksena on mm. raudan ja mangaanin pitoi-
suuksien kohoaminen. Maltillisesta vedenotos- 
ta huolimatta Rydinlähteen tulevaisuus on laa-
jamittaisen soranoton vuoksi uhattu.

Uusien kuluttajien liittyminen vesihuollon 
piiriin johti Isolähteen vedenottamon rakenta-
miseen vuonna 1970 Lumikankaan pohjoisreu-
nalle. Länsi-Suomen vesioikeuden lupa oikeut-
taa 3 000 m3: n pumppaamiseen, mikä on tutki-
muksissa todettu Isolähteen esiintymän antoi-
suudeksi. Kuten oheisesta kuvasta käy ilmi, 
otettiin Isolähteestä v. 1990 vain osa esiinty-
män antoisuudesta (60 %). Isolähde on Kauha-
joen Vesihuolto Oy:n päävedenottamo. Koko 
Lumikangas Ln pohjavesialue sisältää myös 
huomattavia reservejä.

Lumikangas I:n pohjavesialueella on myös 
uusin v. 1978 rakennettu vedenottamo, nimel-
tään Lumikangas. Sen merkitys muiden täyden-
täjänä on jo huomattava. Myös Lumikankaan 
ottamolla pumppausmäärä on kohtuullinen: 
Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämästä 
määrästä (2 000 m7d) oli v. 1990 käytössä 60 %. 
Niin Isolähteen kuin Lumikankaankin otta-
moista saadaan laadultaan hyvää vettä, kuten 
artikkelissa "Talousvesianalyysit” lähemmin 
kerrotaan.

Ympäristöviranomaiset ovat antaneet ohjei-
ta ja suosituksia pohjavesialueinen suojelemi-

KAUHAJ0EN  VESIHUOLTO OY 

VEDENOTTAMOILTA OTETTU VESI 1990

Y H T E E N S Ä  1. AO 7.3 43 m3/a 3.835 m3/d

K AL AV E H EN PU OLI

1 2 . 2 37 m3/a 33 m3/d

RYD1 NLÄHDE

296.906 mVa 809m3/d

ISO LÄ H D E

650.83 0 m3/a 1.774 nikd

L U M IK A N G A S

447.370 m^a 1.219 m3/d

0,9 %

Siiviläputkikaivon rakennustyö käynnissä Iso- 
lähteen vedenottamolla kesällä -87 ja oheisena 
valmiin kaivon ominaisantoisuuskäyrä ja mitat. 
Kuva Kauhajoen Vesihuolto Oy.

13 Kauhajoen vesien kirja 193



seksi (ks. s. 207). Ohjeet eivät ole kuitenkaan 
turvanneet Kauhajoen 12 000 asukkaan ve-
denottamoita soranoton aiheuttamilta riskeiltä. 
Ongelmat tuntuvat yhä lisääntyvän, koska ve-
denottamoilla ei ole vesioikeuden vahvistamia 
suoja-alueita. Asiaan palataan lähemmin sivuil-
la 214-216.

Muut vesilaitokset

Julkisen valvonnan alaisia yleisiä vesilaitoksia 
ovat myös 350 talouden Päntäneen Vesihuolto 
Oy (Kivistönmäen lähde Kivistönkankaalla) ja 
60 talouden Sahankylän vedenhankintaosuus- 
kunta, joka ottaa veden Heikinkankaalta. Li-

Lähteet:

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n toimintakertomus vuo-
delta 1990.

säksi eri kylissä on useita pieniä vesilaitoksia, 
mm. Hyypänmäen, Jokimäenkylän, Juoniky- 
län, Nummikosken ja Nahkaluoman vesiosuus-
kunnat.

Kauhajoelta johdetaan vettä myös Karviaan. 
Nummikankaan eteläpäässä sijaitsevat Karvian 
Pohjoispään Vesiosuuskunnan vedenottamot, 
joista Länsi-Suomen vesioikeus on myöntänyt 
luvan ottaa 300 m7d. Vettä pumpataan aivan 
Kauhanevan kansallispuiston kupeesta, ja ve-
den riittämisessä ja laadussa on ilmennyt on-
gelmia.

Tekstissä mainittujen vedenottamoiden si-
jainti ilmenee sivulla 208 olevasta tärkeitten 
pohjavesialueitten kartasta.

Vaasan vesipiirin vesitoimisto. Tärkeät pohjavesialu-
eet. Kauhajokea koskeva kuntakohtainen kan-
sio. N:o 38/560 Vav 1982.
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Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n hanke

Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n vedenhankinnan 
yleissuunnitelma valmistui vuonna 1982. Ve- 
siyhtiön pääosakas on Seinäjoen kaupunki, 
joka ottaa nykyisin vetensä Seinäjoen ns. kui-
vasta uomasta, jonka virtaama on kesällä 900 
litraa ja talvella vain 100 litraa sekunnissa. Joen 
vesi on ravinnerikasta ja tummaa ja sen laatu 
vaihtelee vesilaitoksen kannalta liian nopeasti. 
Humuspitoisuuden vuoksi vedellä on myös ih-
misten terveyteen liittyviä riskejä. Veden määrä 
sinänsä on riittävä.

Kauhajoki ei ole katsonut tarpeelliseksi osal-
listua Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n toimiin, 
mutta Kurikka, Ilmajoki ja Jalasjärvi ovat liitty-
neet tähän Seinäjoen vedenhankintayhtiöön. 
Aluksi hankkeessa oli mukana Alkon Kosken-
korvan tehdas, mutta myöhemmin se on irrot-
tautunut hankkeesta.

Suunnitteluasiakirjoista käy ilmi, että Ilma-
joen vedenkulutuksen arvioidaan nousevan 
vuoteen 2010 mennessä noin 4 000 m3:iin vuo-
rokaudessa. Ilmajoen nykyisin käytössä olevan 
pohjavesiesiintymän antoisuus on 5 000 m3 
vuorokaudessa, josta Alkon käyttöön on varat-
tu 2 000 m3. Kunnan käyttöön jäävä kapasiteet-
ti 3 000 m3 riittää 1990-luvun alkuun. Sen jäl-
keen puuttuva vesimäärä saadaan lisäottamoil- 
la Ilmajoen runsaista pohjavesivaroista, joiden 
määräksi on arvioitu 12 000 m3 vuorokaudessa. 
Vesi on laadultaan rautapitoista, mutta siitä saa-
daan nykyisinkin kemikalioinnin, selkeytyksen 
ja saostuksen keinoin laadultaan hyvää juonta-
ja talousvettä.

Oy Alko Ab:llä on tehdasalueen läheisyy-
dessä kaksi vedenottamoa, joista on oikeus ot-
taa vettä 7 000 m3, tarpeen vaatiessa enemmän-
kin. Kummastakin ottamosta saatava vesi on 
rautapitoista ja vaatii käsittelyn, jonka tehdas 
suorittaa omassa puhdistamossaan. Alkon vesi-

huolto ei edellytä osallistumista Kauhajoen 
pohjavesien hyväksikäyttöön.

Myös Jalasjärven  pohjavesivarat riittävät 
pitkälle 2000-luvulle. Suunnittelukauden lo-
pulla vuonna 2010 kunnan vedenkulutuksen 
määräksi arvioidaan runsaat 3 000 m3 vuoro-
kaudessa. Tämä määrä on saatavissa tunnetuil-
ta pohjavesialueilta, joiden vesi on sellaisenaan 
hyvää juoma- ja talousvettä.

Kurikan vedentarpeeksi arvioidaan suun-
nittelukauden lopulla lähes 3 900 m3 vuoro-
kaudessa. Kurikan pohjavesivarojen antoisuu-
deksi arvioidaan noin 10 000 m3 vuorokaudes-
sa. Pitkämönkankaan runsaat pohjavedet ovat 
vielä täysin käyttämättä. Osa Pitkämönkankaan 
pohjavedestä on rautapitoista. Raudan poisto 
talousvedestä on kuitenkin teknisesti yksinker-
tainen toimenpide.

Seinäjoen vedentarpeeksi arvioidaan suun-
nittelukauden lopussa vuonna 2010 runsaat 
15 000 m3 vuorokaudessa. Mikäli paljon vettä 
tarvitsevat teollisuuslaitokset (Itikka, Maitoja-
loste) käyttävät nykyisen vesilaitoksen pinta-
vettä, jää pohjaveden tarpeeksi runsaat 12 000 
m3 vuorokaudessa.

Eri vaiheiden jälkeen yhtiö on päätynyt esit-
tämään v. 1989 sivulla 197 olevan vedenhan- 
kintasuunnitelman, vieressä Länsi-Suomen ve-
sioikeuden päätös saman vuoden joulukuulta.

Päätöksessään vesioikeus ei myöntänyt ve- 
denottolupaa Ilmajoelle, Kurikalle ja Jalasjär- 
velle, joilla on riittävät varat omilla alueillaan. 
Kauhajoen koko latvaosan kuivumisen estämi-
seksi päätöksessä mainitaan, että Hyypänjoes- 
sa on oltava vettä 100 1/s Pahalähteen alapuo-
lella. Vedenottoa on tarvittaessa vähennettävä, 
jotta joki pysyy hengissä.

Käsiteltyään tehdyt valitukset vesiylioikeus 
antoi päätöksensä alkuvuodesta 1991- Päätök-
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Yhtiön hakema 
vesimäärä

Länsi-Suomen 
vesioikeuden päätös

Pahalähde, Kauhajoki 9 000 m3/vrk 7 000 m3/vrk
Nummikangas, Kauhajoki 4 000 m3/vrk 3 000 m3/vrk
Iso Nummikangas, Kauhajoki 1 500 m3/vrk 1 500 m3/vrk
Heikinkangas, Kauhajoki 5 000 m3/vrk 1 000 m3/vrk
Autionmaa, Kurikka 3 500 m3/vrk 3 500 m3/vrk

yhteensä 23 000 m3/vrk 16 000 m3/vrk

sen mukaan otettavan veden määrää enintään 
16 000 m3/vrk ei muutettu, mutta lupa veden 
johtamiseen myönnettiin myös Kurikan ja Il-
majoen tarpeisiin. Vesiylioikeus piti luvan 
myöntämistä myös näille kunnille teknisesti ja 
taloudellisesti tarkoituksenmukaisena ottaen 
huomioon muun muassa putken kulun näiden 
kuntien tärkeimpien vedenkäyttöalueiden lä-
heltä, kuntien varavedenottotarpeen, pitkän ai-
kavälin vesihuollon tarkoituksenmukaisen 
suunnittelun ja Ilmajoen vesilaitoksen nykyisin 
käyttämän veden korkean rautapitoisuuden. 
Jalasjärvelle ei sen sijaan myönnetty lupaa ve-
den johtamiseen.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuis-
ton ja Ison Koihnannevan erityislaatuisten luon-
nonolosuhteiden ja kasviston vahingollinen 
muuttuminen on pyrittävä mahdollisimman hy-
vin estämään. Tämän vuoksi vesiylioikeus mää-
räsi, että luvansaajan on järjestettävä vesi- ja 
ympäristöhallituksen hyväksymällä tavalla 
pohjaveden korkeuksia ja sen vaikutuksia kas-
villisuuteen koskeva seuranta Nummikankaan 
vedenottamon läheisyydessä Kauhannevan- 
Pohjankankaan kansallispuiston koillis-itäosas- 
sa ja Ison Koihnannevan suoalueen länsiosassa.

Vesiylioikeus pysytti vesioikeuden päätök-
sen mukaisen luvansaajalle asetetun velvoit-
teen, jonka mukaan luvansaajan on tehtävä ha-
kemus vesioikeudelle lupaehtojen tarkistami-

Yksi Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n vedenhan-
kinnan vaihtoehto vuodelta 1982. Osakaskun-
tien osin ylimitoitettu vedentarve pyrittiin 
suunnitelmissa alun alkaen tyydyttämään lä-
hinnä Kauhajoen esiintymistä.

Länsi-Suomen vesioikeuden, Kyrönjokilaakson 
Vesi Oy:n ja Kauhajoen kunnan edustajia tutus-
tumassa Pahalähteeseen. Katselmustoimituk-
sissa esiintuodut seikat ovat vaikuttaneet vesi-
oikeuksien päätöksiin niin, että osa Kauhajoen 
luontoa uhkaavista tuhoista on voitu torjua. Pa- 
halähde on kuitenkin pysynyt sitkeästi suunni-
telmissa mukana. Kuva Jussi Kleemola.

seksi viiden vuoden kuluessa siitä, kun otetta-
va vesimäärä kuukausikeskiarvona mitattuna 
on ylittänyt 10 000 m3/vrk. Otettavan vesimää-
rän tarpeettoman kasvun rajoittamiseksi vesi- 
ylioikeus lisäksi määräsi, että tuohon hake-
mukseen on liitettävä selvitys luvansaajakun- 
tien alueilla olevista sellaisista runsaasti vettä 
käyttävistä laitoksista, joiden vedenlaadun ei 
tarvitse täyttää talousvedelle asetettuja vaati-
muksia, sekä suunnitelma siitä, miten noiden 
laitosten vedensaanti voidaan turvata muulla 
kuin tämän luvan mukaisesti otettavalla vedel-
lä. Vesioikeus voi noiden selvitysten perusteel-
la määrätä, että nyt kysymyksessä olevaa poh-
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javettä ei saa käyttää edellä sanottujen laitosten 
tarpeisiin.

Vedensaannin turvaamista koskevalta osin 
vesiylioikeus täydensi vesioikeuden päätöstä 
siten, että jos jonkun vedensaanti häiriytyy, lu-
vansaajan tulee toimittaa vettä niin, ettei ve-
densaantiin tule keskeytystä.

Oikeuden päätöksellä Kyrönjokilaakson 
Vesi Oy:n hakemaa vesimäärää on voitu alen-
taa huomattavasti alkuperäisestä hakemukses-

ta. Vesiyhtiö, joka ei suunnitelmissaan osoitta-
nut kiinnostusta Kauhajoen edustavimman 
luonnon säilyttämiseksi, joutuu nyt huolehti-
maan siitä, ettei Hyypänjoki kuole kokonaan 
tai eteläisen Suomen komein suo kuivu. Kunta-
laisten aktiivisuudella on ollut ratkaiseva mer-
kitys ympäristötuhojen torjumiseksi. Valppaut-
ta tarvitaan edelleen, sillä vesiylioikeudessa hy-
väksytytkin suunnitelmat sisältävät vakavia 
huolenaiheita.

Etelä-Pohjanmaalla alettiin tehdä historiaa

Pohjavesityö alkoi Ilmajoelta
Lähes päivälleen yhdeksän 

vuo tta on kulunut siitä, kun 
ensimmäinen pohjaveden han
kin tahakem us Kauhajoen Pa-
haläh teestä  jä te ttiin
15.11.1982 viranomaisille.

Lopullinen lupapäätös saa
tiin 31.10.1991, kun korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi K auha
joen kunnan valituksen eikä 
an tanu t muille valittajille vali
tuslupaa vesiylioikeuden teke
m ästä m yönteisestä päätök
sestä Seinäjoen, Ilmajoen ja 
Kurikan vesihuollon osalta.

Torstaina iski V aasan vesi
piirin kaivinkoneen kauha kyn
tensä Ilmajoella v almiiksi 
m ääriteltyyn runko linjaan ja  
ensim m äisten 12 m etriä p it
kien sekä halkaisijaltaan 60 
sen ttim etrin  m uoviputkien las
ku noin kolmen m etrin syvyy
teen alkoi. Toinen kaivinkone 
lapioi välittöm ästi ojan um 
peen.

Länsi-Suomen vesioikeus 
antoi luvan joh taa pohjavettä  
vain Seinäjoen tarpeisiin. Ve
siylioikeus m uutti kuitenkin 
tä tä p ää töstä siten, e ttä myös 
Ilmajoki ja Kurikka pääsevät 
pohjavedestä osallisiksi. Vuo
rokaudessa pohjavettä saa kui
tenkin o ttaa enintään 16 0000 
kuutiometriä.

Pohjavesi johdetaan Paha- 
lähteen, Nummikankaan. Ison 
Nummikankaan, Heikinkan-
kaan ja A utiom aan vedenotta
m oista alkalointilaitokseen ja  
sen alavesisäiliöön. jo tka si
ja itseva t A utiom aan alueella. 
Suunnitelm at on laatinu t Oy 
Vesi-Hydro Ab.

Johtoa 84 kilometriä
— Vesijohdon kokonaispi

tuus ilman Jalasjärven haaraa 
on 84 kilom etriä ja hankkeen 
kustannusarvio noin 112 mil
joonaa markkaa, jo sta vesi
huoltotyön eli vesipiirin osuus 
on 37 miljoonaa. Loppuosa 
m uodostuu putki ym. m ate
riaaleista, vedenottam oista, 
erikoisrakenteista ja  rakennut-
tam iskustann uksista, kertoi
vesipiirin työpäällikkö Seppo 
H e r r a l a .

Hänen m ukaansa hanke 
työ llistää välittöm ästi parhail
laan 13, m u tta  ensi vuoden 
puolella keskimäärin 40 hen
keä. Työllistämisen kerran-

Vaslpllrin miehet ovat kiinnittäneet muhkean vesljohtoputken kaivinkoneen kauhaan, joka siirtää sen 
noin kolmen metrin syvyyteen. Pohjavesijohdon rakentaminen alkoi Ilmajoelta Kantatie 67:n välittö
m ässä  läheisyydessä kohti Kurikkaa Ja Kauhajokea.

naisvaikutukset ovat myös 
m ittavia. Työn arvioidaan val
m istuvan vuoteen 1994 men
nessä.

Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n 
osuus pohjavesihankkeessa on 
luonnollisesti suuri. Yhtiö vas

taa  karkealla jaolla kaikista 
m ateriaalikustannuksista ja  
siis vesipiiri työn osuudesta.

Vesiyhtiön pääosakas on 
Seinäjoen kaupunki. Se mak
sa tta a osuutensa kaupunkilai
silla, jo tk a tu n tev a t erinomai

sen veden vesitaksansa hin
nassa.

K ustannusten peittäm ista- 
pa Seinäjoella on sikäli oikeu
denmukainen, e ttä eniten vet
tä  käy ttäv ä t myös eniten siitä 
m aksavat. — m t

Tehdäänkö samalla histo-
riaksi Kyrönjoen latva, 
Päntäneenjoki, Nummijär-
vi, Kauhanevan kansallis-
puisto ja monet taimenpu- 
rot?

Ilkka 15.11.1991.
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Tuhotaanko Kyrönjoen latva?

Kyrönjoen pisin latvahaara alkaa Hyypänjoke- 
na Kauhajoen Kauhajärvestä, matalasta rehe-
vöityneestä vesistöstä. Joki on latvoillaan pieni 
puro, joka etenee tuhansin mutkin luonnonuo- 
massaan, saa hapetusta Pitkäkoskesta, lisää 
vettä Katikanluomasta ja saapuu avaraan Hyy- 
pänlaaksoon, joka Kemijokivarren maisemia 
muistuttavana on Pohjanmaan komeimpia ja 
omaleimaisimpia kulttuuriympäristöjä. Laak-
son alkupäässä parin luoman ja ennen muuta 
Pahalähteestä tulevan puhtaan pohjaveden an-
siosta veden laatu paranee edelleen. Myös vir-
taaman lisäys on huomattavan suuri pohjavesi- 
purkautumien ansiosta.

Hyypänjoki on Pahalähteen alapuolella kah-
desta neljään metriin leveä pikku joki tai puro, 
jossa veden laatu on pohjavesipurkautumien 
ansiosta muihin Etelä-Pohjanmaan jokiin ver-
rattuna hyvä. Joen syvänteet ovat täyttyneet 
metsäojien tuomista maa-aineksista ja tulva- 
herkkyys on lisääntynyt. Myös luonnollinen 
eroosio on voimakasta. Alueen asukkaiden 
elämässä joki on kuitenkin yhä kuin helmi kau-
niin maiseman kruunussa, tosin hieman sa- 
mentunut mutta kuitenkin olemassa ja kirkas-
tettavissa. Se on lapsuuden uimapaikka, tam-
mukan narraajien ja luonnossa viihtyvien ret- 
keilykohde, peltojaan kastelevien ja karjaa hoi-
tavien viljelijöitten vesilähde ja alueen kaikkien 
asukkaitten sosiaalinen elinympäristö. Tämän 
kaiken riistäminen alueen nykyisiltä asukkailta 
ja kaikilta tulevilta sukupolvilta ei ole pieni 
asia.

Pahalähde ym päristölle elintärkeä

että Pahalähde on niin huomiota herättävä 
paikka. Syvän notkelman pohjalla Hyypän- 
laakson rinteessä on laaja lähdealue, josta kir-
kas lähdevesi pulppuaa runsaana esiin. Paha- 
lähteen jatkuva ylivuoto on 52 litraa sekunnissa 
(noin 4 500 m3/vrk). Tämä lähdevesi ja alueen 
pienemmät pohjavesipurkautumat muodosta-
vat kesän kuivimpana aikana ja sydäntalvella 
pääosan Hyypänjoen koko vesimäärästä tällä 
kohdalla.

Pahalähteestä on suoritettu koepumppaus 
helmikuussa 1972, ja tehona käytettiin 7 300- 
9 500 m3 vuorokaudessa. Tuloksia arvioitaessa 
on todettu, että noin 9 000 m3 vuorokautinen 
vedenotto vaikuttaa pohjavedenpintaa selvästi 
alentavasti Hyypänlaaksossa noin 1.5 kilomet-
riä kumpaankin suuntaan. Vaikutus näkyy lie-
vänä tätä kauempanakin. Sen sijaan orsivesi- 
kerrokseen kaivetuissa kaivoksissa ei veden-
pinta laskenut pumppauksen vaikutuksesta. 
Noin 6 km alajuoksulle, Hyypänmäessä tehty 
erillinen koepumppaus 7 000 m3/vrk teholla 
antoi samanlaisen tuloksen. Pohjavedenpin-
nan alenemisesta johtuva haitta ja vahinko ei 
selvitysten mukaan ulottuisi Pahalähteen 
pumppauksessa pohjoisessa Hyypänmäen alu-
eelle eikä etelässä Kolmentuulenlakin alueelle. 
Kuten Esko Mälkin artikkelissa mainitaan, poh-
javeden muodostamisaluetta ei kuitenkaan 
tunneta, ja vasta mahdollinen vedenotto tuo 
esiin vanhinkoja kärsivät alueet. Yksi ja sitäkin 
suurempi vahinko on kuitenkin selvä. Ve-
denotto vähentäisi voimakkaasti alinta virtaa-
maa Kyrönjoen latvoilla, ja vaikutukset tuntui-
sivat myös Päntäneenjoessa, kuten seuraavan 
aukeaman kuvasta ja kartasta käy ilmi.

Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n vedenhankinta- 
suunnitelmien tragedia on syntymässä siksi,
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Pahalähteen ja Hyypänmäen koepumppauk- 
sista tehty kartta kertoo, että suunniteltu ve- 
denotto vähentäisi voimakkaasti alivirtaamaa
Hyypänjoessa Katikanluoman yhtymäkohdasta 
Kirkonkylään ja Päntäneenjoessa koko sen pi-
tuudelta. Pohjaveden pinta saattaa alentua 
muuallakin kuin tutkituissa paikoissa, sillä 
pohjaveden muodostumisaluetta ei tunneta. 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri.

KYRONJOEN YLÄOSAN (KAUHAJOEN) VESISTÖALUE

HYDROGEOLOGINEN KARTTA

C ]  2 3 A 5 k m

Kauha
j ä r v i  1

V j

m

KOEPUMPPAUSPAIKKA

MUODOSTUMISALUE

KOEPUMPPAUKSEN AIKANA HAVAITTU 
VAIKUTUSALUE, JOSSA POHJAVESIPINNAN 
LASKU OLI 3-6 M

KOEPUMPPAUKSEN AIKANA HAVAITTU 
VAIKUTUSALUE, JOSSA POHJAVESIPINNAN 
LASKU OL11-3 M

KOEPUMPPAUKSEN AIKANA HAVAITTU 
VAIKUTUSALUE, JOSSA POHJAVESIPINNAN 
LASKU OLI ALLE 1 M

______  VEDENOTTO VÄHENTÄÄ VOIMAKKAASTI ALI
VIRTAAMAA (TAI KUIVAN AJAN VESIMÄÄRÄÄ)

--------- VEDENOTON VAIKUTUS HAVAITTAVISSA JOEN
ALI VIRTAAMASSA
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Kuten edellä todettiin, pitävät puroihin ja 
jokiuomaan purkautuvat pohjavedet Hyypän- 
joen veden laadun hyvänä. Varsinkin alivirtaa- 
man aikana pohjavesi pitää koko joen hengis-
sä.

Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksessä 
mainitaan, että kuivina kausina vedenottoa on 
vähennettävä Pahalähteen vedenottamosta 
niin, että Kauhajoessa Juonikylän maantiesillan 
kohdalla virtaa vettä aina vähintään 100 1/s.

Päätöksellä pyritään estämään täydellinen 
ympäristötuhon synty. Lähempi tarkastelu kui-
tenkin osoittaa, että joen em. virtaama ja ve- 
denotto Pahalähteestä eivät voi toteutua sa-
manaikaisesti.

Kyrönjokilaakson Vesi Oy sai vesiylioikeu-
delta luvan ottaa pohjavettä Pahalähteestä kuu-
kausiansioksi laskettuna 7 000 m3/vrk. Vastaa-
va vesimäärä (7 000 m3/vrk = 80 1/s) on poissa 
Kauhajoesta pienentäen vastaavasti joen virtaa-
maa.

Jo  katselmusasiakirjoissa on vuosia sitten 
huomautettu, että tiedot Kauhajoen luonnolli-
sista alivirtaamista keskikesällä ja sydäntalvella 
ovat kovin puutteellisia. Joitakin mittaustulok-
sia sentään on käytettävissä. Kuivia kesiä maa-
kunnassa on keskimäärin viiden vuoden vä-
lein. Tällainen kesä oli mm. vuonna 1967, jol-
loin Vaasan silloisesta vesipiiristä käytiin Kau-
hajoella mittaamassa virtaamia heinäkuun 25. 
päivänä. Mielenkiintoiset lukemat on merkitty 
oheiseen karttaan.

Kauhajärven luusuasta tuli vettä Kauhajo-
keen vain 2,5 1/s. Katikanluomankaan virtaama 
tuona päivänä ei ollut kuin 4,5 1/s. Merkittävän 
lisän lähes kuivaan jokiuomaan toi vasta Paha- 
lähde, jonka ylivuoto 50 1/s on ilmeisesti varsin 
vakaa ja saman verran edelleenkin. Rauhaluo- 
masta joki sai lisää vettä 12 1/s. Jokimäen sillan 
kohdalla Hyypässä Kauhajoen virtaama oli 99 
1/s, ja Kirkonkylässä 168 1/s.

Seinäjoen vedenotto vähentää virtaamia Pa-
halähteen alapuolella 80 1/s. Koepumppaustu- 
lokset osoittivat, että vesi vähenisi pohjaveden 
pinnan alenemisesta johtuen myös yläjuoksun 
suuntaan Katikan kanjonimuodostumille saak-
ka. Jos kesällä 1967 Pahalähteestä olisi pum-
pattu vettä 7 000 m3 vuorokaudessa, olisi Kau-

Virtaamamittaus vuodelta 1967 osoittaa, että 
kuivana aikana Hyypänjoessa ei ole juuri muu-
ta kuin Pahalähteen vettä. Jos vedenottoon 
ryhdytään, on kesän kuivina aikoina ja sydän-
talven viikkoina Pahalähteen koko antoisuus 
pumpattava suoraan jokeen. Kartta Vaasan ve-
sipiirin mittaustulosten perusteella.

201



202



hajoessa ollut vettä Pahalähteen alapuolella 
Juonikylän maantiesillan kohdalla muutama lit-
ra. Jokimäen sillan kohdalla virtaama olisi ollut 
19 1/s ja Kirkonkylässä 88 1/s.

Kauhajoen luonnollinen alivirtaama kuivina 
kesinä on siis Pahalähteen alapuolella huomat-
tavasti alle 100 1/s. Seinäjoki on tekemässä mil- 
joonainvestointeja paikkaan, josta ei voi ottaa 
litraakaan vettä kuivina kesinä, jolloin kulutus 
on suurimmillaan. Kesän kuivimpina aikoina ja 
sydäntalvella Pahalähteen koko antoisuus on 
pumpattava suoraan jokeen vesiylioikeuden 
päätöksen toteuttamiseksi.

Hyypänlaakson ja Seinäjoen ongelm at

Hyypänjoen ongelmaksi ei tule alivirtaama si-
nänsä, josta oikeuden päätöksellä on huoleh-
dittava, vaan vaihteleva veden laatu. Pitääkö 
muutaman viikon runsaampi pohjaveden mää-
rä joen hapekkaana ja viileänä, taimenet hen-
gissä ja kasvillisuuden kurissa, vai riistäytyykö 
rehevöityminen lämpenevän joen umpeenkas-
vuksi ja sen hygieenisen tilan heikkenemisek-
si? Joka tapauksessa joen arvo laskee ja erias-
teisia ongelmia syntyy.

Pulppuavat lähteet ja arvokas tammukkajoki 
ovat tämän päivän hyyppäläisten elinympäris-
töä, kuten esi-isillä vuosisatoja sitten. Ajatteleva 
ihminen niin Kauhajoella kuin Seinäjoellakin 
on syvästi huolissaan tällaisesta suunnitelmas-
ta, jolla väistämättä aiheutetaan ongelmia maa-
seudun elinympäristölle ja jatkuvia ristiriitoja 
Seinäjoen vesihuollon turvaamiseksi sydäntal-
ven viikkoina ja kesän hellejaksoina.

Pahalähteen vedet purkautuvat Hyypänjokeen 
pitäen joen sulana. Pahalähde pitää koko joen 
hengissä, sillä alivirtaama-aikoina joki saa pää-
osan vedestään lähteen ylivuodosta. Kuva Sep-
po Laakso.

Mitä laki sanoo

Vesilain mukaan, milloin kunnan tai suureh-
kon kuluttajajoukon tarvetta palvelevan, pää-
asiallisesti talousveden saantia tarkoittavan yri-
tyksen taikka muun yleiseen tarpeeseen tapah-
tuvan vedenhankinnan järjestäminen teknilli-
sesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella 
tavalla edellyttää toisen alueelta saapuvan poh-
javeden käyttöön ottamista, vesioikeus voi 
myöntää sihen luvan. Lupaa ei saa myöntää 
veden johtamiseksi paikkakunnan ulkopuolel-
le, mikäli vastaavanlaista tarvetta asianomaisel-

Lähteet ja tammukkajoki eivät ole enää monen 
suomalaisen kylän kaunistuksena. Menettävät-
kö myös Hyypänlaakson asukkaat vuosisatai-
sen perintönsä? Uhkaavat pilvet ovat alueen 
yllä. Kuva Orvo Yli-Kyyny.
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la paikkakunnalla ei kohtuullisessa määrin voi-
da tyydyttää.

Edelleen vesilain mukaan pohjaveden otta-
mon tekemiseen saadaan myöntää lupa, mikäli 
saatava hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa, hait-
taa ja muuta edunmenetystä huomattavasti 
suurempi tai jos yleinen tarve siihen ryhtymistä 
vaatii. Lupaa älköön myönnettäkö, jos toimen-
piteestä aiheutuisi asutus- tai elinkeino-oloja 
huonontava veden saannin estyminen tai vai-
keutuminen laajalla alueella taikka muu ylei-
seltä kannalta huomattava vahingollinen muu-
tos ympäristön oloissa eikä muutoksen vaiku-
tuksia toimenpiteen yhteydessä suoritettavin 
järjestelyin voida estää.

Uusi suunnitelma tarpeen

Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n 19ö0-luvun alun 
havaintoihin ja ajatteluun perustuva suoravii-
vainen vedenhankintasuunnitelma tulisikin 
uusia tasolle, joka vastaa 1990-luvun ymmär-
rystä ja ottaa huomioon Kauhajoen asukkaiden 
perustellun huolen elinympäristöstään. Kon-
kreettisena tehtävänä on korvata Pahalähteestä 
suunniteltu 7 000 mhn vuorokautinen vedenot- 
to muilla keinoilla. Tähän suunnitteluun voi-

daan nykyisellä, uudemmalla tiedolla, osoittaa 
useitakin mahdollisuuksia:
- Uusien pohjavesiesiintymien hyödyntämi-

nen lähempänä Seinäjokea tutkimalla muun
muassa alueelta löydetyn laajan, osittain
peitteisen harjun ilmeiset mahdollisuudet
vedenottoon.

- Pohjavesiin kohdistuvan tarpeen pienentä-
minen Seinäjoella käyttämällä nykyisen pin- 
tavesilaitoksen tai Kyrkösjärven vettä teolli-
suusprosesseissa ja muissa kohteissa, joissa
ei ole kyse ihmisten juomavedestä. Tähän
velvoitetaan myös vesiylioikeuden päätök-
sessä.

- Vesiyhtiössä mukana olevan Kurikan ja Il-
majoen omalla alueellaan olevien pohjavesi-
varojen runsaampi hyväksikäyttö.

- Kauhajoen Vesihuolto Oy:n, jonka vedenot-
tamot ovat ympäristövaikutuksien kannalta
vähemmän ongelmallisia, mahdollisuuksien
selvittäminen lisäveden toimittamiseksi Sei-
näjoen putkeen.

Kuten sivun 198 uutisartikkelista käy ilmi, ei 
tällä tiedolla ole ollut kysyntää. Korkein hallin-
to-oikeus on ratkaissut asian ja töihin on ryh-
dytty. Tulevaisuus näyttää, miten luonto rea-
goi.

Lähteet:

Lähteinä on käytetty Kyrönjokilaakson Vesi Oy: n 
vedenhankintasuunnitelmaa sekä katselmustoimi-
tuksissa tehtyjä asiakirjoja.
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RAIMO HEIKKILÄ

Kuinka käy Kauhanevan?

Kauhaneva on Etelä-Pohjanmaan laajin ja ko-
mein luonnontilassa säilynyt suoalue, kansain-
välisestikin arvokas suojelukohde. 1960-luvul- 
la sen luonnontilaa uhkasivat metsäojitushank- 
keet. Metsähallituksen rauhoitettua oman 
osansa suosta aarnialueena 1970-luvun alussa 
ja maanostojen käynnistyttyä kansallispuisto- 
hankkeen takia ojitukset jäivät suurimmaksi 
osaksi toteuttamatta. Alueen valtionmaista pe-
rustettiinkin kansallispuisto v. 1982, ja reuno-
jen yksityismaat kuuluvat valtioneuvoston vah-
vistamaan soidensuojelun perusohjelmaan.

Kauhaneva on tunnettu erityisesti hienona 
keidassuona. Suon keskustassa on laajoja hie-

man reunaa korkeammalle turpeen kasvun 
myötä kohonneita "kakkuja”, joiden pintaa ku-
vioivat lukuisat avovesiallikot ja lammet. Näi-
den alueiden vesi on peräisin vain sateesta, eli 
suon kasvillisuus näiltä osin on vain sadeve-

Kauhaneva on Etelä-Pohjanmaan laajin ja ko-
mein luonnontilainen suo. Alkujaan suunnitel-
tu pohjavedenotto Nummikankaasta olisi ollut 
kohtalokasta tälle kansainvälisestikin arvok-
kaalle keidassuolle. Mahdollisesti alkavan vä-
hennetynkin pumppaamisen vaikutuksia on 
seurattava jatkuvasti. Kuva Seppo Laakso.
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destä riippuvaista, ombrotrofista. Keidassuo- 
alueita reunustavat laajat nevat ja rämeet, jotka 
suurimmaksi osaksi ovat minerotrofisia, eli nii-
den vesitalous on riippuvainen kivennäismailta 
virtaavista pinta- ja pohjavesistä.

Erityisesti Kauhanevan komeimman keidas- 
alueen pohjoispuolella Nummikankaan länsi-
reunalla jatkuva pohjaveden tihkuminen tur-
peen alta hiekasta saa aikaan hyvin omalei-
maista suokasvillisuutta, joka oikeastaan onkin 
Kauhanevan suurin erikoisuus. Mainitulla alu-
eella suo viettää voimakkaasti etelään, mikä 
vielä voimistaa veden virtausta. Eri kohdissa 
suota virtaavan veden määrien perusteella 
näyttää todennäköiseltä, että myös Kauhane-
van eteläosan laajan vetisen avosuon vesitalo-
us on myös osaksi riippuvainen sille suoraan 
tihkuvista pohjavesistä. Joka tapauksessa sen 
kautta virtaa osa Nummikankaan länsipuolen 
kaltevalla neva- ja rämealueella purkautuvista 
pohjavesistä. Osa virtaa Nummikankaan etelä-
pään kiertäen itään saaden myös Nummikan-
kaan kaakkoispuolella aikaan erikoista neva- 
kasvillisuutta. Nummikankaan molemmin puo-
lin ohutturpeisilla soilla kasvaa aika runsaasti 
nummirahkasammalta ( Sphagnum  molle), joka 
on Suomessa harvinainen, uhanalaisten eläin-
ten ja kasvien suojelutoimikunnan koko maas-
sa vaarantuneeksi arvioima mereinen laji. 
Nummirahkasammalta on eniten Norjan länsi-
rannikon soilla, mutta missään maailmassa se 
ei ole kovin yleinen. Suomessa laji on runsaim-
millaan juuri Kauhanevan—Pohjankankaan 
kansallispuiston alueella.

Nummikankaasta alkujaan suunnitellun 
pohjavedenoton on koepumppausten perus-
teella arveltu alentavan pohjaveden pintaa kui-
vina kausina n. puolella metrillä. Luku tuntuu 
aika pieneltä, mutta Kauhanevalla pohjaveden 
tihkumisen soistuttamilla alueilla pohjaveden 
tason aleneminen noinkin vähän olisi kohtalo-
kasta erikoislaatuiselle suokasvillisuudelle ja 
sen harvinaisuudelle, nummirahkasammalelle. 
Kuivuminen saattaisi ulottua laajallekin Kauha-

nevan minerotrofisille nevoille, ja muuttaa veti-
set lähes ylipääsemättömät lintujen suosimat 
rimpinevat helppokulkuisiksi kuivahkoiksi sa-
ranevoiksi tai lyhytkorsinevoiksi. Ohutturpei-
silla reuna-alueilla saattaisi puusto lisääntyä 
niin, että suon maisemakin muuttuisi. Tosin 
pohjaveden tihkumisalueilla siniheinän run-
saudesta päätellen ravinnetasapaino on huo-
nosti puiden kasvulle sopiva.

Onneksi laajimmasta pohjavedenottohank- 
keesta on luovuttu, ilmeisesti pysyvästi. Num-
mikankaan pohjoisemmalle suunnitellulle 
pohjavedenottamolle on kuitenkin myönnetty 
lupa. Koepumppausten perusteella vedenoton 
siellä ei pitäisi vaikuttaa Kauhanevan vesita-
louteen. On kuitenkin huomattava, että koe- 
pumppaukset tehtiin kahdesta pumppaamos- 
ta, toinen Nummikankaan pohjoispäässä, toi-
nen Kauhanevan pohjoisosien kohdalla. Täl-
löin luonnollisestikin muodostui pumppaus- 
paikkojen välille pohjavedenjakaja Kauha- 
nevan pohjoispään tienoille. Jos pohjavettä 
otetaankin vain pohjoisemmasta ottamosta, 
saattaa pohjaveden pinta alentua koepumppa- 
uksessa muodostuneen pohjavedenjakajan 
eteläpuoleltakin. Joka tapauksessa on ilmeistä, 
että vain pohjoisemman pumppaamon käyt-
töönoton vaikutus Kauhanevaan on selvästi 
vähäisempi kuin vedenoton molemmista koe- 
pumppauspaikoista. Jos vedenottohanke to-
teutuu, on pohjaveden korkeuksia Kauhane-
van pohjoisosassa ehdottomasti seurattava jat-
kuvasti.

Nykyisten pohjavesihavaintoputkien lisäksi 
tarvittaisiin muutama havaintopaikka lisää 
Kauhanevan reunoille ja pohjoisosan hiekkai-
siin saarekkeisiin. Lisähavaintojen tarvetta ko-
rostaa se, että osa nykyisistä havaintoputkista 
on sijoitettu suolle siten, että niissä ei välttämät-
tä tulekaan mitatuksi pohjaveden korkeus vaan 
turpeen päällisen ns. orsiveden korkeus. Täl-
laiset havainnot saattavat antaa pohjave-
denoton vaikutuksesta liian optimistisen käsi-
tyksen.
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AULIS KORHONEN -  JAAKKO PÄIVIKE

Pohjavesien suojelu

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää 
pohjavedet puhtaina ja ohjata pohjavesialueen 
toimintoja lainsäädännän, kaavoituksen, ilmoi-
tusmenettelyn ym. toimenpiteiden avulla, anta-
malla erilaisia määräyksiä ja suosituksia alueel-
la sallittavasta tai kieltävästä toiminnasta. Suori-
tetun työn yhteydessä laadituissa hydrogeolo- 
gisissa kartoissa tärkeä pohjavesialue on jaettu 
yleensä kahteen vyöhykkeeseen, ulompaan ja 
sisempään. Näistä sisempi vyöhyke on varsi-
nainen pohjaveden muodostumisalue, jolla 
alueella myös pohjaveden likaantumisalttius 
on suurin. Siksi tämän vyöhykkeen tulisi olla 
suojelun pääkohteena.

Yleiset suojelutoimenpidesuositukset

Ulompi vyöhyke

Pohjavesialueen uloimman alueen suojelussa 
olisi pyrittävä seuraavaan:
- Polttoainesäiliöiden suojaamisvaatimus rat-

kaistaan tapauskohtaisesti maapohjan läpäi-
sevyydestä riippuen.

- Alueella ei pitäisi sallia:
- vesiensuojelua koskevista ennakkotoi-

menpiteistä annetussa asetuksessa, ter- 
veydenhoitoasetuksessa eikä myrkkyase- 
tuksessa mainittuja II luokan myrkkyjä
käyttäviä tehtaita, laitoksia eikä näissä
käytettävien aineiden varastoja

- kaatopaikkoja
- jätevedenpuhdistamolta, joista jätevesien

maahan imeytyminen on mahdollista, jä-
teveden maahan imeyttämistä. Jätevesi-
lietteen tai lietelannan käyttö voidaan sal-
lia tapauskohtaisesti

- hautausmaita ja eläinraatojen hautaamis-
ta

- sikaloita ja muita eläinsuojia, samoin lan-
nan ja tuorerehun säiliöt ja varastot ilman
suojarakenteita

- turkistarhat, kalankasvatuslaitokset ja
muu teollinen eläinten kasvatus sekä tai-
mitarhat

- voimaperäistä väkilannoitteiden ja vesak-
ko- tai kasvinsuojelumyrkkyjen käyttöä

- huoltoasemia ja muita nestemäisten polt-
toaineiden jakelua ja varastointia

Sisempi vyöhyke

Pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella 
eli sisemmällä vyöhykkeellä ei ulompaa aluetta 
koskevat suositukset mukaanlukien olisi sallit-
tua:
- suojarakenteettomia nestemäisten polttoai-

neiden säiliöitä tai liukenevia kemikaaleja
sisältäviä varastoja

- jätevedenpuhdistamoita
- kastelua jätevedellä, lietelannan käyttöä,

suojarakenteettomia lantaloita
- ilman hyväksyttyä suojaamissuunnitelmaa

olevia ölsysora-, asfaltti- ja murskausasemia
- yhtä... kuutta metriä mm. vedenottamon si-

jainnista riippuen ylintä pohjavedenpintaa
lähemmäksi ulottuvaa soran ottoa ilman ve-
sioikeuden lupaa, mikä merkitsee sitä, että
hakemuksen yhteydessä aina esitetään hy-
väksyttävä suunnitelma

- uudet yleiselle liikenteelle tarkoitetut tiet el-
lei niitä varusteta asianmukaisin suojaraken-
tein

- viemäröimätön asutus ja eläinsuojat, rehu- 
säiliöt, asutuksen lisääminen, teollisuuslai-
tokset

- muuta sellaista edellä mainitsematonta ra-
kentamista tai toimintaa, joka voi aiheuttaa
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pohjaveden likaantumisvaaraa (viemä- 
röimätöntä asutusta, teiden suolausta, auto-
jen pesua, voimaperäistä kasvien viljelyä 
jne.)

On huomioitava, että suositukset ja määräykset 
koskevat alueelle tulevaa uutta toimintaa. En-
nen suojaamistoimenpiteitä olemassa olevien 
em. kohteiden muutosten korvauskysymykset 
ja mahdolliset edunmenetykset on ratkaistava 
kohdekohtaisesti.

Aluekohtaiset, erityispiirteiden mukaiset 
rajoitussuositukset

Ulomman ja sisemmän alueen edellä esitetty-
jen yleissuositusten lisäksi voidaan kunnan tär-
keille pohjavesialueille antaa vielä aluekohtai-
sia, täydentäviä rajoituksia niiden erityispiirtei-
den mukaisesti.

Vesihallinto on määritellyt kuntien tärkeät poh-
javesialueet. Nämä alueet Kauhajoella ovat tai 
tulevat olemaan merkittäviä yhdyskuntien ve-
denhankinnan tai muun yleisen edun kannalta. 
Alueet on rajattu tekstissä mainitun ulomman
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MIRJA SALKINOJA-SALONEN

Pohjavesien pilaantuminen

Luonnollinen maanpinta on hyvin tärkeä poh-
javeden muodostumisen ja laadun kannalta. 
Maan pinnassa on elävä kasvillisuus, sen alla 
kariketta ja hajoavaa humusta. Humuksen alla 
oleva kivennäismaa on uuttunut väriltäänkin 
vaaleaksi. Uuttumiskerrosta seuraa rikastumis-
kerros, jolle on luonteenomaista ruskea väri 
saostuneen raudan vaikutuksesta. Tämä maan 
pintaosa, maannos, on luonnon oma puhdis-
tuslaitos. Maan pintaosan poistaminen merkit-
see sitä, että osa maan luonnollisesta puhdis-
tuskyvystä menetetään.

Pohjaveden laatu on monen tekijän summa. 
Siihen vaikuttavat mm. ilmasta tulevat aineet, 
joista esimerkiksi rikki- ja typpiyhdisteet sekä 
raskasmetallit ovat sotien jälkeisenä aikana 
huomattavasti lisääntyneet. Pohjaveden laa-
tuun vaikuttaa myös geologisen muodostuman 
rakenne ja koostumus, koska maassa olevat 
mineraalit rapautuvat ja vapauttavat veteen ai-
neita. Esim. fluori, ihmiselle tarpeellinen mutta 
suurina pitoisuuksina myrkyllinen aine, esiin-
tyy runsaina pitoisuuksina Kaakkois- ja Lou- 
nais-Suomen rapakivigraniittialueilla, joiden 
kallioperässä fluoria on paljon.

Pohjavesi muodostuu sadeveden suodattu-
essa maakerrosten läpi. Matkallaan vesi puh-
distuu, jos maakerrokset ovat puhtaita. Jos 
maakerrokset ovat likaisia, likaantuu satanut 
vesi entisestään ja syntyy likaista pohjavettä.

Lähes kaikki ihmisen toiminnot ovat pohja-
vettä uhkaavia tekijöitä. Maataloudessa pellol-
le levitettävät lanta ja lannoitteet sisältävät typ-
piyhdisteitä. Typpiyhdisteet muuttuvat maape-
rän mikrobien toimesta nitraatiksi, riippumatta 
siitä onko urea peräisin tehtaan pussista vai 
karjanlannasta. Nitraatti toisin kuin ammoniak-
ki ei pidäty hyvin maakerroksiin ja tule niin 
ollen kasvien juurien hyväksikäyttämäksi,

Luonnon oman puhdistuslaitoksen poistami-
nen heikentää maan luontaista puhdistusky-
kyä, kun sadevesi suodattuu maakerrosten läpi 
pohjavedeksi. Maannosta Nummikankaalta. 
Kuva Jussi Kleemola.

vaan se pyrkii huuhtoutumaan alaspäin. Nit-
raattia joutuu pohjaveteen, jos pitoisuus maas-
sa on suurempi kuin mitä kasvit pystyvät käyt-
tämään hyväkseen. Nitraatti on ihmiselle hai-
tallinen aine, koska se muuttuu elimistössäm-
me suolistobakteerien vaikutuksesta nitriitiksi.
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Nitriitti sitoutuu veren hemoglobiiniin muutta-
en sen methemoglobiiniksi, joka ei kykene 
kuljettamaan happea elimistössä. Tämä on eri-
tyisen vaarallinen tilanne lapsille, jotka tarvit-
sevat runsaasti happea kiivaaseen aineenvaih-
duntaansa, ja sitä paitsi lapset juovat paljon. 
Arvo, jota Maailman terveysjärjestön mukaan 
ei saisi missään tapauksessa ylittää, on 50 mg 
litrassa. Tätä korkeampia pitoisuuksia on Suo-
messa runsaasti erityisesti Itä-Suomen kaivove-
sissä.

Jos maannos on kuorittu pois, ei maassa ole 
lainkaan kasvien juuria ottamassa typpeä tal-
teen ja se huuhtoutuu suoraan pohjaveteen. 
Monilla pohjaveden oton kannalta tärkeillä 
alueilla suojaava maakerros on kuitenkin pois-
tettu.

Pohjavesien suojelemiseksi on lainsäädän-
nössä määritelty erityinen suojavyöhyke. Mo-
nin paikoin suojavyöhykkeellä on kuitenkin 
ammottavia soramonttuja, jopa jätteillä täytet-
tyjä. Pahimmillaan pohjavesiharjun kupeessa 
on kaatopaikka.

Kaatopaikka ongelmajätteineen aiheuttaa 
mm. kloorattujen hiilivetyjen, kuten PCB:n
päätymisen pohjaveteen. Klooratut hiilivedyt
kulkeutuvat helposti pohjavesiin ja ne ovat en-
simmäinen merkki kemiallisesti likaantuneen
maan likaamasta pohjavedestä. Toinen merkki
on alumiinipitoisuuden nousu pohjavedessä.
Alumiini tulee maaperän omista alumiiniläh- 
teistä. Se lähtee liikkeelle kaatopaikalta tulevi-
en orgaanisten happojen vaikutuksesta. Alu-
miinia arvellaan ihmisen terveyden kannalta
haitalliseksi aineeksi, yhdeksi Alzheimerin tau-
din aiheuttajaksi. Myös raskasmetalleja lähtee
liikkeelle orgaanisten happojen liuottamina. Li-
säksi kaatopaikan sinkkipitoisista jätteistä tulee
pohjaveteen sinkkiä, kun jätteet ovat muhineet
aikansa kaatopaikalla.

Ison Nummikankaan maisemallisesti arvokasta 
itäosaa. Kuva Jussi Kleemola.
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Myös monet vaarattomina pidetyt jäteaineet 
sisältävät myrkkyjä. Esimerkiksi rakennusjät-
teessä on puunsuoja-aineita, kevytbetonissa öl-
jyä ja vuorivillassa fenoleja.

Pohjaveteen voi joutua bakteereja. Usein 
syynä ovat karjatalouden pintavesivalumat tai 
asutuksen vuotavat viemäriputket. Asutusta ei 
tulisikaan sijoittaa pohjavesien suoja-alueille, 
koska vuotavat viemäriputket ovat jo tuhon-
neet Suomessa monilla alueilla pohjavesiä.

Hapan sade, paitsi että se tuo maaperään 
rikin ja typen suoloja, lisää tiesuolojen tavoin 
kaikenlaisten aineiden liukoisuutta. Esimerkik-
si alumiini lähtee happamien sateitten vaiku-
tuksesta liikkeelle kuten kaatopaikoilla orgaa-
nisten happojen vaikutuksesta. Maaperä sisäl-
tää myös vielä myrkyllisempiä raskasmetalleja. 
Yksi tarkimmin valvottavista on kadmium, jo 
pieninä annoksina ihmiselle haitallinen aine. 
Nämä haitta-aineet eivät milloinkaan joutuisi 
pohjavesiin ilman happamoitumista ja suolaan-
tumista, vaan ne pidättyisivät maaperän ylim-
piin maannoskerroksiin.

Oman uhkansa muodostavat maan mikro-
biologiset tapahtumat. Mm. klooratuista hiilive-
dyistä monet muuttuvat mikrobitoiminnan vai-
kutuksesta vinyylikloridiksi, joka tunnetaan 
perimän muutoksia, leukemiaa ja muitakin 
syöpiä aiheuttavana aineena.

Kaiken kaikkiaan pohjavesien suurin tarvit-
sija on ihminen ja niiden suurin uhka on myös 
ihminen. Kyse ei ole yksin meidän terveydes-
tämme, vaan myös lapsistamme. Pohjavesi 
muodostuu hitaasti. Tänään likaantunut maan-
kamara ei ole vielä huomenna liannut pohja-
vettä, mutta kylläkin viiden, 50 tai 500 vuoden 
kuluttua. Jokainen yksityinen ihminen on

Näkymä Nummijärven maantieltä soranoton 
jälkeen. Myös pohjavesien suojavyöhykkeille 
ilmestyy yhä enemmän soramonttuja. Kuva 
Jussi Kleemola.

myös vastuussa pohjaveden puhtaudesta niin 
työpaikalla kuin kotitaloudessaan. Pohjaveden 
pilaantumisen voi aiheuttaa esim. saha-alueella 
puunsuojakemikaaleilla tai vaikka heittämällä 
maalipensselin puhdistettuaan dikloorimetaa- 
nin ajattelemattomuudessaan kotipihan maa-
perään. Se saattaa tuhota suurenkin pohjavesi- 
altaan, jos kemikaali osuu onnettomaan koh-
taan.

Suomessa on monet maa-alueet jo liattu sii-
hen kuntoon, ettei niiden alupuolelta saada 
seuraavien vuosisatojen aikana kunnollista 
pohjavettä. Meidän kaikkien yhteinen asia on 
nyt suojella niitä alueita, missä maakamara on 
vielä puhdas ja missä pohjaveden muodostu-
minen on runsasta. Tämä on tärkeää meille 
itsellemme, mutta myös tuleville sukupolville.

211



RIITTA LAURILA

Talousvesianalyysit

Kauhajoella käytettävä talousvesi on käsittele-
mätöntä pohjavettä. Tärkein vaatimus talous-
veden laadulle on, ettei vesi saa aiheuttaa käyt-
täjilleen terveydellistä haittaa. Talousveden ter-
veydellistä laatua ja sen valvontaa koskevat 
säännökset ovat terveydenhoitolaissa ja terve-
ysviranomaiset valvovat niiden noudattamista.

Talousvesien laatua valvotaan pääasiassa 
seuraamalla vesilaitosten ja vesiyhtymien jaka-
man veden laatua lääkintöhallituksen ohjeiden 
mukaisesti. Tällöin seurataan säännöllisesti 
seuraavia pitoisuuksia: Fekaaliset koliformiset 
bakteerit, koliformiset bakteerit, fekaaliset 
streptokokit, pH-arvo, sähkönjohtavuus, väri, 
sameus, kaliumpermanganaattiluku, kokonais- 
kovuus, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, 
mangaani, rauta ja fluoridi.

Yleisesti ottaen Kauhajoella jaettava talous-
vesi on hygieeniseltä ja kemialliselta laadultaan 
hyvää, mutta se on erittäin pehmeää ja pohja-
vesille tyypillisesti lievästi hapanta.

Veden pH-arvoon vaikuttavat esim. hiilidi-
oksidi, karbonaatit, bikarbonaatit ja lämpötila. 
Useille vedenjakelulaitteiden materiaaleille 
luonnonvesien pH-arvo on Suomessa liian al-
hainen (noin 6-7). Lääkintöhallituksen pH-ar- 
vosuositus talousvedelle on 6,5-8,8. Kauhajo-
en Vesihuolto Oy:n vesistä noin 20 vuoden 
ajalta mitatuissa näytteissä keskimääräinen pH- 
arvo oli 6,7 (vaihteluväli 5,6—7,7). Päntäneen 
Vesihuolto Oy:n vesinäytteissä viimeisen kym-
menen vuoden ajalta keskimääräinen pH-arvo 
oli 6,5 (vaihteluväli 5,4-7,4). Mukana näissä lu-
vuissa ovat myös suoraan lähteistä ja säiliöistä 
otetut näytteet. Vuosien 1989-1990 vesiprojek- 
tinäytteissä keskimääräinen pH-arvo oli 6,4 
(vaihteluväli 5,5-7,5). Tässä projektissa on mu-
kana myös paljon pieniä, muutaman talouden 
vesiyhtymiä eri puolelta Kauhajokea.

Kauhajoen elintarvikelaboratoriossa tutkitaan 
vesien laatua. Talousvesi on hygieenisesti 
moitteetonta ja kemialliselta laadultaan hyvää, 
mutta se on erittäin pehmeää ja pohjavesille 
tyypillisesti lievästi hapanta. Kuva Jussi Klee-
mola.

Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältä-
mien maa-alkalimetallien määrää. Kovuussuo- 
lat liukenevat veteen maaperästä. Suomessa 
pohjaveden kovuus on rannikkoalueilla keski-
määrin 0,6-1,2 mmol/1 ja muualla Suomessa 
keskimäärin 0,2-1 mmol/1. Kauhajoella 1989- 
1990 mitatuissa näytteissä kovuus vaihteli välil-
lä 0,03-1,1 mmol/1 näytteenottopaikasta riip-
puen, keskimääräinen arvo oli 0,3 mmol/1.

Alhainen pH yhdessä veden pehmeyden 
kanssa aiheuttaa sen, että putkistosta liukenee 
metalleja veteen. Muita veden korroosio-omi-
naisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. hii-
lidioksidipitoisuus, alkaliteetti, sulfaatti-, klori-
di-, alumiini- ja rautapitoisuudet, lämpötila, 
mikrobiologinen laatu ja pH:n vaihtelut. pH- 
arvon tulisi olla mahdollisimman tasainen. Sit-
ran teettämässä korroosiotutkimuksessa on ve-
den optimi-pH-arvoksi todettu 8,3. Kovuuden
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tulisi olla >0,6 mmol/1 ja alkaliteetin >0,6 
mmol/1. Alkaliteetti Kauhajoen vesihuolto 
Oy:n vedessä on noin 0,4 mmol/1.

Putkista voi liueta esim. kuparia, sinkkiä, 
rautaa, kadmiumia ja lyijyä. Kupari liukenee 
helposti lämpimään veteen, ero kylmään ve-
teen saattaa olla monikymmenkertainen. Ve-
den juoksuttaminen alentaa kuparipitoisuutta, 
jo muutaman minuutin juoksutus auttaa. Kyl-
mässä vedessä kuparipitoisuus voi olla 1— 
2 mg/1 heti vesihanan avaamisen jälkeen ja 
muutaman minuutin juoksutuksen jälkeen se 
on pudonnut 0,2 mg:aan/l. Lämpimästä vedestä 
on mitattu yli 3 mg/l:n kuparipitoisuuksia. Lää-
kintöhallituksen asettama tavoitearvo hyvän ta-
lousveden kuparipitoisuudelle on alle 0,3 mg/1. 
Raja-arvoa ei ole asetettu terveydellisin perus-
tein, vaan se perustuu kuparin aiheuttamiin ve-
den värivirheisiin. Veteen liuennut kupari voi 
aiheuttaa pesualtaiden värjäytymistä vihertä-
väksi. Erityisesti vaaleat tai vaalennetut hiukset 
värjäytyvät vihreiksi kuparipitoisella vedellä 
pestäessä. Terveydellistä vaaraa kupari ei ai-
heuta, mutta on suositeltavaa käyttää ruoan val-
mistukseen ja juomiseen vain kylmää vettä.

Suoraan pohjavedestä mitatut kuparipitoi-
suudet ovat olleet pieniä, alle määritysrajan 
(<0,02 mg/1). Mittauksia on tehty mm. Rydin- 
lähteestä, Lumikankaan lähteestä, Isolähteestä 
ja Harrinkankaalta.

Muita metalleja mm. sinkki, nikkeli, lyijy, 
kadmium, kromi, alumiini ja koboltti on mitat-
tu satunnaisesti mm. Nummikankaalta ja Iso- 
lähteestä ja niiden pitoisuudet ovat olleet pie-
niä.

Alumiinipitoisuutta on Kauhajoen talousve-
sistä mitattu järjestelmällisesti valvontajaoston 
teettämänä 1989 lähtien, projekti on kesken, 
eikä aineistoa ole vielä käsitelty. Yleensä taso 
on kuitenkin ollut matala ja pitoisuudet ovat 
jääneet alle lääkintöhallituksen tavoitearvon 
0,2 mg/1. Korkein tähän mennessä mitattu pi-
toisuus on 0,78 mg/1. Suoraan lähteistä otetuis-

Lähteet:

Vesitutkimustulokset
Kaupunkiliiton julkaisu B 194, Vesijohtoveden laa-

dun valvonta

sa näytteissä Nummikankaalta ja Isolähteestä 
alumiinipitoisuudet olivat alle 0,01 mg/1.

Fluoripitoisuudet ovat pohjavesissä yleensä 
korkeammat kuin pintavesissä. Maaperän fluo- 
riyhdisteet liukenevat helpommin happamiin 
pohjavesiin kuin pintavesiin. Kauhajoella fluo-
ripitoisuudet ovat vaihdelleet 1989-1990 mita-
tuissa näytteissä välillä alle 0,10-2,3 mmol/1 
näytteenottopaikasta riippuen. Kauhajoen ve-
sihuolto Oy:n näytteissä fluoripitoisuus on ol-
lut keskimäärin 0,3 mg/1. Fluoridin suositeltu 
enimmäispitoisuus on 1,5 mg/1 ja suurin sallittu 
pitoisuus 3,0 mg/1.

Typpiyhdisteitä (nitraatti, nitriitti, ammo- 
nium) ei tutkimuksissa ole ilmennyt mainitta-
via määriä. Kohonneet typpiyhdistepitoisuudet 
samoin kuin korkeat rauta- ja mangaanipitoi- 
suudet ovat enemmänkin yksittäisten kaivojen 
ongelmia.

Vesien radioaktiivisuutta seurataan myös. 
Kauhajoen elintarvikelaboratorio sai säteily-
mittarin käyttöönsä Säteilyturvakeskukselta 
puoli vuotta ennen kuin Tshernobylin ydinvoi-
malaonnettomuus tapahtui. Laboratoriossa eh-
dittiin mitata mm. Lumikankaalta ja Rydinläh- 
teestä veden radioaktiivisuusarvot, joihin myö-
hempien mittausten arvoja oli hyvä verrata. Ra-
dioaktiivisuudessa oli havaittavissa lievä nou-
su, mutta radioaktiivisuusarvot laskivat pian sa-
malle tasolle kuin ennen Tshernobylin onnet-
tomuutta.

Orgaanisten yhdisteiden määrää on seurattu 
kaliumpermanganaatin kulutuksen avulla. Täl-
löin mitataan veden sisältämien hapettuvien lä-
hinnä orgaanisten aineiden kokonaismäärää. 
Pohjavesissä kaliumpermanganaattikulutus on 
hyvin pieni ja johtuu luonnon humuksesta. 
Muita orgaanisia aineita esim. torjunta-ainejää-
miä tai öljypitoisuutta ei ole tutkittu.

Ympäristönsuojelujohtokunnalla on suun-
nitteilla havaintoputkien laitto pohjavesialueil-
le, tällöin tulee mahdolliseksi seurata parem-
min raakaveden laatua.

Lääkintöhallituksen julkaisuja nro 68, Talousveden 
terveydelliset riskitekijät
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JUSSI KLEEMOLA

Uhkana soranotto

Kauhajoen poikkeuksellisen runsaista pohjave-
sivaroista saadaan laadultaan hyvää talousvettä 
kunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän sekä 
naapuripitäjien tarpeisiin. Talousvesianalyysit 
osoittavat, että ilmateitse kaukolaskeutumana 
tulevat rikin ja typen yhdisteet eivät ole vielä 
happamoittaneet pohjavesiä, eivätkä esimer-
kiksi alumiinin pitoisuudet ole nousseet. Tässä 
suhteessa tulevaisuus sisältää kuitenkin vaara-
tekijänsä. Paljon riippuu esimerkiksi yleiseu-
rooppalaisista päätöksistä sekä Porin seudun 
raskaan typpi- ja rikkikuormituksen kehitykses-
tä. Tilanteen heikkenemistä pyritään hillitse-
mään mm. suunnitelmissa olevan Meri-Porin 
kivihiilivoimalan tiukoilla päästörajoituksilla.

Kaatopaikat eivät ole Kauhajoen pohjavesi-
varojen uhkana. Asiaan on vaikuttanut suotui-
sasti ympäristöviranomaisten valppaus luvatto-
mien kaatopaikkojen poistamiseksi. Pohjavesi-
varat ovat pääosin asumattomilla seuduilla, 
joilla asutus tai viljely eivät aiheuta riskejä. 
Yksi, mutta sitäkin ongelmallisempi uhka poh-
javesille kuitenkin on. Se on soranotto.

Oheiseen karttaan on merkitty Kauhajoen 
voimassa olevat soranottoluvat sekä yhdyskun-
tien vedenoton kannalta tärkeät pohjavesialu-
eet. Kivistönkangas palvelee toistaiseksi 
luonnontilaisena Päntäneen vesihuoltoa, mutta 
K arhukangas I:n voimakkaaseen soranot-
toon toivotaan järkiperäistä suunnitelmaa. Kar- 
hukankaan keskiosat Ison Kaivonevan tuntu-
massa kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuo-
jeluohjelmaan ja ovat kaivuutoiminnalta suo-
jassa, mutta Karijoen rajalla alueen komea län-
sirinne muinaisrantoineen on kiistelyn kohtee-
na. Karhukangas II ei kuulu toistaiseksi tärkeit- 
ten pohjavesialueitten joukkoon, koska vesiva-
rojen tutkimustulokset ovat vielä puutteellisia.

Harrinkankaalla Kauhajoen oman vesiyh-

tiön käyttämä Rydinlähde on sorakuoppien 
saartama.

Lumikangas, tärkein vedenottoalueemme, 
on säilynyt pitkään luonnontilassa. Viime vuo-
sina tämä runsaat pohjavedet sisältävä harju on 
kuitenkin joutunut lisääntyvän soranoton koh-
teeksi.

Viimeinen jääkausi lahjoitti Kauhajoelle pit-
kän harjujakson, joka ulottuu pohjoisesta Kuri-
kan rajalta etelään Kauhanevan laiteille saakka. 
Tämä nuori harjujakso on vaihtelevassa kun-
nossa. Keltamäen hienohiekka-alue on sääs-
tynyt maa-ainesten otolta Lamminmaassa. Len-
tokentällä on tärkeää varautua polttoaineva- 
hinkojen estämiseksi kiitoradalla ja koneiden 
paikoitusalueilla.

Heikinkankaalla on Sahankylän vedenot-
tamo ja se kuuluu myös Kyrönjokilaakson Vesi 
Oy:n suunnitelmiin. Alue on pysynyt vähäistä 
soranottoa lukuunottamatta hyvänä. Sen sijaan 
viereinen Pirttikangas, jota ei ole luokiteltu ns. 
tärkeäksi pohjavesialueeksi, on suurimittaisen 
soranoton kohteena.

Nummijärvelle johtava maantie kulkee pit-
kin Isoa Nummikangasta. Sorakuopat hallit-
sevat näkymiä tällä harjualueella. Kaivuutoi-
minta on laajenemassa myös maisemallisesti 
arvokkaimmille itä- ja pohjoisosille. Hiekkaa 
on kaivettu molemmin puolin maantietä ja 
myös Nummijärven kylän alueelta. Vilkas so-
ranotto ulottuu paikoin pohjaveden pinnan ala-
puolelle. Maisema kaipaisi siistimistä ja soran-
otto suunnitelmaa. Harjun tästä osasta ei vielä

Voimassa olevat soranottoluvat ja yhdyskun-
tien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohja-
vesialueet. Kartta Kauhajoen kunnan ympäris-
töosasto.
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Lumikangas on Kauhajoen tärkein vedenotto- 
alue. Se on säilynyt pitkään luonnontilassa.

Nyt Lumikangas on joutunut lisääntyvän soran-
oton kohteeksi. Jokainen soranottolupa pohja-
vesialueella lisää veden pilaantumisriskiä.

oteta pohjavettä, mutta Seinäjoen johtamaan 
vesihankkeesen Iso Nummikangas sisältyy.

Etelään jatkuva Nummikangas on valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuulu-
vana merkittävänä luonnonkohteena säilynyt 
melko hyvin luonnontilassa. Tämä edustava 
harjujakso sisältää myös merkittävät pohjavesi-
varat. Niitä hyödyntävät etelässä Karvian Poh-
joispään vesiosuuskunta ja itäsivulla Nummi- 
kosken ja Nahkaluoman vesiosuuskunnat. 
Alue kuuluu myös Kyrönjokilaakson Vesi Oy: n 
suunnitelmiin.

Kaiken kaikkiaan Kauhajoen runsaat pohja-
vesivarat ovat aarre, josta oikein valittuna riit-
tää perintöä lapsille ja kehittymismahdolli-
suuksia alueen elinkeinoelämälle. Ne ovat suo-
jassa viemärivesiltä ja kaatopaikoilta, autojen 
pakokaasujen ja peltolannoitteiden nitraateilta, 
teiden suolaukselta ja paljolti muiltakin liiken-
teen aiheuttamilta riskeiltä, kloorifenolilta ja 
muilta myrkyllisiltä kemikaleilta, parhaassa 
mahdollisessa turvassa happaman kaukolas-
keutuman tai ydinonnettomuuden uhalta, mut-
ta eivät soranottoluvilta.

Hiekkamonttujen rikkoma maisema ei ole 
vain esteettinen ongelma. Luonnollisen maan-
pinnan rikkominen merkitsee luonnon oman 
puhdistuslaitoksen hävittämistä, sillä veden 
puhdistuminen tapahtuu ohuessa pintakerrok-
sessa, maannoksessa. Runsas soranotto merkit-

see pohjavesien pilaantumisriskiä ja tulevai-
suuden elinmahdollisuuksien heikentämistä.

Miten sitten olisi meneteltävä soranoton 
suhteen? Tarvitseehan rakennustoiminta mate-
riaalinsa, hiekasta ja sorasta on yleisesti puutet-
ta ja näilläkin Kauhajoen luonnonvaroilla on 
runsaasti kysyntää. Mikä on yksittäisen kunta-
laisen vastuu tässä asiassa? Päättäjien on valitta-
va kahdesta vaihtoehdosta.

Toinen on helppo. Jatketaan nykyiseen ta-
paan ja myönnetään lupia ympäri pitäjää. Muu-
tamien vuosikymmenten jälkeen kotipitäjäm- 
me maankamara on soranottoon kelpaavilta 
kohdiltaan käsitelty ja maa-aines kuorittu pois. 
Tulevat sukupolvet, jotka perivät tämän pirsto-
tun kotiseudun, eivät ole vielä tässä ja nyt kat-
somassa meitä silmiin ja vaatimassa oikeuksi-
aan luonnon luomiin maisemiin ja puhtaisiin 
pohjavesiin.

Toinen on vaikea. Se vaatii selkeitä päätök-
siä soranoton keskittämisestä harvoihin paik-
koihin, joista maa-aineksia voidaan ottaa run-
saasti. Tärkeille pohjavesialueille tai maisemal-
lisesti arvokkaille harjuille lupia ei myönnetä. 
Jo  vaurioituneita maisemia siistitään ja öljytuot-
teiden varastointia sorakuopissa seurataan. 
Tämä vaihtoehto ei saa kiitosta heiltä, jotka 
kokevat toimintavapauksiaan rajoitetun. Kiitos 
tulee myöhemmin. Maa on meillä vain lainassa 
lapsiltamme.
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JORMA LAURILA:

Ohjelmia alkuperäisen luonnon 
suojelemiseksi

Aikaisemmin perustettujen kansallispuisto- 
alueiden lisäksi on Kauhajoen kunnan alueella 
lukuisia erikoisia luonnonalueita, jotka on otet-
tu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Valtio-
neuvosto on 1980-luvun alusta lähtien vahvis-
tanut seuraavat valtakunnalliset suojeluohjel-
mat, joihin sisältyy kohteita Kauhajoelta:
- soidensuojeluohjelma
- harjujensuojeluohjelma
- lintuvesiensuojeluohjelma
- lehtojensuojeluohjelma.

Soidensuoj eluohj elma

Soidensuojeluohjelman ensimmäinen osa vah-
vistettiin 19.4.1979 ja ohjelman täydennys 
26.3-1981. Kauhajoelta ohjelmaan sisältyy yh-
teensä noin 3300 ha suota ja kohteet ovat seu-
raavat:
- Siioninkeidas-Mustakeidas (30 ha), pääosa

Isojoen puolella
- Iso Kaivoneva (505 ha)
- Iso Koihanneva-Lutakkokeitaat (1235 ha)
- Majaletto (220 ha)
- Mustasaarenneva-Hakoneva (545 ha)
- Kampinkeidas (385 ha)
- Kauhanevan kansallispuiston reuna-alueita

(380 ha).
Valtio on jo hankkinut huomattavan osan

suojeltavista soista omistukseensa vapaaehtoi-
sin kaupoin. Ohjelmaa voidaan osittain toteut-
taa myös maksamalla maanomistajille korvauk-
sia edunmenetyksistä. Ohjelman toteuttamista 
tukee se, että yhteiskunnan varoin ei voida tu-
kea sellaista toimintaa, mikä vaarantaisi soiden 
luonnontilaa tai vesitasapainoa.

Harj ujensuo j eluohj elma

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma vah-
vistettiin 3-5.1984. Kauhajoelta ohjelmaan sisäl-
tyy kaksi kohdetta, joiden pinta-ala on yhteen-
sä noin 1200 ha.

- Nummikankaan alue rajoittuu Kauhane-
van kansallispuistoon ja sen kautta kulkee mu-
seotieksi valittu vanha Kyrönkankaan kesätie.

- Karhukangas Ison Kaivonevan ympärillä
toimii harjuluonnon edustamisen lisäksi em. 
suojelusuon vesitasapainon ylläpitäjänä. Kar- 
hukankaan kautta kulkee myös vanha ”kau- 
punkitie” Kristiinankaupungin suuntaan.

Harjujensuojeluohjelman tavoitteena on lä-
hinnä alueen maastonmuotojen säilyttäminen 
eli käytännössä maa-ainesten oton estäminen. 
Suojelualueelle ei soranottolupia olekaan voitu 
myöntää kuin ainoastaan vanhojen kuoppien 
maisemointiin. Samalla luonnollisesti säilyvät 
myös alueiden pohjavesivarat varmemmin 
puhtaina.

Lintuvesiensuojeluohjelma

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma 
vahvistetiin 3-6.1982. Kauhajoelta ohjelmaan 
sisältyy Ylimysjärvi Nummijärven luoteispuo-
lella. Järvi on pääosin suoalueiden keskellä si- 
jaitessaan saanut olla rauhassa loma-asutuksel-
ta ja muutoksia sen ympäristössä saattaa aihe-
uttaa lähinnä turvetuotanto.

Lehtoj ensuo j eluohj elma

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma vah-
vistettiin 13.4.1989. Kauhajoelta ohjelmaan si-
sältyy Näsiänmäenlehto Korpikylässä. Alueen 
pinta-ala on noin 10 ha ja se on yksityisomis-
tuksessa.
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VALTAKUNNALLISIIN SUOJELUOHJELMIIN KUULUVAT 
KOHTEET KAUHAJOELLA

1. S i i o n i n k e i d a s - M u s t a k e i d a s
2• I s o  K a i v o n e v a
3. I s o  K o i h n a n n e v a - L u t a k k o k e i t a a t
A . M a j a l e t t o
5. M u s t a s a a r e n n e v a - H a k o n e v a
6 . K a m p i n k e i d a s

7. K a u h a n e v a n  r e u n a - a l u e i t a
8 . N u m m ika n ga s
9 . K a r h u k a n g a s  

10 • Y l i m y s j ä r v i
11 .  N ä s i ä n m ä e n  l e h t o
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LAURI HAUTAMÄKI

Ihminen ja vesiluonto

Vesistöt ja vesi ovat kulttuurin perustekijä 
myös Kauhajoella. Kautta aikojen on ihmisen 
elämä keskittynyt vesien äärelle ja vesivaroja 
on käytetty hyväksi monella eri tavalla. Vesistöt 
liittyvät myös viihtyisään asumiseen ja vapaa- 
ajan viettooa.

Vesistöt ovat myös olennainen osa maise-
maa. Vuodenaikojen vaihtelu lisää veden mer-
kitystä maiseman osatekijänä. Avoimet vedet 
kesällä, talviset jäät ja lumiset hanget ovat ve-
den eri ilmenemismuotoja, jotka tarjoavat eri-
laisia elämyksiä aisteille ja vaihtelevia vapaa-

ajan viettomahdollisuuksia. Lumipeite suojaa 
myös eläimistöä ja kasvillisuutta. Erityisen mer-
kittäviä Kauhajoella ovat jokavuotiset tulvat, 
joista Hannu Mansikkaniemi artikkelissaan täs-
sä kirjassa kertoo.

Keskeisimmälle osalle Kauhajokea ovat luon-
teenomaisia viljellyt jokilaaksot. Niistä suurim-
mat ovat Hyypän, Kainaston, Päntäneen ja 
Kauhajoen-Harjan (kuvassa) jokilaaksot. Kuva 
Jaakko Uusi-Hakala.

219



Vesiin ja niiden käyttöön liittyy monia arvo-
ja, joiden mittaaminen rahassa ei ole mahdol-
lista, mutta joista nauttiminen on Suomen 
oloissa lähes ilmaista. Siitä syystä ehkä emme 
aina tajua niiden arvoa -  emme ehkä ennen 
kuin olemme lopullisesti menettäneet niistä 
olennaisimmat.

Veden arvoja on vaalittava niitä hoitamalla. 
Tätä varten meidän on tunnettava vesien luon-
ne ja merkitys ihmiselle. Seuraavassa pyritään 
valottamaan ihmisen ja vesimaiseman suhdetta 
Kauhajoella.

Kauhajoella vesimaisemaa ei aina ymmärre-
tä kovin keskeiseksi. Järvet ovat pieniä ja vähä-
lukuisia, joet kapeita ja vähävetisiä. Vedet pii-
loutuvat maiseman suurien piirteiden, peltola-
keuksien sekä metsien ja soiden varjoon. Run-
saat pohjavesivirrat jäävät sora- ja hiekkapatjo- 
jen peittoon.

Kuitenkin vesien merkitys myös Kauhajoel-
la on suuri, koska vedet ovat aikanaan muo-
vanneet ja muovaavat vieläkin olennaisesti 
maisemaa ja koska ranta-alueita on paljon. 
Rannat ovat maisemallisia erikoisalueita, koska 
ne ovat veden ja maan raja-alueita. Rannat 
erottuvat maisemassa selvästi kasvillisuuteensa 
ja eläimistönsä puolesta, ne suorastaan kihise-
vät elämää ja ovat huomattavan reheviä kuten 
Alfred Värkin artikkelista tässä kirjassa ilme-
nee.

Vesistöt ja asutuksen jakaantum inen

Keskeisimmälle osalle Kauhajokea ovat luon-
teenomaisia viljellyt, laajat ja tasaiset jokilaak-
sot, jotka ovat Kyrönjoen latvaosia. Niistä suu-
rimmat ovat Hyypän, Kainaston, Päntäneen ja 
Kauhajoen-Harjan jokilaaksot, jotka ovat synty-
neet monien erisuuntaisten rakolaaksojen lei-
katessa toisiaan. Ne ovat vanhoja ja kuluneet 
pitkien aikojen kuluessa leveiksi ja tasaisiksi. 
Jääkauden aikana ja jälkeen jokilaaksot vielä 
tasoittuivat entisestään, kun ne saivat paksun 
savi- ja hiesupeitteensä. Hyypän jokilaakso on 
kuitenkin muista poikkeava, pitkänomainen ja 
uurnamainen. Se onkin kulttuurisesti, maise-
mallisesti ja luonnonoloiltaan erittäin kiinnos-

tava kuten lukuisista tämän kirjan artikkeleista 
ilmenee.

Aina näihin aikoihin asti asutus on ensisijas-
sa perustunut maatalouteen ja siten sijoittunut 
viljellyn maa-alan mukaisesti. Hyvästä viljely-
kelpoisesta maa-alasta on yleisesti ollut puutet-
ta. Maan ottaminen viljelyyn on riippunut siitä, 
kuinka hyvin se soveltuu viljelyyn ja kuinka 
helposti se pystytään raivaamaan pelloksi. Laa-
jat, kivettömät ja tasaiset jokilaaksot ovat olleet 
sopivia viljelyyn ja helppoja raivata, pääasiassa 
savea ja hiesua. Niinpä keskeiset jokilaaksot on 
raivattu viljelykselle kauttaaltaan. Asutus seu-
railee joko avarien jokilaaksojen reunoja tai sit-
ten jokivartta pitkin kulkevia maanteitä. Tulvan 
vaivaamilla alueilla, erityisesti Kainastolla ja 
alavilla mailla Hyypässä asutus ei kuitenkaan 
seuraile jokivartta, vaan viljellyn alueen reuno-
ja.

Joen suurta merkitystä asutukselle kuvasta-
vat myös talojen nimet, jotka ovat usein saa-
neet nimensä sijainnistaan joen juoksun suh-
teen, esimerkiksi Ala-Keturi, Keski-Keturi ja 
Yli-Keturi. Samaa kuvastavat Rinta- ja Latva- 
alkuiset sukunimet.

Suuri osa Kauhajokea on kuitenkin edellä-
mainitun laajan ja yhtenäisen viljelyalueen ul-
kopuolella ja kuuluu harvaanasuttuun ja ka-
ruun Suomenselän vedenjakaja-alueeseen, jol-
le ovat ominaisia laajat moreeni-, hiekka- ja 
suoalueet. Jokilaaksot ovat kapeita ja rakomai- 
sia. Asutus on sijoittunut tiiviisti jokien sekä 
pienien järvien ja purojen rannoille. Suurimmat 
yksittäiset kylät ovat Nummijärven, Kauhajär- 
ven ja Ikkeläjärven rannoilla. Myös hajanaisia 
asumuksia ja asumusryhmittymiä on varsinais-
ten jokivarsi- ja järvenrantakylien ulkopuolella 
mutta nekin sijaitsevat useimmiten pikkupuro- 
jen tai luomien varrella, jollaista sijaintia monet 
kauhajokelaiset sukunimet, esimerkiksi Hosi- 
aisluoma, kuvastavat.

Aivan viime vuosikymmeninä asutus on irto-
amassa edellämainitusta jokivarsi- ja järvenran- 
tasijainnista ja viljelymaasidonnaisuudesta, 
koska taajamoituminen on ollut voimakasta. 
Erityisesti Kauhajoen kirkonkylä on kasvanut 
merkittäväksi keskukseksi, joka itse asiassa on 
pieni kaupunki. Samalla varsinainen haja-asu-
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tus on vähentynyt. Silti myös Kauhajoen kes-
kustassakin jokiluonnon merkitys koetaan suu-
rena kuten Jorma Laurilan artikkelista tässä kir-
jassa ilmenee.

Vaikka vedenjakaja-alueella on vain vähän 
avovettä, järviä, jokia ja puroja ja ne ovat pie-
niä, vedellä on paljon enemmän merkitystä 
maisemassa, koska vetiset suot ovat yleisiä, 
vaikka niitä on innokkaasti ojitettu. Vetiset ja 
laajat suot tasasivat ennen ojituksia tehokkaasti 
tulvia ja yleensäkin veden virtaamaa, koska 
soilla säilyivät lumien sulamisvedet pitkään ja 
vedet tihkuivat kesän kuluessa vähitellen jo-
kiuomiin. Samuli Paulaharju kuvaa vedenjaka-
ja-alueen vesiä kirjassaan Rintakyliä ja larva- 
maita seuraavasti:

"Siellä vetisillä maanharjoilla on kuin elä-
män alkulähteet. Siellä kaikkein suurimmilla 
nevanseljillä, tuulissa, myrskyissä ja rankkasa-
teissa synnytellään luomaa, ryvetellen porise-
vissa rapakoissa, sammalissa kieriskellen -  ja 
kurkeloiset ovat kummeina, sammakot saarna- 
miehinä. Kevättulvissa nevojen lasta lullataan 
ja kiikutellaan punaisten kalaparomättähien 
vaiheilla ja sitten lasketaan pitkälle ankaralle 
taipaleelle. Kaikkein synkimpien korpien lävit-
se se saa itse etsiä polkunsa, kierrellä kiviä ja 
kantoja, puskea puunjuurien ja ronttojen alatse 
ja läpi rumien rytöjen, käväistä joskus maan-
kuorenkin alla pimeässä Manalassa. Mutta 
mustista hevoista hersyneessä vesipisarassa, 
joka itse luo tiensä, on suuri eläväinen kipinä. 
Sen mieli palaa rannattomaan mereen, joka 
suurena ja sinisenä kimmeltää jossakin hyvin 
kaukana”

Jotakin edelläkuvattua "eläväistä kipinää” on 
ollut myös muinaisilla uudisasukkailla, jotka 
ovat nähneet näissä karuissa soissa ja moreeni- 
selänteissä oman luvatun maansa ja tehneet 
raskaalla raadannalla todeksi unelmansa omas-
ta kodista ja konnusta.

Kauhajoen asutus levisi alajuoksulta latva- 
osiin päin. Alunperin asutus seuraili Kyrönjoen 
päähaaroja kapeana nauhana, eikä nykyinen 
laaja viljelyaukea ole juuri sataa vuotta van-
hempi. Samuli Paulaharju kuvailee edellämai-
nitussa kirjassaan elävästi Kyrönjoen merkitys-
tä asutuksen leviämiselle Kurikassa, mutta

sama pätee suureksi osaksi myös Kauhajo-
keen:

"Iso joki oli vanhojen vaeltajien parhaana 
valtatienä. Jokea nousten olivat monet osuneet 
hyville kotisijoilleen. Virta oli vanha hyvä tuttu, 
se toi ja vei erämaan matkamiehiä ja sanomia. 
... Varsin monet talontekijät virittivät tulensa 
aivan jokitöyrälle. Luovankylän talot olivat jär-
jestään joen rannassa. ... Vasta jälkipolvien po-
jat rupesivat siirtelemään kotituliansa vainion 
laitaan ja valtatien varrelle.”

Yhtenäisen viljelyaukean syntyä Samuli Pau-
laharju kuvaa edelleen seuraavasti:

"Nyt jumalanviljan ala rupesi levenemään 
yhä enemmän. Mettäpuskat hävisivät aukeilta, 
vainio liittyi vainioon, naapurinkin vainioon, ja 
naapurikylät tapasivat toisensa samoilla pelloil-
la. Aitoja vain oli välillä ristiin rastiin pitkin 
lakeutta. Oli viimein koko rintamaa kahta puo-
len jokea yhtämittaisena aukeana, jokirannat 
alhaalla luhtana, pellot ylempänä talojen ym-
pärillä, sikavallit sivuilla, metsässä itikkaan lai- 
tumena suuri pruta.”

Kaikille ei kuitenkaan riittänyt sijaa rinta-
mailla, vaan Paulaharju kuvaa asutuksen leviä-
mistä edelleen rintamaiden ulkopuolelle:

"Ja monet rintamaitten perilliset lähtivät kir-
ves olalla painattelemaan pitkin luoman ranto-
ja, samoin kuin hyvät paapat olivat aikoinaan 
astelleet Korpijoen (=Kyrönjoen) rantamaita. 
Paapat olivat etsineet omaa kotipaikkaa ja löy-
täneet, pojilla oli metsissä jo jo jotakin katsottu-
na -  mäntyinen mäenlaita tai tervahaudan palt- 
to, taikka koivuinen töyrämä tuomisella, pihla-
jaisella luomanrannalla. ... Uudistaloja, torppia 
näin tehtiin larvamaihin rintalaasten mettäsa- 
roollen, tehtiin vähitellen kokonaisia mettäky- 
liä. Ja yksinäisiä korpelaisen koteja nousi luo-
mien larvoja myöten kaikkein perimmäisten- 
kin hevoshakojen perille, kontioisten ja kurke- 
loisten asuinmaille.”

Vesiluonnon merkitys entisille ja nyky-
päivän kauhajokelaisille

Vesien taloudellinen merkitys ihmisten elä-
mään oli aikanaan paljon suurempi kuin pel-

221



kästään se, että jokilaaksot ja järvenrannat tar-
josivat vesisedimenttiensä ansiosta hedelmälli-
sen viljelyalustan. Jokia käytettiin kulku- ja uit-
toväylinä, koskipaikkoihin rakennettiin myllyjä 
ja sahoja. Joissa ja erityisesti järvissä myös ka-
lastettiin. Vesiluonto kuului muutenkin oleelli-
sena osana ihmisten jokapäiväiseen elämään, 
koska useimmat asumukset sijaitsivat veden lä-
hellä. Jokivarret tarjosivat usein myös hyvät ta-
lonpaikat.

Vaikka Kauhajoella on toki myös järviä, voi-
daan väittää, että jokilaakso on kauhajokelai-
sen maiseman perusyksikkö ja virtaava vesi 
sen silmäterä. Vaikka joet ovat kadottaneet en-
tisen merkityksensä kulku- ja uittoväylinä sekä 
myllyjen ja sahojen voimanlähteenä, ne kuulu-
vat edelleen olennaisena osana kauhajokelai-
seen maisemaan. Yhtenäiset jokilaaksojen vil- 
jelyaukeat ovat edelleen Kauhajoen keskeisin-
tä osaa. Joet jokitörmineen tuovat muuten laa-
keaan maisemaan vaihtelua.

Jokivarret ovat kasvistollisesti ja eläimistölli- 
sesti monipuolisia ja ovat mielenkiintoisia ret- 
keilykohteita kuten monista tämän kirjan artik-
keleista ilmenee. Myös kalastusmahdollisuudet 
ovat hyvät ja niitä voitaisiin vielä nykyisestään 
huomattavasti parantaa.

Itse Kauhajoella kasvaneena uskallan väit-
tää, että kauhajokelainen jokiluonto kasvuym-
päristönä vaikuttaa syvällisesti koko ihmis-
luonteeseen. Jo  asuttujen jokilaaksojen ava-
ruus tuo kasvuympäristöön jotakin suurenmoi-
suutta, jota Samuli Paulaharju erinomaisesti ku-
vaa kirjassaan Härmäin aukeilta:

"Korkeana kaartuu taivaan kumu ja laajana 
aukee suuri lakeus sen alla. Kaukana ovat 
maan ääret ja kaukana taivaan ranta. Maansini 
ja taivaansini siellä yhtyvät, vain tumma viiru 
väikkyy niiden vaiheilla. Etäiset reunametsät 
verhoutuvat autereen haljakkaan”

Uskoisin, että lapsuudestaan asti lakeutta 
katsellut, löytää siitä samaa kiehtovuutta kuin 
Järvi-Suomessa asunut järvimaisemasta. Lakeu-
desta löytyy ilmavuutta ja avaruutta, tilaa ja 
etäisyyttä katsella kauaksi. Kuitenkin siitä erot-
tuu myös mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tä-
män voi kuitenkin nähdä ja ymmärtää vain siel-
lä kasvanut. Muualla syntynyt pitää lakeutta yk-

sitoikkoisena "laakeena aakeena”.
Huomattava osa Kauhajoen asutuksesta si-

jaitsee alueella, jota luonnehtivat järvet, lam-
met, suot, pienet purot ja luomat. Pienikin vesi 
saattaa olla merkityksellinen ihmiselle kuten 
Samuli Paulaharju sattuvasti kuvaa kirjassaan 
Rintakyliä ja larvamaita.

"Tunnet hyvin, metsäkylien eläjä, tumman 
luomasi. Sehän on parhain ystäväsi, kanssavel- 
jesi. Luoma sinut tänne metsän perille houkut- 
teli yksinäisten päiviesi kuluksi. Ystävänä se 
sinulle kertoi korpien tummasta elämästä ja si-
näkin pidit metsäveljestäsi ja tarvitsit häntä. Se 
juoksutti sinulle juomavedet ja saunavedet, se 
loruili saunan sivulla ja pyykkirannassa, se 
pyöritteli perillistesi pientä siipihäkkyrää, käyt-
tipä joskus jauhavaa jalkamyllyäsikin”

Tällainen idyllinen tilanne on kuitenkin suu-
relta osalta jo mennyttä. Luonnontilaiset purot 
ja suot ovat nopeasti katoamassa metsänhoi-
don tehostumisen ja ojituksen myötä, vaikka 
myös alkuperäistä vedenjakaja-alueen suo-
luontoa on säilynyt.

Virtaava vesi ja jokimaisema ovat puoleensa-
vetäviä, eläviä ja nopeasti vaihtelevia maisema-
elementtejä. Uskon, että jokaisella Kauhajoella 
kasvaneella on väkeviä muistoja, jotka liittyvät 
tavalla tai toisella jokeen.

Varmaankin kaikki ovat seuranneet jokien 
keväistä jäidenlähtöä saati sitten jokakeväisiä 
tulvia. Jokivarret ovat aina houkutelleet eten-
kin lapsia onkimisen, uimisen, hiihtämisen ja 
vesileikkien pariin. Ainakin minun parhaimmat 
muistoni Kauhajoelta liittyvät jokimaisemiin, 
erityisesti Möykynluomaan: siellä uimiseen, 
"suikkujen” paulaamiseen, purotaimenien on-
kimiseen, souteluun ja muihin leikkeihin. Re-
hevä kasvillisuus, runsas linnusto ja koskien 
solina vetivät lapsia vastustamattomalla tavalla 
puoleensa. Myös tanssilavat on perinteisesti si-
joitettu joen tai järven rantaan. Tätä aiemmin 
sillat olivat perinteisiä nuorison kokoontumis-
paikkoja.

Oman lukunsa ansaitsivat Kauhajoen huo-
mattavimmat järvet: Nummijärvi ja Ikkeläjärvi 
sekä muut järvet ja lammet. Etenkin Nummijär-
ven merkitys virkistyskeitaana in arvaamatto-
man suuri koko Kauhajoelle mutta myös laa-
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jemmallekin alueelle. Niitä on kuitenkin esitel-
ty tämän kirjan muissa artikkeleissa.

Kun puhutaan Kauhajoen vesistä ei voida 
unohtaa pohjavesiä, jotka Kauhajoella ovat 
runsaat ja takaavat hyvän talousveden saannin. 
Geologiset olosuhteet pohjaveden muodostu-
miseen ovat Esko Mälkin artikkelin mukaan 
tässä kirjassa olleet edullisia. Pohjavesi tulee 
pintaan lukuisina lähteinä ja sitä käytetään kä-
sittelemättä myös talousvetenä, joka on laadul-
taan hyvää kuten Riitta Laurila artikkelissaan 
tässä kirjassa kertoo. Pohjavedet takaavat myös 
lähteiden esiintymisen ja jokien jatkuvan ve-
densaannin.

Lähteiden kasvilajisto on runsas. Kasvistol-
taan lähde erottuu aina jyrkästi usein karusta 
ympäristöstään. Kuitenkin ojitukset ja vedenot- 
to ovat hävittäneet monien lähteiden alkupe-
räistä kasvistoa.

Mitä on edessäpäin?

Toivon, että Kauhajoella ymmärrettäisiin myös 
tulevaisuudessa vesiluonnon merkitys ihmisen 
elämässä. Tällä tarkoitan paljon enemmän kuin 
pelkästään veden laatua, joka tietenkin on tär-
keää. Välttämätöntä olisi tarkastella vesiluon-
toa kokonaisuutena ja saada se eläväksi ja toi-
mivaksi ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Maisemansuojelun ohella tulisi puhua myös 
maisemanhoidosta eli tavasta hoitaa luontoa 
niin, että luonto ja maisema pysyvät hyvinä ja 
luonnonmukaisina. Mikä tahansa maan käytön

"Parhaimmat muistoni Kauhajoelta liittyvät jo-
kimaisemiin, erityisesti Möykynluomaan: siellä 
uimiseen, purotaimenien onkimiseen, soute- 
luun ja muihin leikkeihin. Rehevä kasvillisuus, 
runsas linnusto ja koskien solina vetivät lapsia 
vastustamattomalla tavalla puoleensa.” Kuva 
Orvo Yli-Kyyny.
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muutos saattaa pilata pienvesistön, vaikka toi-
menpide ei sinänsä varsinaiseen vesistöön 
ulottuisikaan. Vähävetisellä seudulla pienikin 
vesi on arvokas.

Veden luonnonmukaista kulkua tulisi hoitaa 
ja suojella. Puroja ja jokia ei tulisi nähdä vain 
kuivatusjärjestelminä ja viemäreinä, joilla vesi 
johdetaan mahdollisimman nopeasti pois. Ve-
den viipyminen maisemassa on tärkeää, mutta 
veden tulee silloin olla puhdasta. Myöskään 
pohjavettä ja lähteitä ei tulisi nähdä vain raaka-
veden saannin kannalta, vaan maiseman ja 
luonnon arvokkaina osina sinänsä.

Kauhajoella on jo oivallettu Nummijärven 
suuri merkitys, mutta pohjaveden aleneminen, 
peruskuivatus, metsäojitus sekä purojen per-
kaus ovat hävittäneet suuren osan pienvesiä. 
Pohjavesi uhkaa edelleen aleta erityisesti Ky- 
rönjokilaakso Oy: n vedenhankintasuunnitelmi- 
en vuoksi. Tämä vähentäisi samalla jokien vir-
taamaa ja heikentäisi sen tilaa. Kuitenkin Kau-
hajoella vielä on arvokkaita luonnontilaisia pu-
roja, ja monet purot ovat vielä kunnostettavissa 
kuten Jussi Kleemola artikkelissaan Kauhajoen 
edustavimmista puroista tässä kirjassa kertoo.

Ennen niin oleelliset "saviprunnit” ovat kato-
amassa maatalouden uudenaikaistumisen ja te-
hostumisen tieltä. Samalla menetetään oleelli-
nen osa kauhajokelaista kulttuurihistoriaa, 
mutta myös riistalinnusto ja kasvisto köyhtyvät 
tuntuvasti. Myös saviprunneja olisi kunnostet-
tava ja suojeltava kuten Unto Lyly-Yrjänäinen, 
Jukka Lilja ja Alfred Värkki artikkeleissaan tässä 
kirjassa ehdottavat. Näin säilyisi viljelymaise-
man monimuotoisuus.

Kauhajokelaisiin jokilaaksoihin niin oleelli-
sesti kuulunut vanha niittykulttuuri, luhtakult- 
tuuri luhtamajoineen on myös kadonnut per-
kauksien ja peruskuivatusten mahdollistaman 
viljelyynoton myötä. Se kukoisti erityisesti 
Kainastolla ja Jokimaassa ja sitä on erinomai-
sesti kuvannut Samuli Paulaharju kirjassaan 
Rintakyliä ja larvamaita. Olihan kurikkalaisilla 
runsaasti niittyjä Kainastolla. Onneksi jokiran-
tojen jyrkät törmäniityt ovat vielä paikoin säily-
neet. Kauneimmillaan niiden kukkaisloisto on 
Alfred Värkin mukaan Hyypässä sivupurojen 
päivänpaisteisilla ja suojaisilla rinteillä.

Edellämainittu Kyrönjokilaakso Oy:n veden- 
hankintasuunnitelma uhkaa myös Kauhane- 
van-Pohjankaankaan kansallispuiston ja Ison 
Koihnannevan erityislaatuisia luonnonoloja 
kuten vedenhankintasuunnitelmaa koskevasta 
artikkelista tässä kirjassa ilmenee.

Suo- ja soistuneiden kangasmaiden ojituksia 
on Kauhajoella tehty runsaasti kuten Pauli Ik- 
kelä artikkelissaan tässä kirjassa kertoo.

Ojitukset ovat kuitenkin hyvin kiistanalaisia, 
ja niiden haitoista kertoo tässä kirjassa Raimo 
Heikkilä. Jo  Kauhajoen luonnonkirjassa vuon-
na 1983 kerrottiin suo-ojien mutalietteiden sa-
mentavan kirkasvetisiä luomia ja puroja. Pauli 
Ikkelän mukaan kuitenkin Kauhajoella säilyy 
vielä luonnontilaisia soita yli 10 000 hehtaaria. 
Näin alkuperäistä suoluontoa vielä säilyy tule-
villekin sukupolville.

Asutuksen ja teollisuuden jätevedet sekä vil-
jelyksiltä valuvat vedet aiheuttavat vesien rehe-
vöitymistä. Vaikka kuormitus tuntuu vielä pie-
neltä, on muistettava, että Kyrönjoen virtaama 
on pieni ja helposti haavoittuva.

Myös metsistä valuvat vedet saattavat lisätä 
rehevöitymistä, koska myös metsiä lannoite-
taan ja ojitetaan. Jokien rakentaminen, ruoppa-
ukset, perkaukset ja pengerrykset aiheuttavat 
monia ongelmia vesieliöstölle tuhoamalla poi- 
kas- ja nuoruusvaiheiden suojapaikkoja ja ra-
vintolähteitä. Virtaavien vesien pieneliöstö 
pystyy äärimmäisen huonosti sopeutumaan 
elinympäristönsä äkillisiin muutoksiin.

Uhkaa pohjavedelle aiheuttavat muunmuas-
sa maahan upotetut polttoainesäiliöt, joiden 
syöpymisen seurauksena öljyä voi päästä poh-
javeteen. Myös heitteille jätetyt ongelmajätteet 
sekä huolimaton lannan ja säiliörehun puriste-
nesteen käsittely voivat pilata pohjavesiä.

Erityisen suuri vastuu vesiluonnon säilymi-
sestä on vesi- ja ympäristöhallinnolla, mutta 
myös Kauhajoen kunnalla ja maa- ja metsätalo-
udellisilla järjestöillä on monia mahdollisuuk-
sia vaikuttaa. Suuri merkitys on myös ympäris-
tön- ja vesiensuojeluyhdistyksillä. Ympäristön 
seurantaa, erityisesti vesien laadun mittausta, 
tulisi tehostaa, jätevesiä valvoa ja puhdistaa, 
vesistöjä kunnostaa, suojelun arvoisia kohteita 
etsiä ja järjestää niiden hoito ja suojelu.
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Rakentaminen on tärkeä ympäristöä muutta-
va toimenpide. Erityisesti uusi asutus olisi sijoi-
tettava harkiten. Seutukaavaliiton iskulause: 
”Asu rinteessä, viljele pellolla” on oikeaan osu-
nut ohje. Teiden linjauksen tulisi seurata maas-
ton muotoja niin, että uusi tie ei tärvelisi yhte-
näistä jokimaisemaa. Ranta-alueilla tulisi ra-
kentamista ohjata suunnitelmallisesti ja niistä 
suuri osa jättää rakentamattomiksi vapaa-alu-
eiksi.

Kaavallisia keinoja tärkeämpiä ovat kuiten-
kin maatalouden ohjauskeinot, koska jokilaak-
sot ovat suurimmaksi osaksi viljeltyjä. Tähän 
asti maatalouden aiheuttamia ympäristöongel-
mia ei ole tunnustettu, vaan on uskoteltu elet-
tävän entisen kaltaisessa luonnonmukaisessa 
viljelyssä. Kuitenkin tilayksiköiden suurenemi-
nen ja maatalouden tehostaminen aiheuttavat 
suuremmat haitat kuin ennen. Kuvaan ovat tul-
leet myös voimakkaasti ympäristöön vaikutta-
vat kemialliset lannoitteet sekä torjunta- ja säi-
löntäaineet. Myös lietelanta ajautuu vesistöihin 
helpommin kuin entinen kiinteä lanta. Yksi-
puolinen viljanviljely edistää myös peltomaan 
huuhtoutumista pois.

Vesien kuormitusta olisi vähennettävä fosfo-
rin ja typen ylilannoituksen lopettamisella ja 
estämällä maatalouden jätteiden pääsy vesiin. 
Myös polttoturvesoilta ajautuu järviin ja jokiin 
lietettä, joka saa aikaan veden laadun heikke-
nemistä kuten muunmuassa Nummijärvessä on 
tapahtunut. Pelkät rajoitustoimet eivät kuiten-
kaan tule auttamaan, vaan tarvitaan myös vilje-
lijöiden omaa työtä jokiluonnon hoitamiseksi, 
mitä voidaan tukea tehostetulla neuvonnalla ja 
tietojen jakamisella oikeista työtavoista.

On jätettävä suojavyöhykkeitä rantaviivan ja 
pellon väliin. Myös viherkesannointia ja luon-
nonmukaista viljelyä on lisättävä. Eroosiota vä-
hentäviä viljelymenetelmiä on muutenkin ke-
hiteltävä. Olisi myös harkittava erityisten mai- 
semanhoitosopimusten tekemistä sellaisista 
pelloista, jotka ovat tärkeitä maiseman säilymi-
sen kannalta mutta jotka ovat jäämässä pois 
aktiivikäytöstä.

Metsien ja turvesoiden ojituksessa on raken-
nettava tarvittavat selkeytysaltaat, ojakatkokset 
ja pohjapadot niin, että haitallinen huuhtoutu-

minen estetään. Tarpeeton soiden ojitus ja met-
sien lannoitus on lopetettava ja metsänkäsitte-
lyssä muutenkin käytettävä luonnonmukaisia 
menetelmiä.

Maa-ainesten ottoa on säädeltävä entistä te-
hokkaammin, koska se muuttaa olosuhteita, 
jotka säätelevät sadeveden muodostumista 
pohjavedeksi. Pohjavesiä on suojeltava, koska 
ne ovat Kauhajoen tärkein aarre ja luonnonva-
ra, josta perintöä riittää tulevillekin sukupolvil-
le kuten Mirja Salkinoja-Salonen artikkelissaan 
tässä kirjassa aivan oikein esittää.

Lopuksi

Vesistöillä on edelleen nykypäivän ja tulevai-
suuden kauhajokelaisille syvällistä laatua oleva 
merkitys, joka on kuitenkin usein piilevänä ja 
paljastuu vasta, kun vesimaisemassa tapahtuu 
todella korvaamattomia muutoksia. Silloin se 
on usein jo liian myöhäistä.

Veden merkitystä suomalaisessa luonnossa 
on tulkinnut erinomaisesti Eino Kaila:

"Sinä kuuntelet laineiden hiljaista laulua ja 
sorsaparven askareita ruskeassa kaislikossa ja 
idylli on niin täydellinen, ettei mikään taide voi 
sen täydellisempää luoda. Ja sinä sanot itselle-
si, että noin ne laineet solisivat tuhansia vuosia 
sittenkuin sinua ei enää ole olemassa, ole siis 
hiljaa”.

Nykypäivänä ei kuitenkaan "hiljaa olemi-
nen” yksin riitä kuten ennen voimakasta teol-
listumista ja kaupungistumista. On toimittava 
aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korjattava ne 
vauriot, mitä luonnolle jatkuvasti aiheutetaan. 
Viime vuosina kehitys on Kauhajoen osalta 
mennyt monien tässä kirjassa julkaistujen artik-
kelien mukaan parempaan suuntaan, mutta 
ongelmiakin esiintyy.

Jokainen kauhajokelainen voi omalla toi-
minnallaan ja esimerkillään vaikuttaa vesistö-
jen tilaan ja kehitykseen. Tehokkain tapa vai-
kuttaa vesistöjen tilaan on tarkkailla ympäris-
töä valppaasti ja ilmoittaa havainnoistaan vi-
ranomaisille ja ympäristönsuojelujärjestöille. 
On myös hankittava riittävät perustiedot ympä-
ristöstä ja siihen vaikuttamisesta.
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Vesien suojelu ei ole kuitenkaan yksin kau-
hajokelaisten ja yleensä suomalaisten hoidetta-
vissa. Happosateet ja hapan laskeuma tuovat 
mukanaan rikin ja typen oksideita ja monia 
raskasmetalleja. Nämä kulkeutuvat Kauhajoel-
le tuulen mukana kaukaakin, myös rajojen ta-
kaa. Tästä syystä yhteisen ympäristömme suo-
jelu on maailmanlaajuinen asia. Vain yhteisten 
ponnistelujemme tuloksena voimme turvata 
ympäristömme säilymisen puhtaana ja tasapai-
noisena.

Luulen, että kaikki tämän kirjan kirjoittajat ja 
kaikki kauhajokiset toivovat, että tämä kirja 
voisi omalta osaltaan vaikuttaa vesiluonnon ja 
yleensä ympäristön suojelun edistämiseksi 
Kauhajoella. Tähän tarvitaan asenteiden muut-
tumista. Asenteet muuttuvat, näin uskon, tie-
don karttumisen myötä. Samalla opitaan arvos-
tamaan oman kotiseudun luontoa. Vasta sitten 
syntyy halu toimia ympäristön hyväksi. Tällais-
ta halua täytyy olla kaikilla, ei vain viranomai-
silla.
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Kirjoittajat

Anttila, Martti (s. 1936 Jalasjärvellä) on mo-
nipuolisen kokemuksen 
omaava lehtimies, tällä het-
kellä Kauhajoella ja lähipitä- 
jissä ilmestyvän Suupohjan 
Seudun päätoimittaja. Met-
sästys ja luonnon seuraami-
nen ovat mieluisia harras-
tuksia.

Hautamäki, Lauri (s. 1936 Kauhajoella) on 
aluetieteen professori Tampereen yliopistossa. 
Opetus- ja tutkimustyönsä ohella Hautamäki 
on tullut tunnetuksi kylätoiminnan hyväksi toi-
mivana tutkijana. Hän on pitänyt tiiviisti yhteyt-
tä syntymäpitäjäänsä ja kirjoittanut päätösartik- 
kelin myös Kauhajoen luonnonkirjaan.

Ikkelä, Pauli (s. 1934 Kauhajoella) on metsä- 
talousinsinööri MTI (MP), 
joka työskentelee Etelä- 
Pohjanmaan metsälauta-
kunnan Kauhajoen metsä- 
toimistossa. Hän tuntee lä-
heisesti metsäautoteitten ra-
kentamisen sekä metsä- ja 
suo-ojituksen vaiheet kun-
nassa lähes 30 vuoden ajal-
ta.

Kallionpää, Paavo (s. 1937 Kauhajoella) on 
suunnitteluinsinööri Vaasan 
vesi- ja ympäristöpiirissä. 

m  \  Hän työskentelee tulvasuo-
jelun, kuivatushankkeitten 

’■ ja vesistöjen kunnostuksen
i l J"*"*, 7 parissa. Parhaillaan on me- 

neillään mm. Nummijärven 
I kunnostussuunnitelman laa-

Heikkilä, Raimo (s. 1956 Teuvalla) on filoso-
fian lisensiaatti ja toimii van-
hempana tutkijana Vesi- ja 
ympäristöhallituksen luon-
nonsuojelu  tutkim usyksi-
kössä. Heikkilä on erikoistu-
nut mm. suotutkimukseen, 
ja täällä vanhempiensa koti-
kunnassa paljon retkeillee- 
nä hän tuntee hyvin myös 
Kauhajoen soitten ja vesien 
tilan.

Kaunisto, Alarik (s. 1925 Jalasjärvellä)
on maanviljelijä Kauhajoen 
Säkkijärvellä ja asunut ky-
lässä vuodesta 1947. Kau-
nisto on Säkkijärven kalas- 
tusseuran perustajajäsen ja 
rahastonhoitaja.
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Kleemola, Jussi (s. 1943 Alahärm ässä) on  filo-
sofian lisensiaatti ja toimii 
K auhajoen lukion rehtorina. 
K iinnostus kotiseutuun on  
vienyt m ukaan K au hajoen  
luonnonkirjan ja käsillä o le -
van ju lkaisun toim ituskun-
tiin sekä Eduskunta Kauha-
joella  -teoksen  yhdeksi kir-
joittajaksi.

Laurila, Jo rm a (s. 1948 Kemijärvellä) on dip-
lomi-insinööri, maanmittari, 
joka työskentelee Kauhajo-
en kunnan kaavoitusinsi- 
nöörinä. Virkamiehenä hän 
joutuu jatkuvasti yhteenso-
vittamaan rakentamisen ja 
muun maankäytön tarpeet 
sekä toisaalta ympäristöm-
me kestävän kehityksen 
edellytykset.

K orhonen, Aulis (s. 1943 ) on diplomi-in-
sinööri ja Vaasan Vesi- ja ympäristöpiirin vesi-
huoltopäällikkö. Jaakko Päivike, artikkelin toi-
nen kirjoittaja, toimi ennen eläkkeelle siirty-
mistään vesipiirin rakennusmestarina.

Laurila, Riitta (s. 1950 Ylistarossa) on filosofi-
an kandidaatti ja toimii ke-
mistinä Kauhajoen elintarvi-
kelaboratoriossa, jossa on 
monipuolinen varustus ja 
oikeudet vaativiin fysikaa- 
lis-kemiallisiin tutkimuksiin.

Korpela, Pentti (s. 1926 Kauhajoen Nummi-
järvellä) sanoo yrittäneensä 
yhtä sun toista, ennen eläk-
keelle siirtymistään hän 
työskenteli autonkuljettaja-
na. Koko elämänsä ajan 
Korpela on ollut kalamies ja 
luonnossa liikkuja, joka on 
pannut merkille ympäristös-
sä tapahtuneita muutoksia.

Lehtineva, Veikko (s. 1924 Kurikassa) on lai-
tosmies, jonka harrastukset ovat liittyneet lä-
heisesti luontoon myös eläkevuosina.

Laakso, Seppo (s. 1953 Kauhajoella) on filo-
sofian kandidaatti, biologi ja 
luontokuvauksen aktiivinen 
harrastaja. Hän on toiminut 
tutkijana eri tutkimuslaitok-
sissa, ja on tällä hetkellä 
Vesi- ja ympäristöhallituk-
sessa Helsingissä. Laakso on 
kotoisin Jokimäenkylästä, 
joten tämän kirjan kuvituk-
sessa on voitu turvautua hä-

nen laajaan kokoelmaansa erityisesti Hyypän- 
laakson osalta.

Lilja, Jukka (s. 1955) on toiminut monilla eri 
aloilla. Luontoharrastus on 
johtanut hänet tekemään 
elokuvia, joita on vuodesta 
1978 lähtien valmistunut 16. 
Kaksi on myyty myös ulko-
maisille televisioyhtiöille. 
Kauhajoen luonto on pää-
osassa filmeissä Uhattu joki- 
maisema, Lauhanvuoren 
kansallispuisto ja Pilkku- 

mäntypistiäinen (tekeillä oleva luontodoku-
mentti).
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Lyly-Yrjänäinen, Unto (s. 1938 Kauhajoella) 
on teknisen työn opettaja 
yläasteella. Hänen kotiseu-
dun tuntemuksensa on ollut 
avuksi niin historiatoi-
mikunnissa, katunimistöä 
suunniteltaessa kuin paki-
noissakin, joissa mausteena 
on paikallinen murre.

Niemi, Tauno (s. 1929 Kauhajoella) on maan-
viljelijä ja postimies, joka asuu kotikylässään 
Ikkeläjärvellä. Hän on toiminut Ikkeläjärven 
kalastusseuran sihteerinä ja rahastonhoitajana 
vuodesta 1962 lähtien.

Mansikkaniemi, Hannu (s. 1938 Tarvasjoel- 
la) on filosofian tohtori ja 
Turun yliopiston maantie-
teen apulaisprofessori. Man-
sikkaniemen opetusala on 
luonnonmaantiede ja ympä-
ristön hoito. Hän on tutkinut 
erityisesti jokien toimintaa ja 
maaperän eroosiota.

Palomäki, Mauri (s. 193D on Vaasan yliopis-
ton talousmaantieteen pro-
fessori. Väitellyt filosofian 
tohtoriksi 1963. Pyrkii gene-
ralisoitumaan maantieteili-
jäksi.

Marttila, Simo (s. 1933 Kauhajoella) on filoso- 
fian kandidaatti, Kauhajoen 
lukion biologian ja maantie- 

H  teen vanhempi lehtori ja
-»fl| osa-aikaviljelijä Marttilanky-

Iässä. Harrastuksiin kuulu- 
vat metsästys ja retkeily 
luonnossa.

Maikki, Esko (s. 1929 Vahvialassa) on filosofi-
an tohtori erikoisalanaant pohjavesigeologia. Hänen 
ammatilliseen uraansa liit-
tyy niin kotimaisia kuin ul-
komaisiakin tehtäviä. Ennen 
eläkkeelle siirtymistään hän 
toimi 15 vuotta vesi- ja ym-
päristöhallinnossa. Hän on 
itse tutkinut myös Kauhajo-
en pohjavesiä. Alaan liitty-

viä julkaisuja noin 100, professorin arvonimi 
1989.

Ruismäki, Liisa (s. 1948 Kuortaneella) on filo-
sofian kandidaatti ja toimii 
Kauhajoen lukion historian 
ja yhteiskuntaopin vanhem-
pana lehtorina. Hän on kir-
joittanut pääosan Kauhajo-
en historiasta, osan koulu-
käyttöön tarkoitetusta Etelä- 
Pohjanmaan kotiseutuhisto- 
riasta ja artikkelin Kauhajo-
en luonnonkirjaan. Ruismä-

ki on aktiivisesti mukana kotiseututyössä.

Salkinoja-Salonen, Mirja (s. 1940 ) on filoso-
fian tohtori ja Helsingin yliopiston yleisen mik-
robiologian apulaisprofessori erikoisalanaan 
ympäristöbiologia.
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Seppälä, Keijo T. (s. 1951 Kauhajoella) on 
kirvesmies Kauhajärven ky-
lässä. Seppälä on tunnettu 
luonnonharrastaja. Hän on 
erikoistunut lintujen tutki-
miseen ja osallistunut Suo-
men linnuston kartoitustyön 
lintuatlas-projektissa, kir-
joittanut alan julkaisuihin ja 
Kauhajoen luonnonkirjaan. 
Myös kasvit ovat olleet hä-

nen mielenkiintonsa kohteena jo parinkymme-
nen vuoden ajan.

Tapiola, Tapani (s. 1939 Kauhajoella) on mal- 
lipuuseppä, jonka harras-
tukset liittyvät luontoon mo-
nipuolisesti. Hän valoku-
vaa, kirjoittaa, kalastaa, hioo 
korukiviä ja valmistaa puu- 
käsitöitä.

Sevola Pertti (s. 1947 Helsingissä) on biologi 
ja filosofian kandidaatti, 
joka työskentelee tutkimus-
päällikkönä Vaasan vesi- ja 
ympäristöpiirissä. Sevola on 
tutustunut alueen vesiluon-
toon sekä alueella paljon 
liikkuneen retkeilijän että 
tutkijan ominaisuudessa.

Tuhkanen, Matti (s. 1945 ) työskentelee kala- 
talouskonsulenttina Etelä- 
Pohjanmaan maatalouskes-
kuksessa Seinäjoella. Tuh-
kanen on tutustunut Kauha-
joen purotaimenkantoihin 
mm. Ikkelänjoen kalastosel- 
vityksen yhteydessä.

Taimi, Heikki (s. 1939 Merikarvialla) on 
so-sionomi ja toimii Kauhajoen 
kunnansihteerinä. Kiinnos-tus historiaan 
ja kirjoittami-seen on vienyt mukaan 
Kauhajoen luonnonkirjan ja tämän kirjan 
toimituskuntiin sekä Eduskunta 
Kauhajoella 

-teoksen yhdeksi kirjoitta-
jaksi.jg • —..

Varkki, Alfred (s. 1937) on filosofian kandi-
daatti. matemaatikko ja Vaa-
lan lukion rehtori. Poika- 
vuosien muistot liittyvät 
Kauhajokeen. Hän on jul-
kaissut tutkimuksen Kauha-
joen putkilokasveista 1985 
ja laatinut seikkaperäiset ar-
tikkelit kunnan kasvimaail-
masta Kauhajoen luonnon-
kirjaan.
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JUSSI KLEEMOLA

Satelliittikartta

Värikäs kartta kirjan lopussa on ensimmäinen 
satelliittikuvatulkinta Kauhajoen ja lähialueit-
ten maankäytöstä sekä kasvillisuuden suurista 
piirteistä. Siksi on paikallaan selvittää lähem-
min tätä uutta tutkimusmenetelmää.

Luonnontieteellisten satelliittien kuvauslait-
teet rekisteröivät Maapallon pinnalta ja pilvistä 
heijastuvaa Auringon säteilyenergiaa. Yhdys-
valtojen Landsat-satelliittisarja on suunniteltu 
siten, että se tuottaa tietoa koko maapallon 
luonnonvaroista ja ihmisen toiminnan vaiku-
tuksista, mm. metsävaroista, maankäytöstä ja 
ympäristön tilasta. Satelliitti kuvaa 700 km:n 
korkeudesta seitsemää eri aallonpituusaluetta 
omilla kanavillaan. Esimerkiksi kanava 1 kuvaa 
sinivihreän valon aallonpituutta, ja se soveltuu 
parhaiten mm. paljaan maanpinnan erottami-
seen kasvipeitteestä tai lehtimetsän havumet-
sästä.

Satelliitit kuvaavat Suomeakin jatkuvasti. Sa-
masta paikasta saadaan pilvisyydestä riippuen 
kuva noin 1-6 kertaa kesässä. Kaukokartoitus- 
satelliitit havaitsevat kooltaan 10-30 metriä ole-
via maasto kohteita. Yksittäisiä taloja ei voi 
erottaa, mutta pienetkin pelto- ja metsikköku-
viot näkyvät. Satelliittikuvat tarjoavat kätevän 
apuvälineen luonnossa tapahtuvien muutosten 
seurantaan.

Vastaanottaville maa-asemille välitetään in-
formaatio satelliitin kameran rekisteröimästä 
säteilystä. Sen tulkinta esim. tietyksi kasvilli-
suustyypiksi tapahtuu siten, että maastossa tut-
kittujen koealueiden heijastusarvoja käytetään 
tulkinta-avaimena. Tietokone luokittelee tä-
män jälkeen koko aineistosta nopeasti esim. 
taimikoksi kaikki ne alueet, joilla on tulkinnas-
sa käytetyillä aallonpituusalueilla samat heijas- 
tusarvot.

Suomessa satelliittikuvia tulkitsee maanmit-

taushallituksen ilmakuvatoimistossa erityinen 
kaukokartoitusyksikkö. Se toimii laaja-alaises- 
sa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja tutkimus-
laitosten kanssa. Koko maan kattava maan-
käyttö- ja puustotietojen tulkinta aloitettiin v. 
1988. Tästä perustavaa laatua olevasta työstä 
on saatavissa valmis tulkinta-aineisto sekä digi-
taalisessa muodossa tietokoneella käsiteltäväk-
si että valmiina kartta-aineistona. Kauhajoelle 
on hankittu aineisto kummassakin muodossa, 
ja vuosien 1987-90 Landsat-satelliittikuvista 
tehty tulkinta on tässä kirjassa tuoreeltaan asi-
asta kiinnostuneiden nähtävänä.

Tällä hetkellä tulkintatuloksena on noin 50 
erilaista maankäyttö- ja puustoluokkaa. Tulkin-
nan luotettavuus on noin 60-95 % riippuen 
käytettävästä luokkajaosta. Oheisessa kartassa 
esitetään 12 pääluokkaa 25 x 25 m ruuduin. 
Tulkinnan vaikeudet tulevat esiin kuvauskais- 
tojen rajalla, jossa kartan väreissä tapahtuu 
muutoksia. Kukin satelliittikuva tulkitaan oma-
na kokonaisuutenaan, ja maastotukiaineisto on 
laadultaan vaihtelevaa. Tarkkaavainen lukija 
huomaa rajan myös tämän kirjan kartassa.

Kauhajoki satelliitista

Ohessa on satelliittikartta samasta alueesta 
kuin takakannen sisäaukeamalla. Siinä maan 
pintaa katsotaan viistosti etelästä päin. Kartasta 
ilmenevät myös korkeussuhteet, joita on sel-
vyyden vuoksi liioteltu. Mustavalkoinen kartta 
on mukana lähinnä värikartan paikkojen tun-
nistamiseksi, mutta korkeussuhteiden ansiosta 
se antaa lisää mahdollisuuksia luonnonolojen 
tulkintaan. Kaikki seuraavassa mainitut paikat 
on helppo tunnistaa satelliittikartasta lukuun 
ottamatta jokia ja luomia, joiden nimiä käyte-

232



S  VESI 
PELTO 
TAIMIKOT 

AVOSUOT 
m RÄMEET 
M KORVET

MÄNTYVALTAISET 

* KUUSIVALTAISET 
:U LEHTIPUUSTOT 
S® SEKAPUUSTOT 
■ AVOMAAT

TURVETUOTANTOLUE

tään tekstissä, vaikka ne eivät pienen kokonsa 
vuoksi käytetyssä mittakaavassa erotukaan.

Peruskartasta tuttu peltojen H-kuvio näkyy 
kartan pohjoisosassa. Kirkonkylän (1) ja 
Kainaston (2) peltolakeudet jatkuvat luotee-
seen Kainastonjoen yläjuoksulle Hangaskylänä 
(3) ja koilliseen Kauhajoen laaksossa (4) Aron- 
kylästä Harjankylään. Päntäneen tasaiset pellot
(5) ovat lounaassa Päntäneenjoen varsilla ja
Hyypän pitkä laakso (6) rinneviljelmineen ete-
lässä Hyypänjoen molemmin puolin. Sama H- 
kuvio oli alueen viimeisellä merivaiheella,
Kainastonsalmen Kauhajoella n. 8 000 vuotta
sitten. Silloin nämä alavimmat seudut saivat
suojaisen salmen pohjaan hedelmälliset sedi- 
menttinsä, saven ja hiesun.

Muinaisen Kainastonsalmen ulkopuolella 
viljelyskelpoista maata on kerrostunut niukasti. 
Kauhajoen järvialtaat olivat Saaristojen Kau-
hajoen ja Rannikko-Kauhajoen aikoina 9 000- 
8 000 v. sitten merenpoukamia. Kurouduttuaan 
merestä järviksi ne olivat aluksi nykyistä laa-
jempia, ja myös laajempia kuin ennen järven-
laskuja. Matalaan veteen kerrostuneet savi ja 
lieju ovat luoneet edellytykset Ikkeläjärven (7), 
Nummijärven (8) ja Kauhajärven (9) rantapel-

tojen sekä kuivatun Ohmerojärven (10) vilje-
lysten raivaukseen.

Pienten jokien ja luomien varsille on uuras-
tettu Valkamankylän (11), Möykkykylän (12), 
Nummikosken (13) ja Uuron (14) vainiot. Laa-
joista soista on kuivattu mm. Sahankylän (15), 
Koihnan (16) ja Ahonpään (17) pellot.

Ylävät alueet paljastuivat ensinnä jääkauden 
jälkeisestä merestä. Ne joutuivat voimakkaan 
huuhtoutumisen kohteiksi, ja lahjoittivat maa-
peränsä hienoimmat ainekset alaviin lahtiin. 
Korkeimman paikan, Lauhanvuoren (18) ylä-
rinteet ovat mäntymetsää, alemmat rinteet rä-
meiksi soistuneita. Sama kaava toistuu myös 
muilla ympäristöään korkeammilla seuduilla. 
Pohjaveden pinta ei ulotu lakialueilla niin lä-
helle maanpintaa, että soistuminen olisi mah-
dollista. Mm. Lumikankaalla (19), Karhukan- 
kaalla (20) ja Nummikankaalla (21) syynä pin-
nanmuotojen ohella on harjuaines (sora ja 
hiekka), johon sadevesi vajoaa nopeasti poh-
javedeksi. Näissä huuhtoutuneitten lakialueit- 
ten ja harjujen maisemissa hallitsee karu män-
tymetsä, harjuilla usein kanervatyypin kangas.

Yhtenäisinä mäntymetsinä erottuvilla har-
juilla on runsaasti mustia avomaa-alueita. Ne
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ovat joko sorakuoppia tai avohakkuita. Satel-
liittikin on havainnut esim. Ison Nummikan- 
kaan (22) runsaan soranoton.

Lauhanvuoren tapaan alemmat rinteet ovat 
muuallakin soistuneita. Matalien ja laakeitten 
muotojen alueilla soistuminen alkaa jo läheltä 
lakea. Soistuminen tapahtuu eteläisen Suo-
menselän oloissa herkästi. Syynä ovat ensisijai-
sesti pinnanmuodot. Ylävien seutujen lämpöti-
lat ovat ympäristöä alhaisemmat, kasvukausi 
lyhyempi ja haihtuminen näistä syistä vähäi-
sempää, mutta sademäärät suurempia.

Jääkauden jälkeinen lämpökausi päättyi n. 
2 500 vuotta sitten, ja jo 3 700 vuotta vanhoista 
Lauhanvuoren turvekerrostumista alkaen on 
havaittu rahkasammalen itiöiden tasaista kas-
vua nykypäivää kohti (Salomaa 1983, 40-41). 
Tämä ilmaston uudelleen kylmeneminen on 
ollut rahkasammalen voittokulkua ja voima-
kasta soiden laajenemisen aikaa. Karut rämeet 
ovat yleisimpiä suotyyppejä, puustoisia korpia 
satelliitti on tunnistanut vähän.

Kuusivaltaiset metsät vallitsevat niillä seu-
duin, jotka eivät ole mäntyharjuja tai soita. 
Kuusi levisi Suomeen idästä, ja Kauhajoelle se 
saapui 3 700 vuotta sitten. Siitä lähtien kuusi on 
yleistynyt metsissämme, mutta ei ole syrjäyttä-
nyt mäntyä valtapuun asemasta. Syynä on sopi-
vien kasvupaikkojen vähäisyys, sillä kuusikkoa 
luonnostaan kasvavat viljavimmat alueet on 
raivattu pelloiksi.

Kartan väritys kertoo, että lehtipuustoa alu-
eella ei juuri esiinny, sekapuustoakin on varsin 
vähän. Koivua onkin Kauhajoen metsissä niu-
kasti, koska kasvupaikat ovat karuja. Karuilla 
kankailla metsän luontainen puulajikehitys

Huomautuksia ja  viitteitä

- Kirjallisena lähteenä luonnontieteellisten satel-
liittien esittelyssä on ollut Mikko Punkarin toi-
mittama kirja "Suomi avaruudesta” vuodelta
1984.

- Satelliittikartan laatimista on selvittänyt metsän-
hoitaja Tapio Siltala Maanmittaushallituksesta
sekä suullisesti että esitemateriaalin avulla (mm. 
"maankäyttö- ja puustoluokkien tulkinta Landsat
TM- ja SPOT-kuvilta”).

kulkee kohti männikköä, josta koivu puuttuu 
kokonaan tai se kasvaa harvana sekapuustona. 
Viljavien alueiden kuusikoissa koivua on ollut 
aikoinaan runsaasti kaskeamisen jäljiltä. Kaski- 
savut ovat loppuneet Kauhajoelta kuitenkin jo 
300 vuotta sitten, joten koivu on vähentynyt jo 
monen puusukupolven ajan.

Metsien käytön nuorempi historia on vaikut-
tanut koivun suhteen kahteen suuntaan. Koi-
vua käytettiin runsaasti polttopuuksi 1950-lu- 
vulle saakka. Myös metsien uudistuksessa oli 
välillä jakso, jolloin koivu etukasvuisena pois-
tettiin tyystin esim. männyn taimistoista. Toi-
saalta koivun määrää on lisännyt ojitustoimin- 
ta, sillä ojitetuille soille syntyy koivusekoitteisia 
puustoja tai puhtaita koivikoita. Satelliittiku-
vasta nämä ojitusalueitten koivikot eivät näy. 
Koivun määrä lisääntyy myös siksi, että sen on 
todettu ylläpitävän metsien terveyttä, lisäävän 
kasvua ja hidastavan maaperän happamoitu-
mista. Metsänomistajat ovat tämän vuoksi val-
miita siihen intensiiviseen huolenpitoon, mitä 
sekametsän onnistunut kasvatus vaatii.

Satelliittikuvien tulkinnassa ei toistaiseksi 
pystytä erottamaan luonnontilaista suota ojite-
tusta, mutta turvetuotantoalueet näkyvät sel-
västi. Uusimmat tuotantoalueet ovat syrjäisillä 
seuduilla, joten toiminnan laajuus esim. Mus- 
taisnevalla (23), Teuvan Lammasnevalla (24), 
Koihnannevan eteläosassa (25) tai Hormane- 
valla (26) Karvian rajalla voi tuntua yllättävältä. 
Kauhajoen edustavista suojelusoista parhaiten 
erottuvat Kauhaneva (27) ja Iso Koihnanneva 
(28) suuren koon ja laajojen avointen nevojen
ansiosta.

- FL Risto Salomaa on kirjoittanut mm. Kauhajoen
luonnonkirjassa (1983) tutkimuksistaan kasvilli-
suuden jääkauden jälkeisestä kehityksestä alu-
eella.

- Nimitykset Saaristojen Kauhajoki, Rannikko-
Kauhajoki ja Kainastonsalmen Kauhajoki ovat
prof. Mauri Palomäen käsialaa. Ks. kirjan ensim-
mäinen artikkeli.

- Prof. Paavo Yli-Vakkuri on antanut ohjeita lehti-
puuston tulkintaan satelliittikartasta.

234



Paikannimet

Hakemistosta löytyy kirjan tekstin paikannimis-
tö. Vain kartoissa tai taulukoissa esiintyviä nimiä 
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Vain yhteisten ponnistellemme tuloksena 
voimme turvata ympäristömme säilymisen 
puhtaana ja tasapainoisena.




