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SIJAINTI JA TAVOITTEET 

Ilmajoen kunnassa on vireillä yleiskaavoitus keskustaajaman alueelle. Luontoselvitys on laadittu yleiskaavan läh-

tötietoaineistoksi.  
 

Luontoselvityksen tavoitteena on antaa riittävä kokonaiskuva suunnittelualueen luonnon ja maiseman ominais- 

ja erityispiirteistä, jotta maankäytön suunnittelussa voidaan luotettavasti arvioida kaavan vaikutukset merkittä-

viin luontokohteisiin, biodiversiteettiin, uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin sekä turvata arvokkaiden luonto-

kohteiden säilyminen ja ekologisesti kestävä kehitys.  

 

Luontoselvityksessä on huomioitu suunnittelualueen luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilainsäädännön mukaiset 

luontokohteet ja muut huomionarvoiset luontokohteet sekä suojeltavat, uhanalaiset ja EU-direktiivilajit.  

 

Suunnittelualeen luonto- ja liito-oravaselvityksen on laatinut Hannu Tuomisto 2009. Linnustoselvitys on tehty 

Lepakkosel-vuosina 2012 ja 2013 Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta laatijana Raimo Laurila. 

vitys on tehty 2015 ja viitasammakkoselvitys 2016 kunnan toimesta. Yleiskaavan luontoselvityksen yhteenvedon 

on laatinut kaavoitusavustaja Ulla-Kaisa Mäntymaa.  
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SUUNNITTELUALUEEN YLEISKUVAUS 

 
Ilmajoen keskikunnan maisemaa luonnehtii lounaasta koilliseen suuntautuva Kyrönjokijokilaakso, jonka leveys 

vaihtelee yleiskaava-alueella noin kahdesta viiteen kilometriin levittäytyen heti kaava-alueen koillispuolella lä-

hes kymmeneen kilometriin. Joen molemmin puolin on vuosisatojen kuluessa syntynyt nauhamainen raitti-

kyläasutus. Keskustaajaman kohdalla rakennettu ympäristö on levittäytynyt etäämmälle joesta ja joitakin pieniä 

taloryhmiä on syntynyt myös viljelyksessä olevan tasangon keskelle kohoaville kumpareille. Jokilaakso asutuk-

sineen ja viljelyksineen muodostaa merkittävän pohjalaisen kulttuurimaiseman kuuluen arvokkaaseen Kyrön-

joen kulttuurimaisema-alueeseen. 

 

Kyrönjoen itäpuolella peltolakeus rajautuu metsäselänteisiin, joiden reunaosat muodostavat moreenipohjaisen, 

hyväkasvuisen metsävyöhykkeen. Moreenikaistaleet vaihtuvat nopeasti karuihin metsäalueisiin, joita luonneh-

tivat runsaat kalliopaljastumat ja niiden välissä olevat pienialaiset soistumat muodostaen pienipiirteisen ver-

koston. Laajempia moreenialueita on suunnittelualueen itäisimmissä osissa sekä koillisosan Välimäessä. Asu-

tusta on muodostunut Välimäkeä lukuun ottamatta Napustanmäen, Kullaanmäen ja Kalliosalon moreeniselän-

teille.  

 

Kyrönjoen länsipuolella jokilaakso rajautuu Oksimäen, Karrapörrinmäen ja Korpisaaren moreeniselänteisiin, joi-

hin on muodostunut kyläasutusta. Vaikka moreeniselänteet ovat matalia, muodostavat ne laakean viljelystasan-

gon laidalla merkittävän maisemaelementin, etenkin Korpisaari.   
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Ilmajoen seudulla lainehti jääkauden jälkeensä jättämä Ancylusjärvi noin 9500 vuotta sitten. Tanskan salmien 

auetessa Ancylusjärvi muuttui suolaiseksi Litorinamereksi. Noin 3500 vuotta sitten Alajoen viljelytasanko oli 

vielä Litorinameren sisälahti, ympäröivät korkeammat reuna-alueet olivat jo nousseet merestä. 
 

 
Geologian tutkimuskeskus Espoo 1999 
Etelä-Suomen aluetoimisto 
 

 
Geologian tutkimuskeskus Espoo 1999 
Etelä-Suomen aluetoimisto 
 

 
Geologian tutkimuskeskus Espoo 1999 
Etelä-Suomen aluetoimisto 

Korkeus merenpinnasta 

Korkeus merenpinnasta 

yli 60 m 

50-60 m 

40-50 m 

30-40 m 

20-30 m 

10-20 m 

5-10 m 

0-5 m 

merenpinta 

Korkeus merenpinnasta 

yli 30 m 

20-30 m 

10-20 m 

5-10 m 

0-5 m 

vedenpinta 

ILMAJOKI 

ILMAJOKI 

ILMAJOKI 

VARHAIS-LITORINAMERIVAIHE 7000 v sitten 

LITORINAMERIVAIHE 5000 v sitten 

NYKYTILANNE  

yli 120 m 
 
110-120 m 

100-110 m 

90-100 m 

80-90 m 

70-80 m 

60-70 m 

50-60 m 

40-50 m 

30-40 m 

20-30 m 

nykyinen 
vesistö 

1. Luonnonhistorialliset kehitysvaiheet 
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Suomen maisemamaakunnallisen jaon 

mukaan Ilmajoki kuuluu Pohjanmaan 

maisemamaakunnan Etelä-Pohjan-

maan viljelylakeuksien seutuun ja sii-

nä Kyrönmaan peltotasangon maise-

maruutuun, jossa maisemaa leimaa 

Kyrönjoki ja laajat, tasaiset pellot sekä 

jokivarteen ryhmittynyt asutus.  

 

Maiseman tunnusomaisin piirre on Kyrönjokivarren horisontaalinen avoin ja selvärajainen lakeusmaisema, 

jota metsäselänteet rajaavat. Maisemarakenteelle ominainen tasaisuus aiheutuu kallioperän muotojen laajois-

ta ja tasoittuneista piirteistä sekä jokilaaksoja peittävistä paksuista savi-, hiekka- ja turvekerrostumista. Kuva 

Mika Ruutiainen 2007. 

 

Maisemamaakunnallinen jako 

2. Luonnonmaantieteellinen sijainti 
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Metsäkasvillisuusvyöhykejako 
 

Suomen metsäkasvillisuusvyöhykejaossa Ilmajoki sijaitsee havumetsävyöhykkeellä keskiboreaalisen vyöhyk-

keen Pohjanmaa-alueen (3a) eteläosassa, jossa kasvaa havupuiden joukossa myös lehtipuita, kuten koivua, haa-

paa ja leppää.  

  
 

 

 
Lehtipuuvaltaista keskustaajamaa. 

 

Ilmajoki 

4d  Tunturi-Lappi 

4c  Metsä-Lappi 

4b  Perä-Pohjola 

4a  Koillismaa 

3c  Lapin kolmio 

3b  Pohjois-Karjala - Kainuu 

3a  Pohjanmaa 

2b  Järvi-Suomi 

2a  Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko 

1b  Lounainen rannikkomaa 

1a  Ahvenanmaa 

 

 

 

Ilmajoki 
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Luonnontieteellinen eliömaakuntajako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suokasvillisuuden aluejako 
 
Suokasvillisuuden aluejaossa Ilmajoki kuuluu Rannikko-Suomen kilpikeitaiden ja Sisä-Suomen viettokeitaiden 

vaihettumisvyöhykkeeseen. Ilmajoen suot ovat pääosin kilpikeidassoita, mutta niillä on myös viettokeidassoiden 

sekä myös Pohjanmaan aapasoiden piirteitä. Viettokeitaat ovat syntyneet kaltevalle alustalle, kilpikeitaat ovat 

kohosoita, aapasoiden keskusta puolestaan on reunoja matalammalla. Pääosa kunnan soista on ojitettu. Luon-

nontilaisia soita esiintyy enää kunnan länsi- ja kaakkoisosissa. Runsasravinteisia lettoja on kunnassa vain kolme 

pientä laikkua Pässilä-Niinimaan alueella.  

                                                                    

Suomi on jaettu myös 21 luonnontieteelliseen eliömaakuntaan, jotka poikkeavat 

toisistaan eliöstöltään ja ilmasto-olosuhteiltaan. Ilmajoki on Etelä-Pohjanmaan 

eliömaakuntaa (EP), jossa esiintyy vielä muun muassa vaahteraa, lehmusta ja päh-

kinäpensasta.   

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunturi-Lapin palsa- ja paljakkasuot 

Metsä-Lapin aapasuot 

Peräpohjoilan aapasuot 

Pohjanmaan aapasuot 

Sisä-Suomen viettokeitaat 

Rannikko-Suomen kilpikeitaat 

Saaristo-Suomen laakiokeitaat 

Ilmajoki 
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Ensimmäiset merkit asutuksesta Ilmajoella ovat jääkauden jälkeiseltä ajalta noin 7000-1500 eKr., jolloin mui-

naismeren rannikko ulottui Alajoen lakeuksille saakka. Erityisesti Koskenkorvan harjujen lämpimät rinteet ovat 

olleet suosittuja kivikauden asuinpaikkoja edustaen sekä kampa- että nuorakeraamista kulttuuria. Keskustan 

yleiskaava-alueelta ei merkkejä ihmisen toiminnasta tällä aikakaudella ole löytynyt. Jokivarsien lähes 

tuhatvuotinen asutus- ja maataloustoiminta ovat mahdolliset merkit hävittäneet. 
 

Kyrönjokilaakson viljelylakeuksien ja latomerien juuret ovat rautakaudella alkaneessa maanviljelyskulttuurissa. 

Pysyvän asutuksensa Ilmajoki sai noin 1100-luvulla Kyrönjokea myöten Satakunnasta ja Hämeestä. Asutus kes-

kittyi nauhamaisesti jokivarteen maatalouden ollessa merkittävä elinkeino kalastuksen ja metsästyksen ohella.  

Jo 1500-luvun alussa jokivarren molemmilla puolilla oli kapeat kaistaleet peltoa ja niittyä koko yleiskaava-alueen 

pituudelta.  
 

 
Pitäjänkartta vuodelta 1763. www.vanhakartta.fi 
 

Alajoen nykyinen lakeusmaisema on syntynyt Alajoen suojakson kydötyksen myötä 1700- ja 1800-lukujen vaih-

teessa. Ennen kuivatusta alueella sijaitsi Etelä-Pohjanmaan laajin yhtenäinen suoalue, Laivanpään ja Taipaleen 

aapasuot. Alajoen ojitustyöt käynnistyivät 1786 Vaasan läänin maaherran Aadolf Tandefeltin toimesta. Kuivumi-

sen jälkeen pellot kuokittiin, kydötettiin ja savettiin turvekerroksen alaisista savikerrostumista nostetulla sa-

vella. Alajoen yli 8000 hehtaarin peltolakeus on ainutkertainen maisemakokonaisuus, joka on luokiteltu valta-

kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.  

3. Kulttuurihistorialliset ominaispiirteet 

 

http://www.vanhakartta.fi/
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Ilmajoen keskustaajamaa 1940-luvulla. 
 

 
1800-luvulla väestö kasvoi voimakkaasti ja jokivarren raittikyläasutus tiivistyi. Peltoniemeen eli Sihtolaan, Nik-

kolaan, Pirilään, Fossilaan ja Röyskölään syntyi tiheät taloryhmät. 1800-luvun lopulla Nikkolan sillan seutu muo-

dosti merkittävän keskuspaikan. 1900-luvulle tultaessa oli keskusta siirtynyt Röyskölänkylään joen länsipuo-

lelle. Myös kirkolliset ja hallinnolliset toiminnot painottuivat jo tuolloin joen länsipuolelle. Suupohjan radan val-

mistuminen 1913 siirsi liiketoiminnan painopisteen nopeasti joen itäpuolelle rautatieaseman vaikutuspiiriin. 

Hallinnolliset toiminnot jäivät kuitenkin joen länsipuolelle, minne myös kulttuuritoiminnot vähitellen keskittyi-

vät. Henkilöliikenteen loppuminen Suupohjan radalta 1968 ja uuden kantatien merkityksen kasvu johtivat liike- 

ja yritystoiminta-alueen syntymiseen Siltalan alueelle. Viime vuosikymmeninä Ilmajoen keskustan laajeneminen 

on vähitellen katkaissut peltolakeuden itäkaakko-länsiluodesuuntaisella asutuksella.                                                                                  
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Ilmajoen kallioperä kuuluu proteotsooisella kaudella noin 1900 miljoonaa vuotta sitten syntyneeseen sveko-

fennidiseen Pohjanmaan liuskejaksoon, ns. suprakustisen muodostuman alueeseen, joka kulkee noin 50 km le-

veänä kaarenmuotoisena muodostumana Kaskisista Seinäjoen kautta Kokkolaan. Liuskejakson vallitsevina kivi-

lajeina ovat migmaattiset gneissit ja kiilleliuskeet, joita pegmatiittisuonet leikkaavat. 
 

 

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Maisemarakenne 

Kallioperä 

 

Keskustan yleiskaava sijoittuu kiillegneissialueelle, jonka valtakivi-

laji on mineraalikoostumukseltaan ja ulkoasultaan vaihtelevaa kiil-

legneissiä, jossa esiintyy vähäisessä määrin pegmatiittigraniitti- ja 

pegmatiittisuonia.   
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Joen ja siihen laskevien sivu-uomien rannoilla on merivaiheen sedimenttien päällä tulvakerrostumina ympärillä 

olevaa tasankoa karkeampia maa-aineksia. Meren pohjalle vajonneet ainekset ovat tasoittaneet jääkauden jättä-

mät pinnanmuodot. Tulvakerrostumat ovat hieman kohottaneet joen ja sivu-uomien rantavyöhykkeitä. Sedi-

menttikerrosten pinnalle muodostunut turvekerros on lähes kaikkialla kulunut pois, koska alue on pitkään ollut 

maatalouskäytössä. Sedimenttikerrosten alla on suurimmaksi osaksi moreenia, paikoitellen myös hiekka- ja 

sora-alueita. 

 

 

Maaperä 

 

Yleiskaava-alueen halkoo lounais-koillissuunnassa Kyrönjokilaakso. Joki-

laakson tasanko on syntynyt kallioperän laajaan murroslinjaan, joka on 

täyttynyt viimeisen jääkauden jälkeisen merivaiheen aikana korkeammilta 

alueilta huuhtoutuneilla hienoilla sedimenteillä; savi, hiesu ja hieno hieta. 

Karkeammissakin lajitteissa savipitoisuus on merkittävä. Tyypillisesti pin-

takerroksena on 1-2 metrin vahvuinen kantava silttikerros, jokirannoissa 

hieno hieta. Kantavan kerroksen alla on vetelä savi. Savikerros yltää pai-

koin 30 metriin, suuremmatkin kerrosvahvuudet ovat mahdollisia. Savi-

kerroksen pohjalla maa-aineksen karkeusaste kasvaa siltiksi ja usein en-

nen alinna olevaa moreenia silttipitoiseksi moreeniksi. Sedimenttikerros 

on osa Pohjanmaan alumiinipitoisia sulfaattimaita, ns. litorinasavikkoja, 

joiden ominaispiirteisiin kuuluu korkea happamuusarvo. Happamille sul-

faattimaille on tyypillistä runsas rikkipitoisuus, mikä on seurausta näiden 

maalajien synnyn aikana sedimentoituneesta rikistä, joka on pääasiassa 

peräisin meriveden sulfaateista.  
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Kyrönjokilaakson itäpuolella maisemaa hallitsevat kalliopaljastumat, erityisesti Alaanentien eteläpuolella. Kalliot 

muodostavat kumpareisen, pienoispiirteissään hyvin vaihtelevan maaston yhdessä kallioiden väliin jäävien pie-

nialaisten moreeni- ja suojuottien kanssa. Kalliot ovat vahvasti jääkauden aikaisen hionnan siloittelemia. 

Kallioita ja siirtolohkareita on hyödynnetty louhimalla rakennuskiviksi erityisesti Napustanmäen eteläpuolella. 

Kallioiden välissä olevien moreenialueiden maaperä on yleisesti ohut, muutamasta kymmenestä sentistä pariin 

metriin. Moreenin rakenne vaihtelee. Varsinkin kallioalueen reunaosissa, peltotasankojen tuntumassa on huuh-

toutumisen seurauksena syntyneitä rantahietikoita, jotka peltoalueella vaihtuvat saveksi. Napustanmäen etelä-

puolen alavimmilla alueilla on moreenin päällä 1-1,5 metrin silttikerros. Etäämmällä kaakossa moreeni on kivi-

sempää, jopa lohkareista. Edetessä Alaanentien eteläpuolen kallioalueelta lounaaseen avokallioiden osuus vä-

henee. Idän-kaakon suunnassa avokallioalue hiljalleen kohoaa. Alaanentien eteläpuolelle jää savipitoinen mo-

reenialue, joka on laajalti soistunut. Suurimman ja paksuturpeisimman suoalueen muodostaa Haavistonneva, jo-

ka pääosin jää yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Jokilaaksotasangon ja kallioselänteen väliin jää vaihtelevan levyi-

nen moreenivyöhyke, jonka Tuoresluoman laakso katkaisee. Laakeimmilla alueilla moreeni on osin savipitoista. 

Jokilaakson itäpuolen koillisosassa olevan Välimäen alueen länsi- ja pohjoisosa muodostavat laakean, laajan mo-

reenialueen, jossa kalliopaljastumia ei juuri ole.  
 

 
Napustanmäen kallioita ja suojuotteja. 
 

Suunnittelualueen eteläosassa Kyrönjoen itäpuolella Kalliosalo-Kullaanmäen maa-aines peltojen ulkopuolella on 

pääosin moreenia. Kalliopaljastumia on vähän. Merkittävän poikkeuksen muodostaa yli 20 metriä viereistä joki-

laaksotasankoa korkeammalle kohoava Kalliosalo, jonka lakialue on kalliopintainen. Kalliosalon eteläpuolella on 

pienialaisia, ohutturpeisia soistumia. Kalliosalosta etelälounaan suuntaan moreeniin liittyy hiekkaisempia muo-

dostumia. Kullaanmäen etelälaiteilla on hiekkapitoinen alue.  

                       

Kalliosalon kallioista rinnettä.  

Hannu Tuomisto 2009. 
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Kyrönjoen länsipuolella moreeni muodostaa laakeita kumpareita ja selänteitä. Selänteet ovat pääosin pohjois-

eteläsuuntautuneita. Jokitasangon reunojen moreenimaat ovat merivaiheen huuhtomia, mutta yleisesti ravin-

teekkaampia kuin tehokkaammin huuhtoutuneet, hieman korkeammalla olevat moreenit. Moreenialueiden ra-

kenne vaihtelee. Paikoin maa-aines on sora- ja hiekkapitoista. Tavallisimmin hiekkapitoiset maat ovat vyöhyk-

keenä moreeniselänteiden reunoilla. Kalliopaljastumia ei selänteillä juurikaan ole. Vain Korpisaaressa kallio yl-

tää muutamassa kohdassa pieninä laakioina pintaan. Jokitasangolle merivaiheen jälkeen syntyneestä suosta on 

jäänyt jäljelle pienialaisia pelloiksi raivaamattomia alueita, jotka ojituksen seurauksena ovat muuttuneet turve-

kankaiksi. 
 

 
Kyrönjokitasangon läntistä peltolaaksoa taustalla Korpisaaren Opistonmäki. 
 

 

 
 
 
 

 
Yleiskaava-aluetta kuvattuna koillisesta lounaaseen. Mika Ruutiainen 2007. 
 
Suunnittelualueen pinnanmuotoja hallitsee tasaisuus ja loivapiirteisyys. Puolet alueen pinta-alasta on Kyrön-

jokilaakson tasankoaluetta ollen alimmillaan 40 metriä merenpinnan tasoa ylempänä. Jokea lounaaseen seuraten 

tasanko kohoaa tasaisesti noin viisi metriä, tasangon reunoilla vähän enemmän.  

Topografia  
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193 m merenpinnan  
yläpuolella 
 
 
merenpinnan taso 
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Jokilaaksotasankoon joen länsipuolella rajoittuvat moreenialueet ovat loivapiirteisiä ja kohoavat vain 5-10 

metriä ympäristöään korkeammalle, Korpisaari noin 15 m. Jokilaakson idänpuoleiset alueet ovat länsipuolta sel-

västi vaihtelevammat.  Kalliosalo kohoaa 300 metrin matkalla yli 20 m jokilaakson tasankoa korkeammalle. Mai-

semassa kallion korkeus ei silti kiinnitä huomiota kovinkaan paljon. Katseen vangitsee helpommin hieman suun-

nittelualueen eteläpuolella olevat korkeammat kalliot, etenkin Luomaistenkallio. Loivapiirteinen Kullaanmäki 

kohoaa ympäristöstään vajaa 15 m. 

 

 
 
Alaanentien pohjoispuoliset alueet ovat loivapiirteisiä. Välimäki muodostaa laakean selänteen. Sen lähes tasai-

nen lakialue on noin 20 metriä lännessä olevaa peltoalueen reunaa korkeammalla. Vähäiset kalliokumpareet tuo-

vat pientä rosoisuutta maisemaan. Välimäen etelä- ja kaakkoispuolella pinnanmuodot muuttuvat pienoispiir-

teiltään kumpareisemmaksi maaston samalla kohotessa hiljalleen. Tällä alueella Tervakallio-Avuttomanmäki- 

Valkoinenkallio-Haavistonmäki muodostavat Ilmajoen ja Pojanluoman välisen selänteen harjan, joka kohoaa laa-

jalti yli 80 metriä merenpinnan yläpuolelle. Vedenjakaja on kuitenkin hieman näiden huippujen itäpuolella. Suu-

rimmat paikalliset korkeuserot on Avuttomanmäellä. Alaanentien eteläpuolella, suunnittelualueen kaakkois-

osassa maasto on tasaista noin 80 metriä merenpinnan yläpuolella olevaa soiden hallitsemaa aluetta. Kaava-alu-

een itäosassa maa alkaa loivasti viettää itään. Alaanentien eteläpuolen läntinen puolisko on pinnanmuodoiltaan 

koko suunnittelualueen vaihtelevinta. Vaihtelevuus on pienipiirteistä, mutta jyrkkää johtuen teräväpiirteisistä ja 

muodoltaan vaihtelevista avokallioista. Selkeästi erottuvien kallioiden väliin jää mutkittelevia notkelmia veden 

virtausteinä. 

 

 
 

 

 

 

 


