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Lähdepuro Pahkalanniemessä.

Pentinpelto Pahkalanniemestä nähtynä.



Parkanon Kirkkojärvi

Kirkkojärven maisemaa ovat matalat, ilmaversoiskasvillisuutta kasvavat lahdet ja luhtainen pajua kasvava 
rantavyöhyke. Rantamaisema kolmostieltä katsottaessa on metsäinen rakentamisesta huolimatta. 
Pappilansalmen rannat ovat lähes kokonaan rakennettua puistoa ja nurmikkoa. Kirkkojärven arvokkain alue 
on Kivelän tilan rantalaitumet rautatien alapuolella. Nämä jyrkähköt luonnonlaitumet aitoineen ja muine 
rakennelmineen ovat säilyttämisen arvoinen perinnemaisema. Laiduntamisen jatkaminen olisi 
rantamaiseman avoimuuden säilyttämiseksi toivottavaa. Järven toiselta puolelta Niemenperältä on löydetty 
perinnemaisemien uhanalaista kasvia hirvenkelloa (Rautiainen 2004). Hirvenkelloa voisi löytyä myös 
Kivelän laitumilta.

Kirkkojärven pesivä vesilinnusto laskettiin 15.5.2010 ja on seuraavanlainen.

laulujoutsen 1 pari
silkkiuikku 1 pari
telkkä 7 paria
tukkasotka 1 pari
sinisorsa 4 paria
tavi 2 paria
haapana 2 paria
kalalokki 1 pari
naurulokki 11 paria vaaraantunut laji

Ilmeisesti pesimätön joutsenpari vietti aikaansa järven länsipäässä ja Pentinpellon rannassa. Kalalokin pesä 
oli rantamännyssä Pahkalanniemessä (kannen kuva). Naurulokkien yhdyskunta oli kolmostien sillanpielessä 
vesijätöllä. Naurulokkikolonnia vilkasliikenteisellä paikalla tarjoaa ohikulkijoille ja luonnontarkkailijoille 
seurattavaa ja on senkin takia säilyttämisen arvoinen.

Kirkkojärven rantalinnuista näkyvin ja kuuluvin on kuovi, joita pesii Kivelän ja Pentin pelloilla ilmeisesti 
ainakin kolme paria.

        Kaavamuutosalueet.



Pentinpelto 

Pentin rannassa on kapealti ilmaversoiskasvillisuutta ja pajuluhtaa. Pellon ja rannan välissä on kaistale 
viljelemätöntä puolikulttuurilehtoa, mihin on jätetty rivi koivuja, haapoja ja halavia. Vesakkoa ja pajua on 
runsaasti. Lähellä rantaa on kaksi katettua lähdettä, joista virtaa järveen melko vuolas lähdevetinen oja. 

Pentinpelto on viljelyksessä. Rautatien yläpuolinen metsä on käenkaali-oravanmarjatyypin lehdoksi 
palautunutta entistä viljelysmaata. Puusto on suurimmaksi osaksi harvennettu edellisenä talvena muodostuen 
tuskin varttuneista koivuista ja harmaalepistä. Kuusi ja pihlaja muodostavat tiheähkön alikasvoksen. Pieni 
alue metsikön keskellä on harventamatonta ja luonnontilaisen kaltaista lehtoa. Puustossa on muutama järeä 
kuusi ja kääpäinen koivu. Lintutiheys tällä kohtaa on suuri ja reviiriään kuulutti mm. satakieli. 
Kasvillisuuden valtalaji on valkovuokko.

Alueen pesimälinnusto on seuraavanlainen.

kuovi 2 paria
satakieli 1 pari
punakylkirastas 1 pari
räkättirastas 4 paria
harakka 1 pari
pajulintu 5 paria
lehtokerttu 1 pari
pensaskerttu 1 pari
pensastasku 1 pari
rautiainen 1 pari
kirjosieppo 1 pari
sinitiainen 1 pari
peippo 2 paria
viherpeippo 1 pari
keltasirkku 1 pari
pajusirkku 1 pari

Alueen kasvilajistosta Parkanossa hieman harvinaisempia lajeja ovat purtojuuri ja syyläjuuri (runsaasti koko 
alueella), lehtokuusama (pensas rannassa) ja metsäruusu (pellon metsäsaarekkeessa).

Suositukset kaavoitukselle

Pieni luonnontilaisen kaltainen lehtometsikkö Pentin tilan alapuolella satakielineen ja valkovuokkoineen 
kannattaa jättää rakentamatta. Rauhalanniemen rantahaavikko kannattaa säilyttää edelleen yleisenä 
puistoalueena (Rautiainen 2006). Kaksi lähdettä ja lähdeoja on yksityiskohta, joka kannattaa säilyttää.



Pahkalanniemi

Pahkalanniemen lahdenpohjukoissa on kapealti järvikortevaltaista luhtaa, joka on yläosiltaan pajuluhtaa. 
Rantavyöhykkeessä pesivät kalalokki, rantasipi, tavi, ruokokerttunen ja punavarpunen. Rantatörmä on 
suurimmaksi osaksi pengerretty.  Penkereen alapuolella laskee länsireunan pensaikkoluhtaan kaksi 
lähdevetistä puroa (ojaa). Puronvarressa kasvaa runsaasti suursaniaisia ja lehväsammalia (kansilehden kuva). 
Toinen puroista on ruostevetinen. Toisen puron varressa kävelypolun vieressä hyllyvä lähdevetinen 
tihkupinta on osittain tuhoutunut puuston raivausjätteen alle.

Pahkalanniemen urheilupuisto on (Rautiainen 2006) "käenkaali-mustikkatyypin kuusikko. Kuusten joukossa 
on ...koivuja ja haapoja. Haapoja on etenkin...lähellä rantaa. Osa kuusista on järeitä, jopa 60 senttisiä.  
Haapojen läpimitta on 25-30 cm." Pesimälinnustoon kuuluu peippo, viherpeippo, pajulintu, lehtokerttu, 
kirjosieppo, harmaasieppo ja räkättirastas.

20.5.2006 metsikössä oli 6 liito-oravan merkkaamaa puuta, joista kaksi oli papanoiden suuren määrän takia 
mahdollisesti pesäpuita (Rautiainen 2006). 15. ja 31.5.2010 liito-oravan papanoita ei löytynyt. Myöskään 
liito-oravan osittain syömiä haavanlehtiä, joita tähän aikaan liito-oravapaikoilta yleisesti löytyy, ei 
Pahkalanniemestä löytynyt. Pahkalanniemeen ei ole metsäistä yhteyttä tai edes yhtenäistä puuriviä miltään 
metsäalueelta. Yhteys Niemenperän metsiin on rannan pajupuskien varassa. Pahkalanniemen liito-
oravareviiri on ilmeisesti ainakin väliaikaisesti autioitunut, mikä on tavallista eristyneissä metsiköissä. 
Metsikkö on kuitenkin liito-oravalle edelleen kelvollinen. Liito-oravalle sopivia koloja puissa ei kuitenkaan 
ole.

Suositukset kaavoitukselle

Urheilupuiston kuusikko lähdepuroineen, sen yli kulkevine siltoineen ja liito-oravineen kannattaa säilyttää 
luonnontilassa. Lähteiköstä saisi viehättävän yksityiskohdan poistamalla siihen kasatut risut, roskat ja 
kivenlohkareet ja harventamalla vesakkoa ympäriltä.



Pappilan alue

Pappilan kaavamuutosalueen rakentamattomat alueet mukaanlukien Kirkkojärven laskupuron varsi ovat 
lähes kokonaan puistomaisesti hoidettua viheraluetta. Pappilarakennuksen alapuolella pieni metsikkö on 
vanhojen kuusten ja jalokuusten muodostamaa puolivilliä puistoa, missä valkovuokko ja puistolemmikki 
ovat näkyvimmät kasvit. Järven lahdenpohjukassa on pieni alue pusikoitunutta entistä peltoa. Pusikko on 
sulkenut näkymän järveltä vanhusten asunnoille.

Suositukset kaavoitukselle.

Ei erityistä huomioitavaa.
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