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Noin puolet yleiskaava-alueen pinta-alasta muodostuu ihmisen toiminnan tuloksena syntyneistä kulttuuribio-
toopeista, joista valtaosa on tehokkaan viljelytoiminnan muovaamia peltoympäristöjä. Myös puutarha- ja puisto-
ympäristön merkitys yleiskaava-alueella on huomattava. 
 

       
 

         
 

         
 

       
                   Kuvat Olavi Yli-Vainio 2013 ja Terho Mäenpää 2016 

4. Elollinen luonto 

Kasvillisuus 
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Joen ja luomien rannat muodostavat yleiskaava-alueella paikoin jopa lehtomaiseksi kehittyneen kasvillisuuden. 

Monet näistä alueista on ollut karjanlaitumina vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Osalla jokivarren entisistä 

laidunalueista tavataan niittykasvillisuutta.  
 

Yleispiirteenä kaava-alueen kasvistolle on lajiston huomattava yksipuolistuminen ja harvojen, parhaiten tiukkoja 

olosuhteita sietävien lajien runsastuminen. Muutos on ollut suhteellisen nopeaa. Osa tilaa vallanneista kasvi-

lajeista on saapunut alueelle vasta viime vuosikymmeninä, mutta ovat nopeasti vallanneet elintilaa. Esimerkiksi 

pujo muodostaa tiheitä kasvustoja pientareilla. Osa kasveista on puutarhakarkulaisia, esimerkiksi jättipalsami on 

vallannut jokivarren rantoja paikoin tiheillä, muut putkilokasvit tukahduttavalla kasvustolla.  
 

Yleiskaava-alueen metsät ovat pääosin karuja metsätyyppejä, joissa puunkasvu on hidasta. Joen itäpuolella pa-

rempikasvuisten tuoreiden kangasmetsien osuus on laikuittaista, hyvätuottoisimmat metsäalat sijaitsevat 

Välimäen länsiosassa. Kyrönjoen länsipuolella kangasmaiden maaperän viljavuus on selvästi idänpuolta pa-

rempaa ja metsäalueet ovatkin tehokkaassa metsätalouskäytössä. 
 

 
Palonkylän virkistysalueen pääosin kumpareista karukkokangasselännettä puustona harvahkoa, hitaasti uusiutuvaa 
männiköä.  
 

Alueen suot ovat pääosin pieniä rämeitä ja korpia. Erityisesti kaava-alueen kaakkoisosassa on runsaasti pieniä, 

reheviä isovarpurämejuotteja kallioiden lomassa muodostaen pienipiirteisen labyrinttimaisen rakenteen. Kos-

teimmissa rämejuoteissa kasvaa metsäalvejuurta, metsäkortetta, saraa, karhunsammalta ja rahkasammalta.  
 

 
Napustanmäen isovarpuräme kallioiden lomassa.  



39 
 

 
 

 

Yleiskaava-alueen eläimistö voidaan jakaa kahteen alueeseen; maatalousvaltaisen alueen ja metsäalueiden eläi-

mistöön. Maatalousvaltainen alue kattaa viljellyt alueet, jossa omina kokonaisuuksinaan ovat puistot, puutarhat 

ja jokirannat. Maatalousvaltaiselle alueelle ovat leimallisia kulttuuria suosivat tai sinne sopeutuneet lajit; alueella 

yleisiä nisäkäslajeja ovat ainakin rusakko, metsä- ja peltomyyrä, metsäpäästäinen, kärppä ja paikoin vesimyyrä. 

Metsäalueisiin kuuluvat myös ojitetut suot ja kalliot pienine suonotkelmineen. Metsäalueilla eläinlajisto pai-

nottuu alkuperäislajeihin.  

 

 
Yleiskaava-alueen orava. Terho Mäenpää 2016. 

 

 

 

 

 

 

Eläimistö 

 



40 
 

 

Linnustollisesti suunnittelualueen mielenkiintoisimpia alueita ovat Kyrönjoen ja Tuoresluoman rannat, joissa ta-

vataan runsaasti yölaulajia ja muukin linnusto on metsä- ja peltoalueita monipuolisempi. Erityyppistä metsä-

lajistoa esiintyy Palonkylän pururatojen kalliomänniköissä ja Välimäen louhoksen eteläpuolisissa korpikuusi-

koissa sekä Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksen eteläpuolen suoalueilla. Jätehuoltokeskus vaikuttaa voimak-

kaasti lähiympäristönsä linnustoon tarjoamalla ruokailupaikan muun muassa lokki- ja varislinnuille sekä niitä 

saalistaville petolinnuille. Muutoin pelto- ja maaseutuasutuksen linnusto on Etelä-Pohjanmaalle tyypillistä lajis-

toa. Suunnittelualueella tavattiin linnustoselvityksen yhteydessä 141 lintulajia. 

 

 
 

 

Linnusto 

 

Silmälläpidettävä laji (NT) 
punavarpunen esiintyy yleis-
kaava-alueella melko yleise-
nä. Kuva Suomenselän lintu-
tieteellinen yhdistys. 

 

Vaarantunut laji (VU) kivi-
tasku pesii Välimäen lou-
hoksen seutuvilla. Kuva 
Suomenselän lintutieteelli-
nen yhdistys. 
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Suunnittelualueella tavatut lintulajit 

Suojeluluokituksiin kuuluvat lintulajit tummennettu 

1 Laulujoutsen Cygnus cygnus 
2 Metsähanhi Anser fabalis 
3 Kanadanhanhi Branta canadensis 
4 Valkoposkihanhi Branta leucopsis 
5 Tavi Anas crecca 
6 Sinisorsa Anas platyrhynchos 
7 Tukkasotka Aythya fuligula 
8 Telkkä Bucephala clangula 
9 Isokoskelo Mergus mercanser 
10 Pyy Tetrastes bonasia 
11 Riekko Lagopus lagopus 
12 Teeri Tetrao tetrix 
13 Metso Tetrao urogallus 
14 Peltopyy Perdix perdix 
15 Fasaani Phasianus colchicus 
16 Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 
17 Harmaahaikara Ardea cinerea 
18 Kattohaikara Ciconia ciconia 
19 Merikotka Haliaeetus albicilla 
20 Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 
21 Sinisuohaukka Circus cyaneus 
22 Kanahaukka Accipiter gentilis 
23 Varpushaukka Accipiter nisus 
24 Hiirihaukka Buteo buteo 
25 Piekana Buteo lagopus 
26 Tuulihaukka Falco tinnunculus 
27 Ampuhaukka Falco columbarius 
28 Nuolihaukka Falco subbuteo 
29 Ruisrääkkä Crex crex 
30 Kurki Grus grus 
31 Meriharakka Haematopus ostralegus 
32 Kapustarinta Pluvialis apricaria 
33 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 
34 Pikkutylli Charadrius dubius 
35 Tylli Charadrius hiaticula 
36 Pikkukuovi Numenius phaeopus 
37 Kuovi Numenius arquata 
38 Suokukko Calidris pugnax 
39 Kuovisirri Calidris ferruginea 
40 Lapinsirri Calidris temminckii 
41 Suosirri Calidris alpina 
42 Vesipääsky Phalropus lobatus 
43 Rantasipi Actitis hypoleucos 
44 Metsäviklo Tringa ochropus 
45 Valkoviklo Tringa nebularis 
46 Liro Tringa glareola 
47 Lehtokurppa Scolopax rusticola 
48 Taivaanvuohi Gallinago gallinago 
49 Kalatiira Sterna hirundo 
50 Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 
51 Naurulokki Larus ridibundus 
52 Kalalokki Larus canus 
53 Selkälokki Larus fuscus 
54 Harmaalokki Larus argentatus 
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55 Merilokki Larus marinus 
56 Kesykyyhky Columba livia 
57 Uuttukyyhky Columba oenas 
58 Sepelkyyhky Columba palumbus 
59 Käki Cuculus canorus 
60 Huuhkaja Bubo bubo 
61 Hiiripöllö Surnia ulula 
62 Sarvipöllö Asio otus 
63 Suopöllö Asio flammeus 
64 Tervapääsky Apus apus 
65 Käenpiika Jynx torquilla 
66 Harmaapäätikka Picus canus 
67 Palokärki Dryocopus martinus 
68 Käpytikka Dendrocopos major 
69 Pikkutikka Dendrocopos minor 
70 Pohjantikka Picoides tridactylus 
71 Kiuru Alauda arvensis 
72 Törmäpääsky Riparia riparia 
73 Haarapääsky Hirundo rustica 
74 Räystäspääsky Delichon urbicum 
75 Metsäkirvinen Anthus trivialis 
76 Niittykirvinen Anthus pratensis 
77 Keltavästäräkki Motacilla flava 
78 Västäräkki Motacilla alba 
79 Tilhi Bombycilla garrulus 
80 Rautiainen Prunella modularis 
81 Punarinta Erithacus rubecula 
82 Satakieli Luscinia luscinia 
83 Sinirinta Luscinia avecica 
84 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 
85 Pensastasku Saxicola rubetra 
86 Kivitasku Oenanthe oenanthe 
87 Mustarastas Turdus merula 
88 Räkättirastas Turdus pilaris 
89 Laulurastas Turdus philomelos 
90 Punakylkirastas Turdus iliacus 
91 Kulorastas Turdus viscivorus 
92 Pensassirkkalintu Locustella naevia 
93 Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 
94 Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 
95 Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 
96 Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 
97 Hernekerttu Sylvia curruca 
98 Pensaskerttu Sylvia communis 
99 Lehtokerttu Sylvia borin 
100 Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 
101 Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 
102 Tiltaltti Phylloscopus collybita 
103 Pajulintu Phylloscopus trochilus 
104 Hippiäinen Regulus regulus 
105 Harmaasieppo Muscicapa striata 
106 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 
107 Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 
108 Sinitiainen Cyanistes caeruleus 
109 Talitiainen Parus major 
110 Kuusitiainen Periparus ater 
111 Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 
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112 Hömötiainen Poecile montanus 
113 Puukiipijä Certhia familiaris 
114 Pikkulepinkäinen Lanius collurio 
115 Isolepinkäinen Lanius excubitor 
116 Närhi Garrulus glandarius 
117 Harakka Pica pica 
118 Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 
119 Naakka Corvus monedula 
120 Mustavaris Corvus frugilegus 
121 Varis Corvus corone cornix 
122 Korppi Corvux corax 
123 Kottarainen Sturnus vulgaris 
124 Varpunen Passer domesticus 
125 Pikkuvarpunen Passer montanus 
126 Peippo Fringilla coelebs  
127 Järripeippo Fringilla montifringilla 
128 Viherpeippo Carduelis carduelis 
129 Tikli Carduelis carduelis 
130 Vihervarpunen Carduelis spinus 
131 Hemppo Carduelis cannabina 
132 Urpiainen Carduelis flammea 
133 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 
134 Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 
135 Punavarpunen Carbodacus erythrinus 
136 Taviokuurna Pinicola enucleator 
137 Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 
138 Lapinsirkku Calcarius lapponicus 
139 Keltasirkku Emberiza citrinella 
140 Peltosirkku Emberiza hortulana 
141 Pajusirkku Emberiza schoeniclus 
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Metsälain 1093/1996 3 luvun 10 § tärkeät elinympäristöt ovat kasvillisuuden, vesitalouden, puuston ja/tai 

maastonpiirteiden perusteella ympäristöstään selvästi erottuvia ympäristöjä, joita tulee hoitaa ja käyttää siten, 

että turvataan edellytykset biologisen monimuotoisuuden säilymiselle. Metsälakia on uudistettu 1.1.2014. Uudis-

tuksessa metsälain erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin on lisätty muurain- ja metsäkortekorvet. 

 

 
 

1. Karrapörrinmäen korvet 

2. Kalliosalo 

3. Tuoresluoman varsi 

4. Riistavallin korpi 

5. Palonkylän kallioalue 

6. Perkiönkorven kallioalueet 

7. Hautapakan kallioselänteet ja vanhan metsän alue 

8. Palverannankallion neva 

 

 

8 

Paikallisesti arvokkaat kohteet 
 

Mahdolliset metsälain 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt 
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Karrapörrinmäen korpi A ja B. Kuvat Hannu Tuomisto 2009. 

 

 

 

 

 

A 

B 

Karrapörrinmäen korvet ovat luonnon-

tilaisen kaltaisia ja niiden kenttäker-

roksen valtalajistoon kuuluvat muun 

muassa metsäkorte, metsäalvejuuri, 

pikkutalvikki, nuokkutalvikki ja mus-

tikka. Karrapörrinmäen kuusikkoiset 

korvet ovat kasvistollisesti paikallisesti 

huomioitava luontokohde. Kuusikkoi-

set korvet ovat myös linnustollisesti ar-

vokkaita alueita. 

Kalliosalo on maisemallisesti merkittävä 

virkistysalue, jonka lakialueen männiköt 

ovat melko luonnontilaisia ja siten metsä-

lain suojaamia. Kalliosalon lounaispuolella 

on pienialainen vanhan metsän alue, jossa 

kasvaa maisemallisesti merkittävää ylis-

puustoa. Kalliosalo on maisemallisesti, 

kasvistollisesti, geologisesti ja virkistyk-

sellisesti paikallisesti merkittävä luonto-

kohde.  

1. Karrapörrinmäen korvet 

 

2. Kalliosalo 

 

korpi A korpi B 
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Kalliosalon luonnontilaisen männikön järeitä kilpikaarnaisia ylispuumäntyjä. Hannu Tuomisto 2009. 

 

 

 

 

Tuoresluoma on pehmeisiin savimaihin uurtunut 

uoma ja sen rannoilla on peltoja, niittyjä, metsiä ja 

pihapiirejä. Luoma ja sen varsilla harmaaleppää, 

tuomea, hieskoivua ja pajua kasvavat lehtipuustoiset 

metsät muodostavat tärkeän ekologisen käytävän 

alueen kasvi- ja eläinlajistolle.  
 

Tuoresluoman varsi on koko matkaltaan kasvistol-

lisesti ja linnustollisesti merkittävää aluetta. Rehevä 

rantakasvillisuus sitoo jyrkkää ja eroosioherkkää 

rantavyöhykettä. Myllykylässä on pieni koskijakso, ja 

sen partailla on lehtomaista kasvillisuutta, muun 

muassa kotkansiipeä, hiirenporrasta ja korpi-imar-

retta. Pikkutikka ja liito-orava pesivät luoman ran-

noilla.  
 

Tuoresluoma on maisemallisesti, kasvistollisesti, 

geologisesti, eläimistöltään ja virkistyksellisesti pai-

kallisesti erittäin merkittävä luontokohde. Osa 

luomavarsista on muutettu tehokkaasti hoidetuiksi 

pihapiireiksi ja ne ovat menettäneet merkittävim-

mät luontoarvonsa. 

 

Mylly- 
 kylä 

3. Tuoresluoman varsi 
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Tuoresluoman savimaiden keskellä mutkittelevaa uomaa ja rantojen rehevää rantapensastoa ja -puustoa. Kuvat Hannu Tuomis-

to 2009. 

 

 
 

     
Tuoresluoman varren ruohokorpea ja Uitonkylän kohdalla pikkutikan pesäkolo. Kuvat Hannu Tuomisto 2009.  

Tuoresluoman koskijaksoa Myllykylän 

kohdalla. Hannu Tuomisto 2009. 
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Riistavallin korpinotko. Hannu Tuomisto 2009. 

Riistavallin alueella on runsaasti pienialaisia rämei-

tä ja korpia. Ne ovat kuitenkin suurelta osin ojitus-

ten muuntelemia. Rajatussa kohteessa metsäoji-

tuksen jäljet ovat maisemoituneet ja ojan liepeillä 

oleva korpi on luonnontilaisen kaltainen. Kohdera-

jaukseen on valittu korven luonnontilaisin osa. 

Riistavallin korpi on kasvistollisesti paikallisesti 

huomioitava kohde.  

 

Palonkylän kuntoradan lähiympä-

ristössä on laaja avokallioalue, jon-

ka luonnontilaisimmat osat on ra-

jattu karttaan.  Kohde koostuu avo-

kallioselänteistä, karukkokankais-

ta ja pienialaisista rämeistä sekä re-

hevistä kallionalusmetsistä. Avokal-

lioalueet ovat metsälain suojaamia.  
 

Alue on suosittua ulkoilualuetta ja 

muun muassa metso ja teeri käyt-

tävät aluetta ruokailumaastonaan. 
 

Palonkylän kallioalue on maise-

mallisesti, geologisesti ja virkistyk-

sellisesti paikallisesti merkittävä 

luontokohde.  

 

5. Palonkylän kallioalue 

 

4. Riistavallin korpi 
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Rehevimmät metsäkuviot ovat avokallioiden ty-

villä, sillä valumavedet pitävät ne kosteina. Avo-

kallioita ja karukkokankaita elävöittävät pienet 

räme- ja nevalaikut tuoden maisemaan vaihtelua 

ja monimuotoisuutta. Kuvat Hannu Tuomisto 

2009. 

 

Perkiönkorven kallioalueella esiintyy luon-

nontilaisia avokallioselänteitä, karukko-

kankaita, pienialaisia rämeitä ja reheviä 

kallionalusmetsiä. Kallioilla on maapuus-

toa, mikä lisää alueen arvoa. Kallioalueet 

ovat maisemallisesti, geologisesti ja virkis-

tyksellisesti paikallisesti huomioitavia 

luontokohteita.  

6. Perkiönkorven kallioselänteet 
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Perkiönkorven maapuustoisia kallioita. Hannu Tuomisto 2009. 

 

 

 

   
 

Tuohikallion vanhan metsän palstalla 

sijaitsevalla Hautapakan vanhan met-

sän alueella kasvaa Ilmajoen olosuh-

teissa poikkeuksellisen vanha ja moni-

muotoinen puusto, jossa esiintyy run-

saasti kolopuita, laho- ja maapuustoa. 

Suuret haavat ja raidat ovat paikalle 

luonteenomaisia. Kenttäkerroksessa 

kasvaa runsaasti muun muassa pikku-, 

nuokku- ja isotalvikkia sekä kevät-

piippoa. 
 

Hautapakan kallioselänteet ja vanhan 

metsän palsta ovat arvokasta luon-

nonympäristöä sekä kasvillisuu-

deltaan että linnustoltaan. Avokalli-

oilla on osin luonnontilaisena säily-

nyttä männikköä.  

 

kallio- 
selänteet 

Hautapakka 

vanhan 
metsän 
palsta 

7. Hautapakan selänteet ja vanhan metsän alue 
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Paikan pesimälinnustoon kuuluvat ainakin palokärki, pohjantikka ja hippiäinen. Vanhojen kuusikoiden asukki 

pohjantikka pesii harvakseltaan eteläisessä Suomessa siellä, missä lahopuukeskittymien tarjoama ravinto riittää 

sekä emoille että kasvatettaville poikasille. Samoilla seutuvilla pitää reviiriään myös erittäin uhanalaiseksi luoki-

teltu huuhkaja. Vanhat huuhkajat ovat paikkalintuja pysytellen tutuilla kallioseuduilla vuodesta toiseen. Alue on 

maisemallisesti, kasvistollisesti ja geologisesti paikallisesti merkittävä luontokohde. 
 

Alueella on Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkitty kiinteä muinaisjäänne, joka on historiallisen ajan 

raudanjalostus/-sulatuspaikka. Tarvittava raaka-aine on kaivettu paikan päällä. Todennäköisesti raudanottotoi-

minnasta on kulunut jo jonkin verran aikaa, koska metsänpohja on hyvin sammaloitunut ja päällä oleva puusto 

on yli satavuotiasta. Niin paksun kangasturvekerroksen kuin alueella on, syntyminen vie tavallisesti aikaa useita 

satoja vuosia. Syntyneessä kumpareikossa on kettujen ja mäyrien pesäluolastoja, jotka ovat alun perin olleet ra-

kennelmien ilmakanavia.  
 

 
 

 

Hautapakan avokallioilla kas-
vaa runsaasti harmaa-, valko- 
ja palleroporonjäkälää. Kuva 
Hannu Tuomisto 2009. 

 

Hautapakan vanhaa metsää.  
Kuva  Hannu Tuomisto 2009. 
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Palverannankallioiden kupeessa on pienialainen saraneva, joka on metsälain suojaama luonnontilainen ja pieni-

alainen suo. 1960-luvulla paikalla oli soistumassa oleva lampi. Valtalajeina ovat pullosara ja tupasvilla. Suolla 

kasvaa myös muun muassa riippasara, luhtavilla, jouhivihvilä, kurjenjalka ja rahkasammalia. Saraneva on kasvis-

tollisesti ja virkistyksellisesti paikallisesti huomioitava kohde.  
 

 
Palverannankallioiden kupeessa oleva pienialainen saraneva. Hannu Tuomisto 2009. 

8. Palverannankallion neva 

 


