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1. JOHDANTO 
 

Lapuan Siirilän - Marielundin alueen luontoselvitys toteutettiin alueen asemakaavoitusta varten. 

Työn tilaajana on Lapuan kaupunki. Selvitykset toteutettiin touko-kesäkuussa 2020 ja niihin liitty-

vistä maastotöistä sekä raportoinnista ovat vastanneet luontokartoittaja Raimo Laurila ja FM, bio-

logi, luontokartoittaja Taina Ranta-Maunus. 

2. INVENTOINTIALUEEN KUVAUS 
 

Inventointialue koostuu kahdesta osa-alueesta, joista toinen sijaitsee Nurmonjoen rannassa Siirilän-

tie 137:n ja Jokipellontien välillä ja toinen lähellä rautatietä voimalinjan ja asutusalueen välissä ra-

joittuen pohjoisessa Ravitiehen ja etelässä Siiriläntie 192:n kohdalle (kartta 1).  Osa-alueiden yhteis-

pinta-ala on noin 13 hehtaaria ja niiden tarkka rajaus on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kartta 1. Inventointialueen sijainti Lapuan keskustaajaman eteläosassa. 
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Kuva 1. Inventointialueen osa-alueiden rajaukset. 

 

 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Lapuan Siirilän - Marielundin alueella tehtiin kaavoitusta varten luontotyyppiselvitys Nurmonjoen 

itärannalla olevalle vyöhykkeelle sekä rautatien länsipuolella sijaitsevalle Huhdannevan länsiosalle. 

Luontotyypit selvitettiin maastoinventointina 16.6.2020. Samalla kartoitettiin mahdollisesti löytyvät 

uhanalaiset kasvilajit sekä metsälailla, luonnonsuojelulailla ja vesilailla suojellut luontotyypit. 

Pesimälinnustoselvitykset tehtiin kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies & Väisänen, 2008). 
Maastokäyntien ajankohdat olivat 2.5., 5.6. ja vielä 16.6.-17.6. välisenä yönä samalla lepakkoja de-
tektorin avulla kuunnellen. Mahdollisia viitasammakoiden soidinääntelyitä tarkkailtiin 2.5. käynti-
kerralla.  

Tausta-aineistona selvityksissä oli käytettävissä Lapuan yleiskaavan luontoselvitykset vuodelta 2011 
(Ramboll 31.1.2011). 

 

4. KASVILLISUUS 

 

4.2.  Nurmonjokirannan kasvillisuuskuviot 
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Nurmonjokivarren inventointialue kuvioitiin kasvillisuustyyppien mukaan. Kuvioiden rajat on esi-

tetty kuvissa 2 ja 3. Nurmonjoen ranta koostuu inventointialueella kapeahkosta savisesta rantatör-

mästä. Pellot ja puistoalueet sekä paikoin myös pihapiirit ulottuvat lähes jokirantaan asti. Muutoin 

jokirannan törmällä on kapea rantametsävyöhyke. 

 

Kuva 2. Nurmonjokirannan pohjoisosan kasvillisuuskuviot. 
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Kuva 3. Nurmonjokirannan eteläosan kasvillisuuskuviot. 

4.2.2. Kuviot 1, 4, 9 ja 11: Pellot 

 

Kuviot 1, 4, 9 ja 11 ovat viljeltyjä peltoja, joita ei maastoinventoitu tarkemmin. 

4.2.3. Kuviot 2, 5 ja 10: Pihapiirit 

 

Kuviot 2, 5 ja 10 ovat pihapiirejä, joita ei maastoinventoitu tarkemmin. 

4.2.4. Kuvio 3: Raivattu rantametsä 

 

Nurmonjokivarren inventointialueen pohjoisosan rannan puusto on äskettäin poistettu ja rantatör-

mälle on jätetty harvakseltaan mm. rauduskoivua (kuva 4). Ennen puuston raivausta kasvillisuus on 

todennäköisesti vaihettunut ylärinteen tuoreesta lehdosta rannan kulttuurivaikutteiseen kosteaan 

suurruoholehtoon. Vaateliasta lajistoa edustaa esim. hiirenporras. Nykyään ranta kasvaa vesakkoa. 

Kuvion pohjoisosassa oleva pelto ulottuu lähes rantaan asti. 
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Kuva 4. Raivattua rantaa kuviolla 3. 

4.2.5. Kuvio 6: Rantalehto 

 

Kuviolla 6 rantatörmän ja rannan välissä on luonnontilaisen kaltainen rantalehto (kuva 5). Kuvio on 

joen sisäkaarteessa ja rantatörmän ja rannan väliin jäävä alue on leveämpi ja tasaisempi kuin muu-

alla inventointialueella. Puusto on monimuotoista ja siinä esiintyy mm. tuomea, harmaaleppää, 

haapaa, rauduskoivua, kuusta, raitaa ja pihlajaa. Puusto on osin järeää ja siellä esiintyy myös laho-

puustoa. Muuta kasvillisuutta on mm. mesiangervo, karhunputki, oravanmarja, kielo, metsäalve-

juuri, punaherukka ja vadelma.   

 

Kasvillisuustyypiltään kuvio kuuluu kosteisiin runsasravinteisiin kulttuurivaikutteisiin suurruoholeh-

toihin. Lehtotyyppi on lähinnä metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyyppiä (GOFiT). Tyypin la-

jeista mesiangervo on vallitseva. Ylärinteellä kasvillisuus vaihettuu tuoreeksi lehdoksi, joka edustaa 

tyypiltään lähinnä metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyyppiä (GORT). Tyypin lajeista kohteessa 

esiintyy mm. kieloa (kuva 6). Luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa kosteat runsasravinteiset 

lehdot on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi. 
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Kuva 5. Kuvion 6 rantalehtoa, jossa on myös järeää lahopuustoa. 

 

Kuva 6. Kieloja kuvion 6 rannan ylemmillä osilla. 
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4.2.6. Kuvio 7: Puisto 

 

Kuviolla 7 on puistoalue, jossa hoidettu nurmikenttä ulottuu lähes rantaan asti (kuva 7). Kuvion ete-

läosassa törmällä olevaa niittykasvillisuutta ei ole niitetty (kuva 8). Rantaan on jätetty rauduskoi-

vua, haapaa ja harmaaleppää. 

 

Kuva 7. Puistoalueen rantaa. 

 

Kuva 8. Puistoalueen niittämätöntä rantaa. 
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4.2.7. Kuvio 8: Rantametsä 

 

Kuviolla 8 pellon päässä on kapea rantametsävyöhyke rantatörmällä, jossa kasvaa pääosin nuorta 

harmaaleppää ja tuomea (kuva 9).  

 

Kuva 9. Nuorta lepikkoa kuviolla 8. 

 

4.2.8. Kuvio 12: Rantametsä 

 

Kuviolla 12 rantatörmällä on kapea rantametsä, jonka kasvillisuudessa esiintyy mm. tuomea, har-

maaleppää, kiiltopajua, pihlajaa, mesiangervoa, punaherukkaa ja karhunputkea (kuva 10). Puusto 

on vielä suhteellisen nuorta. Kasvillisuustyypiltään kuvio kuuluu kosteisiin runsasravinteisiin kult-

tuurivaikutteisiin suurruoholehtoihin, mutta vyöhyke on kapea, puusto nuorta ja kasvillisuus ei ole 

tyypilleen edustavaa. 
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Kuva 10. Rantalehtoa kuviolla 12. 

 

4.2.9. Kuvio 13: Puisto 
 

Jokivarren inventointialueen eteläosassa on puistoalue, jossa on hoidettu nurmikenttä sekä kapea 

rantametsikkö (kuva 11). Rannan puustoa on poistettu eikä se ole luonnontilaista. 

 

Kuva 11. Kuvion 7 puistoa ja jokirantaa. 
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4.3. Huhdannevan kasvillisuuskuviot 
 

Huhdannevan länsiosan inventointialue sijaitsee rautatien länsipuolella sähkölinjan ja asutuksen 

välissä. Inventointialueen kasvillisuuskuviot on esitetty kuvassa 12. Alue kuuluu Huhdannevan suo-

alueeseen, joka on suurimmaksi osaksi voimakkaasti ojitettua. Inventointialue on kuitenkin pääosin 

ojittamatonta, mutta pohjoisosassa on yksi oja. Lisäksi inventointialueen länsiosassa on vanhoja 

pieniä, todennäköisesti käsin kaivettuja ojia, joita ei ole merkitty maastokarttaan.  

 

Kuva 12. Huhdannevan inventointialueen kasvillisuuskuviot. 
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4.3.1. Kuvio 14. 

 

Kuviolla 14 inventointialueen pohjoisnurkassa asutuksen ja ojan välissä on kapea kaistale, jossa kas-

vaa nuorta koivua ja mäntyä (kuva 13). Kuvion alkuperäistä luontotyyppiä ei ole enää nähtävissä ja 

kuvio edustanee turvekankaan vaihettumista kangasmetsäksi. 

 

Kuva 13. Kuvion 14 kasvillisuutta. 

 

4.3.2. Kuvio 15: Varsinainen isovarpuräme (VIR) 
 

Kuvio 15 on kasvillisuudeltaan ombrotrofista suopursuvaltaista varsinaista isovarpurämettä (VIR) 

(kuva 14). Kuvion itäosa on kosteampaa ja siellä on mosaiikkimaisesti kanervarahkarämelaikkuja 

(KrRaR) (kuva 15). Keidassuolle tyypillinen jännerakenne ei ole kohteessa ehtinyt vielä kunnolla ke-

hittymään, mutta ilmakuvalta kehittyvä jännerakenne on jo nähtävissä. Kuvion pohjoisosassa on 

oja, mutta kasvillisuus ei ole vielä ehtinyt juurikaan muuttua ojan seurauksena. 

Isovarpurämeet on luokiteltu luontotyyppien uhanalaisluokituksessa Etelä-Suomessa vaarantu-

neeksi (VU) luontotyypiksi. Valtakunnallisesti isovarpurämeet ovat silmälläpidettäviä (NT).  

Suoyhdistymältään alue kuuluu kilpikeitaiden alueeseen. Suurin osa Huhdannevasta on ojitettua, 

joten suon morfologia ei ole enää nähtävissä. Kilpikeitaat on luokiteltu luontotyyppien uhanalais-

luokituksessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi.  
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Kuva 14. Varsinaista isovarpurämettä kuviolla 15. 

 

Kuva 15. Kuvion 15 itäosissa on kanervarahkarämelaikkuja. 
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4.3.3. Kuvio 16: Varputurvekangas (Vatkg) 

 

Suoalueen länsireuna on kuivunut peltojen ja asutuksen reunaan kaivettujen ojien takia. Aikanaan 

varsinaista isovarpurämettä (VIR) ollut kasvillisuus on muuttunut kuivatuksen vaikutuksesta varpu-

turvekankaaksi (Vatkg). Puusto on järeytynyt ja metsäkasvillisuus on korvannut aikaisempaa suo-

kasvillisuutta (kuva 16). 

 

Kuva 16. Suoalueen reuna on kuivunut pellon ja asutuksen reunassa 
ja kasvillisuus muuttunut varputurvekankaaksi. 

4.3.4. Kuvio 17: Vanha pelto 

 

Inventointialueen lounaiskulmauksessa on vanha pelto, jossa kasvaa nuorta koivua (kuva 17). 

 

Kuva 17. Vanhaa peltoa. 
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5. PESIMÄLINNUSTO 
 

Alueiden pesimälajistoon kuuluu yhteensä 24 lintulajia ja näistä eri suojeluluokituksiin (EU:n lintudi-

rektiivin 1-liitteen lajit, valtakunnallisesti /alueellisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, Suo-

men erityisvastuulajit) kuuluvia lajeja on 4. Vielä kymmenen vuotta sitten elinvoimainen laji viher-

peippo on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa (2019) jo erittäin uhanalaiseksi. Alu-

eella esiintyvistä lajeista västäräkki, ruokokerttunen ja punavarpunen kuuluvat silmälläpidettäviin 

lajeihin. Suojeluluokituksiin kuuluvien lajien reviirit inventointialueella on esitetty kuvassa 18 ja 

kaikkien lajien parimääräarviot taulukossa 1.  

Itäisemmällä osalla sähkölinjan varressa valtalajeina ovat Suomen yleisimmät lintulajit peippo ja 

pajulintu, metsäkirvinen, punarinta ja rastaat. Varsinkin räkätti- ja punakylkirastaita pellon- ja asu-

tuksen reunametsässä oli runsaasti. Pari laulurastasta ja mustarastas kuului myös laulavan. Muita 

lajeja olivat mm. keltasirkku, rautiainen, harmaasieppo, sepelkyyhky ja käpytikka. Pohjoispäässä ja 

eteläpäässä runsaampi lehtipuusto houkutteli paikalle lehtokertun. Talitiaiset, sinitiaiset ja kir-

josiepot kuuluivat myös metsään, vaikka niiden pesimäpaikat lienevät pääosin omakotialueen pön-

töissä tai rakennuksissa. 

Nurmonjokivarren pesimälinnusto on radan vartta monipuolisempi.  Yleisimpiä lajeja ovat peipot, 

pajulinnut ja rantapensaikon ruokokerttuset. Tali- ja sinitiaisia, harmaa- ja kirjosieppoja, vihervarpu-

sia ja keltasirkkuja oli myös useita äänessä. Pesimälajistoon kuuluivat vielä mm. västäräkki, puna-

varpunen, viherpeippo, lehto- ja hernekerttu, sekä hemppo.  

Joella lennelleitä telkkiä, rantasipejä, kalatiiraa tai lokkilintuja ei laskettu pesimälajistoon, kuten ei 

varislinnuista naakkoja, variksia ja harakoita tai peltolajeista kuoveja, töyhtöhyyppiä ja kiuruja. Kaik-

kien edellä lueteltujen lajien äänet kyllä kuuluivat inventointialueellakin, mutta niiden pesimäpaikat 

lienevät alueen ulkopuolella.  

 

Kuva 18. Suojeluluokituksiin kuuluvien lintulajien reviirit inventointialueella. 
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Taulukko 1. Pesimälajien parimääräarviot inventointialueella.  

Sepelkyyhky 2 Räkättirastas 10 Talitiainen 6 

Käpytikka 1 Mustarastas 1 Sinitiainen 4 

Metsäkirvinen 2 Ruokokerttunen 3 Peippo 10 

Rautiainen 2 Lehtokerttu 3 Viherpeippo 1 

Västäräkki 1 Hernekerttu 2 Vihervarpunen 4 

Punarinta 4 Pajulintu 9 Punavarpunen 1 

Laulurastas 2 Harmaasieppo 2 Hemppo 1 

Punakylkirastas 5 Kirjosieppo 4 Keltasirkku 6 

 

 

6. MUUT LAJIRYHMÄT 

 
 

6.1. Viitasammakko 

 

Nurmonjokivarren rannat eivät ole veden virtauksen vuoksi soveliaita viitasammakolle. Rantatör-

mät ovat myös liian kuivia heti vesirajasta ylöspäin. Vain yhdellä kohdin kasvillisuuskuvion 8 paik-

keilla oli rannassa sopivan näköistä kosteikkoa. Laji suosiikin tavallista ruskosammakkoa hieman 

kosteampia elinympäristöjä. Keväällä lajin soidinaikaan tehdyissä kuunteluissa lajin pulputtavaa soi-

dinääntä ei kuulunut. Samaan aikaan lajia kyllä kuului muualla päin Lapuaa päiväsaikaankin, joten 

ajankohta toukokuun alussa lienee ollut oikea. 

6.2. Liito-orava 

 

Inventointialueen metsät eivät sovellu puustoltaan erityisen hyvin liito-oravalle. Itäosalla on valta-

puuna mänty, eikä lehtipuita tai kuusikkoa ole riittävästi. Länsiosan jokivarressa on taas lähes pelk-

kää nuorehkoa lehtipuuta, kasvillisuuskuvion 6 rantalehtoa lukuun ottamatta. Jokivarren metsät 

tuon rantalehdon ulkopuolella eivät täytä liito-oravabiotoopin vaatimuksia. Lähimmät tunnetut 

liito-oravien reviirit ovat olleet vuoden 2011 luontoselvityksen mukaan n. 2,5 km:n päässä Vehka-

korvessa valtatien 19 varressa. On epätodennäköistä, että laji siirtyisi sieltä leveän rautatielinjan yli, 

vaikka Huhdannevan kautta olisi muuten metsäinen kulkuyhteys. Vehkakorvestakaan ei ole tuo-

reempia havaintoja ollut käytettävissä. 

6.3. Lepakot 

 

Kesäkuun 16.-17. päivien välisenä yönä lenteli hyönteispyynnissä 2-3 pohjanlepakkoa kasvillisuus-

kuvion 7 puistoalueen yllä. Jokivarressa on ilmeisesti hyvin hyönteisravintoa tarjolla ja alueen ra-

kennuksissa lajille sopivia päiväpiiloja ja pesimäpaikkojakin. Vesistöalue sopisi hyvin myös vesisii-

palle, mutta tuota lajia ei yhden yön kartoitusten perusteella havaittu. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Nurmonjokivarren inventointialueen kasvillisuutta leimaa peltoalueet, pihapiirit, puistot ja Nurmon-

jokivarren rantametsä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkain kohde on kuvion 6 ranta-

lehto, jossa puusto on luonnontilaisen kaltaista ja lahopuustoa on runsaasti. Luontotyyppien uhan-

alaisuusluokituksessa kosteat runsasravinteiset lehdot on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) luontotyy-

piksi. Muut alueen rantalehdot eivät ole edustavia, niitten puustoa on raivattu tai puusto on 

nuorta.  

Huhdannevan inventointialue on ojittamattomana säilynyt reunaosa Huhdannevan voimakkaasti 

ojitetusta suokokonaisuudesta. Rautatie, sähkölinja, pellot ja asutus kuitenkin kuivattavat suota. 

Kasvillisuus on pääosin suopursuvaltaista varsinaista isovarpurämettä, mutta paikoin esiintyy kaner-

varahkarämelaikkuja. Isovarpurämeet on luokiteltu luontotyyppien uhanalaisluokituksessa Etelä-

Suomessa vaarantuneeksi (VU) luontotyypiksi. Valtakunnallisesti isovarpurämeet ovat silmälläpidet-

täviä (NT). Suoyhdistymältään alue kuuluu kilpikeitaisiin, jotka on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) 

suoyhdistymätyypiksi, mutta inventointialue on vain pieni osa laajempaa voimakkaasti ojitettua kei-

dassuoyhdistymää.  

Inventointialueilta ei tavattu uhanalaisia kasvilajeja eikä metsälailla, vesilailla tai luonnonsuojelu-

lailla suojeltuja luontotyyppejä. 

Pesimälinnuston osalta erityisen arvokkaita lintulajeja ei alueella esiinny, merkittävimmät lajit ovat 
viherpeippoa lukuun ottamatta uhanalaisluokitukseltaan vain silmälläpidettäviä.  

Vaikka lepakoita alueella havaittiin, niin erityisen merkittävä ruokailualue Siirilän - Marielundin joki-
varsi ei ole. Lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia ei etsitty. 
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