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1. JOHDANTO  

Tämä luontoselvitysraportti on tehty Lapuan kaupungin kaupunkikeskustan liike- ja asumisalueen 
(Y1, n. 500 ha), keskustaajaman asumis- ja työpaikkavyöhykkeen (Y2, n. 4250 ha) sekä keskus-
taajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen (Y3, n. 1600 ha) yleiskaavoitusta varten. Voimassa ole-
va Keskustan osayleiskaava on vahvistunut suurimmalta osin elokuussa 2002 ja eräiden alueiden 
osalta lokakuussa 2003. Osayleiskaava on laadittu siten, että varsinainen yhdyskuntarakenteen 
aktiivisin alue on laadittu oikeusvaikutteisena, kun taas laajemmat metsä- ja peltoalueet on laa-
dittu kaavana, jolla ei ole laissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Osayleiskaavaa on tarkistettu 
Honkimäen kaupunginosassa Novaparkin kauppakeskushankkeeseen liittyen. Kaavamuutos sai 
lainvoiman keväällä 2007. Yleiskaava on useilta osiltaan jo vanhentunut ja liian suppea. Alueella 
on tapahtunut nopeaa rakentamista ja ydinkeskustan osalta kaava on yleispiirteinen ja kaipaa 
etenkin sen kehittämisen kannalta yksityiskohtaisempaa käsittelyä. 
 
Yleiskaava on väline maankäytön suunnittelussa ja ohjaa kunnan kehitystä yhdyskuntarakenteen 
ja toimintojen yhteensovittamisen osalta. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätök-
sentekoa. Rakennettavien ja vapaana säilytettävien alueiden valinta on eräs kaavoituksen kes-
keisimmistä tehtävistä. Tämä selvitys vastaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 9 §) tarpeeseen 
luonnonolojen yleisestä selvittämisestä, ekologisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaimpien koh-
teiden paikantamisesta sekä rakentamiseen soveltuvien ja vapaa-alueiden määrittelystä.  
 
Yleiskaavan tarkastelun pohjaksi on aloitettu laatimaan syksyllä 2008 alueiden-käytön strategia-
suunnitelma, jonka tarkoituksena on kaupungin pitemmän tähtäimen strategisten tavoitteiden 
soveltaminen ja syventäminen maankäytön aluerakenteen suunnittelussa. Sen on tarkoitus val-
mistua syksyllä 2009. Lisäksi Paras -hankkeen mukaisen Seinäjoen kaupunkiseutusuunnittelun 
rakennemallin, joka antaa myös laajempaa maakunnallista näkökulmaa kaupungin omaan aluei-
denkäytön suunnitteluun, on määrä valmistua vuoden 2009 lopussa.  
 
Tässä raportissa käsiteltävien Y1, Y2 ja Y3 –alueiden yleiskaavoituksen olisi tarkoitus valmistua 
vuoden 2011 lopulla. Yleiskaavoitusta on kuvattu tarkemmin 10.8.2009 päivätyssä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa. Tämän luontoselvityksen tavoitteena oli paikantaa arvokkaat luonto-
kohteet ja uhanalaisten lajien esiintymät sekä antaa niiden perusteella maankäyttösuosituksia 
alueen yleiskaavoituksen avuksi. Selvitykseen on koottu myös tietoja aiemmin tehdyistä luon-
toselvityksistä.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Selvityksen tarkoituksena oli koota yhteen selvitysalueen olemassa luonnonsuojelutieto ja arvok-
kaiksi todetut kohteet sekä selvittää esiintyykö tutkimusalueella suojeltuja luontotyyppejä tai 
elinympäristöjä, kulttuurimaisemallisesti merkittäviä kohteita tai uhanalaisia ja harvalukuisia 
eläin- tai kasvilajeja; 
 
1) Luonnonsuojelulain 1096/1996 4 luvun 29 § mukaisia luontotyyppejä 
2) Metsälain 1093/1996 3 luvun 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä 
3) Vesilain 1961/264 1 luvun 15a, 17a § mukaisia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 
4) Perinnebiotooppeja tai niihin rinnastettavia kohteita (MRL 5 §) 
5) Uhanalaisia luontotyyppejä (luonnon monimuotoisuus) (MRL 5 §) 
6) Luontodirektiivin liitteen IV lajeja (mm. saukko, viitasammakko, liito-orava, lepakot) LsL 49 § 
7) Uhanalaisia- ja erityisesti suojeltavia lajeja LsL 39 §, LsL 46 §, LsL 47 § 
8) Suurien petolintujen pesäpuita LsL 39 § 
9) Luontodirektiivin liitteen IVb (92/43/ETY) kasveja ja liitteen I (79/409/ETY) lintulajeja 
10) Linnustollisesti alueellisesti tai paikallisesti arvokkaita vesistöjä 
11) Silmälläpidettäviä, alueellisesti uhanalaisia tai kansainvälisiä vastuulajeja 
12) Rauhoitettuja kasvilajeja LsL 42 §, LSA liite 3a ja 3b 
13) Luonnonmuistomerkkejä LsL 23 § 
 
Edellä mainituilla lajeilla ja elinympäristöillä on vaikutusta maankäytön suunnitteluun, ja ne tulee 
huomioida kaavoituksen yhteydessä. Kaavoituksen kannalta keskeisin olemassa oleva tieto on 
koottu ja tarkastettu selvitysalueelta ympäristöviranomaisilta. Olemassa olevat uhanalaistiedot 
on tarkistettu Etelä-Pohjanmaan Elykeskuksen Eliölajit –tietokannasta. Olemassa oleva tieto suo-
jelualueista sekä –ohjelmista on saatu ympäristöhallinnon OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalve-
lusta. Maakuntakaavan aluevaraukset on niin ikään saatu OIVA- palvelusta. Lajistotietoa on tar-
kistettu myös Hatikasta (Helsingin yliopiston keskusmuseon havaintotietokanta). Maastokäynnit 
ajoittuivat syksyn 2009 ja syksyn 2010 väliselle ajanjaksolle (20.8.2009, 20.9.2009, 18.3.2010, 
23.3, 25.3, 20.4, 26.4, 29.4, 30.4, 3.5, 7.5, 12.5, 14.5, 17-18.5, 9.6, 16.6, 1.7-2.7, 26.7, 5.8, 
12.8-13.8.2010, 16.9.-17.9.2010 ja 7.10.2010). 
 
Tutkimusalueen suuri koko (yli 6000 ha) ja käytössä olevat resurssit vaikuttivat tutkimusmene-
telmän valintaan ja työtapaan. Alueen laajuus ei mahdollistanut koko alueen systemaattista läpi-
käymistä maastossa, vaan maastokäyntien kohteet valittiin esiselvityksen avulla. Esiselvityksessä 
alueet käytiin läpi ilmakuvien, karttojen ja muiden lähtötietojen perusteella, joiden pohjalta rajat-
tiin arvokkaiksi arvioidut kohteet kartalle maastokäyntejä varten. Luonnonympäristön kannalta 
merkittävimmät kohteet on esitetty jäljempänä tekstissä ja liitteenä olevilla kartoilla. Osa-alue Y3 
on laajentunut alkuperäisestä n. 200 ha:lla etelän suuntaan (Y3 oli aiemmin n. 1400 ha). Muutos 
on tehty maastotöiden jälkeen, joten selvitykset eivät ole ulottuneet tuolle alueelle. Luontokartoi-
tukset ja maastoselvitykset suorittivat luontokartoittaja (EAT) ympäristösuunnittelija (AMK) Petri 
Hertteli, luontokartoittaja (EAT) (AMK ins.) Ville Yli-Teevahainen sekä luontokartoittaja (EAT) 
Teppo Lehtola Ramboll Finland Oy:stä. 
 
    
2.1 Kasvillisuus 
 
Luonnonsuojelullisesti ja lajistollisesti arvokkaiksi arvioidut kohteet kuvioitiin kartalle ennakkoon 
ilmakuvien sekä karttojen perustella. Ilmakuvatarkastelun lisäksi arvokkaiden elinympäristöjen 
esiintymistä arvioitiin myös maa- ja kallioperäkarttojen avulla. Maalajitteiltaan hienojakoiset koh-
teet sekä emäksisten kivilajien alueet olivat ensisijaisia tutkimuskohteita, mikäli ilmakuvatarkas-
telun mukaan kohteen rakennepiirteet vaikuttivat lupaavilta. Kuviointi ja maastokäynnit tehtiin 
suojelualueiden ja -ohjelmien ulkopuolisille kohteille, joille maankäytönsuunnittelusta aiheutuu 
muutospainetta. Selvitysalueen laajuuden ja resurssien maksimoimisen vuoksi inventointimene-
telmänä käytettiin osittain yhdistettyä linnusto- ja kasvillisuusselvitystä. Lintulaskentojen yhtey-
dessä alkukesästä kirjattiin ylös kaikki potentiaaliset luonnonympäristön kannalta merkitykselliset 
kohteet, jotka tarkastettiin myöhemmin kasvukaudella, mikäli luontotyypin määritystä ei voitu 
tehdä, tai oli perusteltua tarkastella lajistoa tarkemmin. Tavanomaisille alueille ts. muuttuneille 
kohteille (mm. nuoret talousmetsät, taimikot, aukot) ei kohdistettu maastoresursseja. Maasto-
käynneillä selvitysalueen kohteet käytiin läpi kattavasti, pääpainon ollessa ennakkoon kuvioitujen 
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alueiden tarkistamisessa. Maastotyöt on tehty 1.5.2009 – 7.10.2010 välisenä aikana useilla eri 
inventointikerroilla. Tavoitteena oli selvittää selvitysalueelta erityisesti ns. hot spotit eli luonnon 
monimuotoisuudelle tärkeät keskittymät. Arvokkaan elinympäristön rajaaminen tulee perustua 
lajiston tai kohteiden kannalta tärkeiden ominaisuuksien mukaan. Tällöin on mahdollista, etenkin 
kallioalueilla, että luontotyypin rajaus ylittää metsälakikohteen pienialaisuuden käsitteen. Pienia-
laisuuden käsite vaihtelee arvokkaiden luontokohteiden välillä muutamista kymmenistä aareista 
pariin hehtaariin, ollen laajimmillaan kallioalueilla. Tässä selvityksessä arvokkaiden luontokohtei-
den rajaaminen muusta tavanomaisesta luonnosta on perustunut kohteen ominaispiirteiden sel-
keään poikkeamiseen (selvästi erottuva). Em. johtuen tutkimusalueen kalliot ja puustoiset suot 
ovat esitelty muiden arvokkaiden luototyyppien yhteydessä. Kohteiden laaja-alaisuus ei kuiten-
kaan koskaan tee niistä pienialaisia kohteita vähempiarvoisia, vaikka esimerkiksi metsälain kri-
teerit eivät laaja-alisuuden vuoksi täyty. Merkittävyyden arvioinnissa on kallioalueiden osalta 
huomioitu myös niiden runsaus tutkimusalueella. 
 
 
2.2 Linnusto 
 
Selvitysalueen pesimälinnustoa kartoitettiin maalinnustolaskennassa yleisesti käytettyä kartoitus- 
ja pistelaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988, Koskimies 1994, Järvinen 1978) käyt-
täen, joiden avulla pyrittiin selvittämään uhanalaisten ja muuten harvalukuisten lajien esiintymis-
tä. Linnustonsuojelun kannalta merkittävimmiksi lajeiksi arvioitiin tässä yhteydessä erityisesti 
luonnonsuojelulain 46 § ja 47 § nojalla uhanalaisiksi tai erityisesti suojeltaviksi määritellyt lintula-
jit, Suomen lajien uhanalaisuustarkastelussa (Rassi ym. 2001) valtakunnallisesti tai alueellisesti 
uhanalaisiksi määritellyt lajit sekä Euroopan Unionin lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 
79/409/ETY) liitteen I mukaiset lajit, joiden elinympäristöjä jäsenvaltioiden tulisi suojella erityis-
toimin. Suomen lajien uhanalaisuudesta on julkaistu joulukuussa 2010 uusi uhanalaistyöryhmän 
mietintö (Rassi ym. 2010), jossa myös useiden lajien uhanalaisuusluokat ovat muuttuneet. Tämä 
linnustoselvitys toteutettiin vielä vanhan uhanalaisluokituksen mukaan, mutta uusi luokitus on 
osaltaan otettu huomioon tuloksia käsittelevässä kappaleessa ja reviirikartalla. 
 
Laskennat painottuivat kevään ja kesän maastokäynteihin. Lisäksi heinä-elokuun kasvillisuuskar-
toituksen yhteydessä on kirjattu täydentäviä lintuhavaintoja ylös. Lintulaskennat suoritettiin hy-
vissä sääolosuhteissa. Maastossa lintuhavainnot kirjattiin peruskarttapohjille, joiden avulla muo-
dostettiin edelleen päätelmät eri lajien esiintymisestä sekä reviirimääristä selvitysalueella. Perus-
teena lajin pesimiselle käytettiin laskentojen aikana havaintoja lintujen reviirikäyttäytymisestä, 
johon luettiin esimerkiksi laulavat koiraat, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt 
sekä pesä- ja poikuehavainnot. 
 
Linnuston havainnointi painottui linnuston kannalta tärkeisiin kohteisiin kuten varttuneisiin met-
siin, soihin ja lehtoihin – laajat taimikot, hakkuuaukeat ja peltoalueet jäivät vähemmälle huomiol-
le. Tutkimusalueen suuren koon ja pesimälinnustolaskentaan soveltuvan maastokauden lyhyyden 
vuoksi ei samoille kohteille voitu tehdä useita käyntikertoja. Yleisten ja runsaslukuisten lajien ha-
vainnointia ei tehty järjestelmällisesti, vaan pääpaino oli kaavoituksessa huomionarvoisten lajien 
takseerauksessa. Pihapiirien lintuja ei käyty inventoimassa. Etenkin aikaisin pesineet ja vaikeasti 
kartoituksissa havaittavat lajit (esim. kana- ja petolinnut, tietyt varpuslinnut) ovat pesimälajitau-
lukossa todennäköisesti aliedustettuna. 
 
 
2.3 Liito-orava, viitasammakko ja saukko 
 
Liito-oravaselvityksessä kartoitettiin selvitysalueen potentiaaliset liito-oravaelinympäristöt kuten 
vanhat kuusisekametsät, haavikot metsiköissä sekä pellonreunoissa ja puronvarsikuusikot. Po-
tentiaaliset kohteet arvioitiin ja kuvioitiin kartalle ennakkoon ilmakuvien sekä karttojen perustel-
la. Kuviot tarkistettiin ja inventoitiin maastokäynneillä. Liito-oravan asuttamat metsiköt tutkittiin 
papanakartoitusmenetelmällä liito-oravan ruokailu- ja pesimäpaikoiksi sopivien puiden ja puu-
ryhmien alta, sekä inventoimalla mahdollisia luonnonkoloja. Lisäksi havainnoitiin syönnösjälkiä 
sekä virtsajälkiä niille soveltuvilla kohteilla. Olemassa olevaa tietoa liito-oravan esiintymisestä ei 
ympäristökeskuksen tietojärjestelmissä ollut olemassa. Liito-oravainventointi suoritettiin keväällä 
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2010. Lisäksi täydentäviä liito-oravahavaintoja kertyi linnustoselvityksen ja kasvillisuusselvityk-
sen yhteydessä kesä-heinäkuussa.  
 
Viitasammakkoselvitys suoritettiin toukokuussa 2010 ja maastokäynnit kohdennettiin potentiaali-
siin vesistöihin kuten Jouttilampeen ja Nurmonjokivarteen. Koko jokivartta ei käyty systemaatti-
sesti maastossa läpi, vaan käyntikohteet valittiin etukäteen tehtävän esiarvioinnin perustella, 
missä arvioitiin lajille parhaiten soveltuvat suvantokohdat. 
 
Saukkoinventointi suoritettiin maaliskuussa 2010 Lapuan- ja Nurmonjoen siltojen sekä sulapaik-
kojen ympäristössä. Inventointi perustui jälki- ja näköhavainnointiin. 
 
 
2.4 Lepakot 
 
Lepakkoselvityksen laajuutta tutkimusalueella ohjaavat lepakoiden siintymisen todennäköisyys 
sekä niihin kohdistuvien vaikutusten suuruus (BatHouse, 2008). Mitä suurempi on lepakoiden 
esiintymisen todennäköisyys ja vaikutukset tutkimusalueella, sitä tarkempia ja laajempia selvi-
tyksiä tulee tutkimusalueelle kohdentaa. Lapua selvitysalue luokiteltiin todennäköiseksi esiinty-
misalueeksi pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii), viiksisiippojen (Myotis mystacinus/brandti) ja 
korvayökön (Plecotus auritus) kannalta ja muiden lajien kannalta epätodennäköiseksi esiintymä-
tietojen perusteella. Myös vesisiipan (Myotis daubentonii) esiintyminen voisi olla alueella mahdol-
lista. Tulevan maankäytön vaikutukset lajien kannalta arvioitiin alueittain Lapuan alueidenkäytön 
strategian 2025 mukaisesti niin, että valtaosalla maaseutuvaltaista tutkimusaluetta vaikutukset 
lajien kannalta olisivat pieniä ja metsäalueilla keskisuuria tai suuria. 
 
Manuaalisella detektorikartoituksella pyrittiin selvittämään missä ja mitä lajeja tutkimusalueella 
esiintyy. Lisäksi etsittiin lepakkokeskittymiä eli alueita, joilla esiintyisi useampia yksilöitä ja mah-
dollisesti eri lajeja. Lepakoille soveltuvia mahdollisia levähdys- ja talvehtimispaikkoja inventoitiin 
myös muiden maastoselvitysten yhteydessä. 
 
 

3. PERUSTIEDOT 

3.1 Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue sijoittuu Lapuan taajaman ympärille ja käsittää kaupunkikeskustan liike- ja asu-
misalueen (Y1, n. 500 ha), keskustan ympärillä olevan keskustaajaman asumis- ja työpaikka-
vyöhykkeen (Y2, n. 4250 ha) sekä keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alueen (Y3, n. 1600 
ha). Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.  
 
Y1 alueeksi on rajattu Lapuan kaupunkikeskusta ja suurempi asumis- ja työpaikkavyöhyke  Y2 si-
joittuu sen ympärille käsittäen mm. etelässä Kellojan ja Kortesojan alueet, lännessä Kiviniemen 
ja Sorvarin alueet, pohjoisessa Alapään ja Ritamäen alueet sekä idässä Honkimäen, Kojolan ja 
Honkimetsän alueet. Y3 tuotanto- ja logistiikka-alue sijoittuu Jouttikalliolle ja sen eteläpuoliselle 
selänteelle. 
 
3.2 Aikaisemmat selvitykset 
 
Suunnittelualueella on tehty aiempina vuosina luontoselvityksiä. Tosin osa niistä rajoittuu Simp-
siönvuoren ympäristöön eli erittäin pieneen osaan suunnittelualueesta. Vuosina 2005–2006 on 
tehty ns. Aktiviteetti-Simpsiön luontoselvitykset ja erillisenä arvioitu tuolloin suunniteltujen ra-
kennushankkeiden vaikutuksia Simpsiön Natura –alueeseen. Selvityksessä Simpsiön alueelta löy-
dettiin neljä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, kaksi vesilain suojelemaa luonnontilais-
ta lähdettä ja yksi vesilain suojelema luonnontilainen puro. Lisäksi mainittiin alueella sijaitseva 
maakunnallisesti merkittävä lehto ja paikallisesti merkittäviä lehtoja, rämeitä, korpia sekä vanha 
kuusikko ja männikkö. Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista esiintyi pussikämmekkää ja kallio-
kieloa. Etelä-Pohjanmaalla harvinaisista lajeista esiintyi mm. sananjalkaa, kivikkoalvejuurta, kur-
jenkelloa, mustakonnanmarjaa ja keltasaraa. Valtakunnallisesti uhanalaisina lintulajeina esiintyi 
tiltaltti ja käenpiika sekä harvinaisista hemppo ja mustapääkerttu. (Ala-Risku 2006) 
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (alueet 1, 2 ja 3). Alue 3 on tässä kuvassa alkuperäistä n. 200 
ha laajempi. 

 
Selvitykseen kuului suunnittelualueesta sen läntisellä reunalla sijaitsevat Kakuliskepin ja Luo-
manperännevan alueet. Simpsiön alueella esiintyi kallioperästä johtuvaa rehevyyttä laajalla alu-
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eella, mutta suunnittelualueeseen kuuluvat Karhunmäentien pohjoispuoliset alueet olivat tavan-
omaisen karuja. Luomanperänneva oli karua korpi- ja rämeojikkoa ja muuttumaa. Sen puusto oli 
perkaamatonta ja kivennäismaasaarten välisellä alueella luonnontilaisen kaltaista. Alueen suo-
ojia oli kunnostettu. Alueella oli muutama puustoltaan luonnontilaisen kaltainen rämeinen kuvio. 
Luomanperännevalla havaittiin tiltaltti, sinisuohaukka, teeri ja pyrstötiaisen elinpiiri sekä liito-
orava. Metsälakikohteista alueella oli kausikuiva puro, jonka varressa oli lehtomaista kangasta, 
tuoretta lehtoa ja ruohoista kangaskorpea, luonnontilaisen kaltainen räme, vanha kuusimetsä se-
kä lähde ja lähteinen korpi, jossa oli luonnontilaista korpipuustoa (alue oli osittain tuhoutunut 
moottorikelkkareitin alle).  Alueelta löytyi myös uhanalainen pussikämmekkä. Kakuliskepin alu-
eella oli metsittyneitä kalliopaljastumia. Alueella havaittiin käenpiika ja sillä oli metsälakikohteista 
2 metriä korkea sammaloitunut kalliojyrkänne. (Ala-Risku 2006) 
 
Jouttivuorelta on tehty Jylhän Metalliromu Oy:n toimesta Jouttikallion teollisuuskaatopaikan 
YVA:a varten vuonna 2005 linnusto- ja kasvillisuusselvitys (Ahlman ja Sadeharju 2005). Selvityk-
sessä Jouttivuoren ympäristön linnusto arvioitiin tavanomaiseksi, ja alue oli muutenkin kasvilli-
suudeltaan ja luontotyypeiltään karua vailla merkittäviä kasvilajeja tai luontotyyppejä. 
 
Selvitykset, joista edellä olevat tiedot on poimittu, on kuvattu tarkemmin lähdeluettelossa.  
 
 

4. MAISEMA JA KASVILLISUUS 

Maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat 
luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. 
 
Maisema on jonkin paikan luontotekijöistä, niiden geomorfologisista, ekologisista, ekologisista ja 
kulttuurihistoriallisista ominaisuuksista sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta muodostuva, 
jatkuvan muutosprosessin alainen kokonaisuus. 
 
Lapuan maisema on korkeussuhteiltaan melko tasaista, jokilaaksojen halkomaa soiden, soistu-
neiden talousmetsien ja peltojen täplittämää lakeutta. Ympäristössä on vain muutamia pieniä 
järviä ja lampia. Korkeimpana kohtana on kauas tasaisessa maisemassa erottuva Simpsiö. Sen 
huippu kohoaa 131 metriä mpy. 
 
4.1 Jääkauden jälkiä maisemassa  
 
Lapuan nykyiset maisemapiirteet ovat saaneet alkunsa jääkauden loppupuolella mannerjäätikön 
sulamisen ja vetäytymisen seurauksena. Sulaessaan mannerjää lähti vetäytymään kuluttaen kal-
lioperää ja muodostaen myös jäätikköjokia, mitkä aiheuttivat Lapuan nykyiset moreenialueet ja 
sedimentaation tuloksena syntyneet loivapiirteiset alueet. Mannerjään ja veden vetäydyttyä suo-
kasvillisuus valtasi vettyneet painanteet. Lapuan vallitseva suoyhdistymätyyppi on viettokeidas.  
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4.2 Maisemamaakunta 
 
Lapua kuuluu Pohjanmaan kunnan Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun, jonka jokivarsien 
maisemat avautuvat tasaisena lakeutena viljaville savikkoalueille selänteiden rajatessa jokilaak-
soja vaihtelevalla kumpareisuudellaan.  
 
Simpsiön kalliokohouma nousee esiin maisemakuvassa, sen ollessa yksi kolmesta jäännösvuori-
alueen huipuista. Lapuanjoki leikkaa kaupungin viljelyalueet kaakkois- ja pohjoisosassa, Nurmon-
joen halkoessa lounaisosan kapeaa peltonauhaa, sen liittyessä Lapuanjokeen keskustan tuntu-
massa. Laaja peltoviljely on yleensä lähtenyt suonraivauksesta ja kytöviljelystä, luonnontilaisten 
tai raivattujen soiden vielä nykyäänkin liittyessä peltoaukioihin. Yksi tärkeistä maisemaelemen-
teistä on peltoaukioiden ladot, vaikka ne ovatkin vähitellen ränsistymässä. 
 
Kylät sijoittuvat tyypillisiä ja voimakkaita rakentamisperinteitä noudattaen nauhamaisesti jokien 
ja niiden rantoja myötäilevien teiden varsilla sekä loivilla kumpareilla. 
 
Maiseman avoimet tilat muodostuvat jokilaakson viljelyspelloista, joita reunustaa rakennettuym-
päristö. Suljetut maisematilat ovat metsää. 
 
4.3 Maisemarakenne 
 
Maisemarakenne tarkoittaa maastorakenteen sekä siinä toimivien luonnon- ja kulttuuriprosessien 
muodostamaa dynaamista kokonaisuutta, jonka perusosia ovat maisemaelementit eli maa- ja 
kallioperä, vesi, ilmasto, elollinen luonto ja kulttuurisysteemi. Kaikki maisemarakenteen osateki-
jät ovat toisistaan riippuvaisia, joten ympäristöä suunniteltaessa tulisi nämä vuorovaikutussuh-
teet tuntea ja huomioida. 

4.3.1 Topografia 
 
Lapuan maastorakenne on pääasiassa pienipiirteinen, pohjoisosassa luoteesta kaakkoon suuntau-
tuva ja etelässä myös koillisesta lounaaseen kääntyvä. Alueen topografia vaihtelee alavasta joki-
laaksosta ja suoalueista moreeniselänteiden lakialueille sekä Simpsiön kalliokohouman lakialueel-
le sen ylettyessä aina 131 mpy. 

4.3.2 Maa- ja kallioperä 
 
Suunnittelualueen läpi idästä luoteeseen kulkee Lapuanjoki. Lapuan keskustassa siihen yhtyy 
Nurmonjoki, joka kulkee suunnittelualueen poikki sen eteläosasta. Jokien ympäristö koostuu 
pääosin hienorakeisista kivennäismaalajeista, kuten hieno hieta (HHT) ja hiesu (Hs) (vaalean si-
niset alueet). Lapuanjoen itäisen osan ympäristössä on myös savea (Sa, vihreä) ja moreenia (Mr, 
keltaiset alueet). Kaupungin keskusta-alueilla on käytetty täytemaita (tumman harmaat alueet). 
Alueella kulkee luode-etelä –suuntainen hieta- ja hietamoreenivaltaisten harjujen katkonainen 
jakso. Suunnittelualueen koillisosassa on laajasti kalliomaata (vaaleanpunaiset alueet), jota ym-
päröivät moreenialueet (Mr). Myös länsi- ja lounaisosassa on samanlaisia, mutta pienempiä mo-
reenialueiden ympäröimiä kallioalueita. Moreenialueiden joukossa on koillis- ja länsiosissa myös 
pienehköjä saraturpeen ja rahkaturpeen alueita. 

Maaperän maalajikartta on esitetty kuvassa 2. 



 
 
 
 
 
 
 

 

10

 

 
Kuva 2. Suunnittelualueen maaperä. 
 
Etelä-Pohjanmaan kallioperä on syntynyt proteotsooisella kaudella, noin 1900 miljoonaa vuotta 
sitten ja se kuuluu Pohjanmaan svekofenniseen liuskejaksoon. Kallioperä on muodostunut pää-
osin happamista liuskeista ja syväkivistä. Suunnittelualueenkin kallioperän vallitsevana kivilajina 
on kiillegneissi ja -liuske mustaliuskevälikerroksilla (siniset alueet kuvassa 3). Joukossa on myös 
isoja alueita mafista metavulkaniittia (vihreät alueet kuvassa 3). 
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Kuva 3. Suunnittelualueen kallioperä (kuvassa vihreät alueet ovat mafista metavulkaniittia          
( ~ 1.90 Ga) ja siniset alueet kiillegneissiä ja kiilleliusketta mustaliuskevälikerroksilla). 
 
 
4.3.3 Kasvillisuus 
 
Lapua kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa valitsevana metsätyyppinä 
ovat kuivahko kangasmetsä ja tuore kangas. Selvitysalueen metsät ovat valtaosaltaan tehok-
kaassa metsätalouskäytössä, ja varsinaisia vanhoja luonnonmetsiä ei alueella juurikaan ole jäljel-
lä. Luonnontilaisen kaltaisen metsän piirteitä on havaittavissa esim. osa-alueella 2, Huhdanmäen 
luoteispuolella sijaitsevalla pienehköllä metsäkuviolla, jossa etenkin lahopuun määrä on melko 
suuri. Osa-alueen 2 Ritamäen pohjoisosassa vallitsevat laajat kallioiset alueet (mm. Telakallio ja 
Taivaskallio), joissa metsätyyppinä esiintyvät kuivat kankaat sekä osin karukkokankaatkin. Myös 
osa-alueella 3 suuri osa metsistä on kuivahkoja ja kuivia mäntykankaita. Tuoreet kuusikkoiset 
kankaat sijoittuvat lähes poikkeuksetta alavammille kohdille, mäenharjanteiden reunoille, jossa 
ne usein rajoittuvat peltoihin. 
 
Suot ovat selvitysalueella pääosin ojitettuja karuja isovarpu- ja rahkarämeitä sekä pienialaisia 
korpia. Muurimäentien eteläpuolella on laaja turvetuotantoalue. 
 
Selvitysalueen pellot ovat suurimmaksi osaksi tehokkaassa viljelykäytössä joko viljalla tai numr-
lella/heinällä. Perinteisen karjatalouden muovaamia luontotyyppejä eli niittyjä, hakamaita ja met-
sälaitumia ns. perinnebiotooppejakin löytyy vielä muutama. 
 
4.3.4 Vesiolot 
 
Lapua on vähävesistöinen. Vesistöjen osuus sen kokonaispinta-alasta on vain 1,8 %. Järviä on 
vähän, ainoa suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva järvi on Voitilanjärvi sen pohjoispuolella. 
Joet muodostavatkin pääosan Lapuan ja suunnittelualueen vesistöistä. Lapuanjoki alkaa Alavu-
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delta Sapsalammesta ja laskee Uudessakaarlepyyssä Perämereen. Sen kokonaispituus on 170 km 
ja valuma-alue 4137 km2. Lapuan keskustassa jokeen yhtyy Nurmonjoki. Vedenkorkeus pidetään 
alueella sopivana Poutun padolla, jonka eteläpuolella joki jatkuu tulvaherkkänä. Jokivesi on rus-
keaa ja ravinteikasta. Lapuanjoen kokonaiskuormituksesta yli 90 % tulee hajakuormituksena 
maa- ja metsätaloudesta, turkistarhoilta ja haja-asutuksesta sekä luonnon huuhtoutumana. Ala-
juoksulla ajoittain varsin isona ongelmana on maaperästä huuhtoutuva happamuus. 
(www.ymparisto.fi) 
 
Suunnittelualueella sijaitsee myös I-luokan pohjavesialue. Saarenkangas on etelä-
pohjoissuuntainen pitkittäisharju, joka sijoittuu Simpsiövuoren juurelle, likimain Härsilän alueelta 
Ala-Nurmoon saakka. Harjun ydin on lajittunutta hiekkaa ja soraa noin 15–20 metrin syvyyteen 
asti. Harju on synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä ja näkyy myös kuvassa 2. Karkeat 
kerrokset ulottuvat maanpinnalle vain ottamoiden läheisyydessä ja pääosa muodostumasta on 
savi- ja silttimaiden peittämää. Harju rajoittuu sivuiltaan savi- ja silttimaihin. Muodostuma kerää 
todennäköisesti Simpsiövuorelta pintavaluntana tulevia vesiä vuoren juurella olevan rantakerros-
tuman kautta pohjavedeksi varsinaiseen harjuun. Pohjaveden virtaussuunta on etelästä pohjoi-
seen. Pohjavesialueen kokonaisala on 5,42 km2 ja muodostumisalue on 0,81 km2. Alueelta muo-
dostuu pohjavettä arviolta 1800 m3/d ja sillä sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa. (OIVA –
ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2009) 
 
4.3.5 Ilmasto 
 
Vuoden (tammi-joulukuu) keskilämpötila ja sademäärä laskettuna vuosien 1971-2000 havainnoi-
hin perustuen. Lapuan vuoden keskilämpötila on 3,1-4 °C, ja sademäärä on 501-600 mm.  
 
 
4.3.6 Maiseman solmukohta 
 
Maiseman solmukohta on useiden maiseman perustekijöiden leikkauspiste tai kohtauspaikka. La-
pualla se sijoittuu Nurmonjoen ja Lapuanjoen yhtymäkohtaan, jossa alavat viljelyalueet kohtaa-
vat kaupunkikeskustan rakennetunympäristön selänteiden rajatessa kokonaisuutta asutusaluei-
den reunamilla. Suunnittelualueen maankäyttö on esitetty kuvassa 4, josta maisemansolmukohta 
näkyy eri elementtien kohdatessa. 

4.4 Maisema-alueet 
 
Etelä-Pohjanmaan maisema-alueita on kartoitettu valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallis-
ten arvojen näkökulmista. Lapuan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Lapuan-Kauhavan 
Alajoki, jonka erityispiirteitä ovat laaja erittäin edustava viljelykäyttöön otettu tasanko, ja "lato-
meri" 

4.4.1 Lapuan-Kauhavan Alajoki, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeus sijoittuu Pohjanmaan maisemamaakuntaan, Etelä-
Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. Alue ulottuu Kauhavan eteläosasta Lapuan pohjoisosaan, 
ja alue on pinta-alaltaan 11 000 hehtaaria. 

Maisemakuvaltaan alajoen viljelytasanko leviää silmänkantamattomiin seuraten Lapuanjokivartta. 
Ladot rytmittävät äärimmäisen tasaista lakeusmaisemaa. Etelässä tasanko rajautuu valtatie 16, 
idässä metsänreunaan, lännessä ja pohjoisessa teihin ja niiden varsilla olevaan asutukseen. Joki-
laakson itäreunalla talot ovat ryhmittyneet tasangolta kohoaville mäkialueille ja länsireunalla 
nauhamaisesti raittikyläasutukseksi. Uudet pellolle rakennetut talot rikkovat muuten yhtenäistä 
maisemaa ja ovat maiseman häiriötekijöitä. 

Peltolakeuden pituus on pohjois-eteläsuunnassa noin 20 kilometriä, ja leveimmillään se on 8-9 
kilometriä. Pelloksi raivaamatta on jäänyt muun muassa laaja Löyhinkineva alueen eteläosassa. 
Aluetta reunustavat suot on pääosin ojitettu, ja metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia. 
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4.5 Rakennettu kulttuuriympäristö 
Lapualla on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (Lapuan 
tuomiokirkko ympäristöineen, Lapuan rautatieaseman alue sekä vanha Paukku eli ent. pat-
ruunatehtaan alue).  

5. LUONNON ERITYISPIIRTEET 

5.1 Luontodirektiivin liitteen IV (a) –lajit 
 
5.1.1 Liito-orava 
Selvitysalueelta löytyi yhdeksän kohdetta, joista tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 
Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietokannassa oli aikaisempia havaintoja ainoastaan Ritamäen liito-
oravareviiristä. Selvityksessä havaitut esiintymät painottuivat Simpsiön pohjoispuolella olevan 
Huhdanmäen ympäristöön, joka kuuluu keskustaajaman asumis- ja työpaikka-alueeseen (osa-
alue 2) sekä Jouttikallion ympäristöön, joka kuuluu keskustaajaman tuotanto- ja logistiikka-
alueeseen (osa-alue 3). Kaupunkikeskustan liike- ja asumisalueelta (osa-alue 1) ei tehty liito-
oravahavaintoja. Liito-oravien asuttamat metsät olivat pääsääntöisesti tuoreita kankaita (MT) 
mutta myös lehtomaisen kankaan (OMT) tyyppiä esiintyi jonkin verran etenkin peltojen reuna-
metsissä. Asutusalueet, peltoaukeat, mäkien karut selänteet ja jokivarsien kapeat lehtipuu-
vyöhykkeet olivat suurimmaksi osaksi lajille soveltumattomia elinympäristöjä. Valtaosa selvitys-
alueen metsistä on voimakkaasti käsiteltyjä nuorehkoja talousmetsiä, hakkioita tai muuten puu-
lajisuhteitaan liito-oravalle soveltumattomia elinympäristöjä. Havaitut liito-oravaesiintymät sijoit-
tuivat lähes poikkeuksetta selvitysalueen vanhimpiin ja järeärunkoisimpiin, luonnonolosuhteiltaan 
edustavimpiin metsiin. 
 
Seuraavassa on esitelty kohdekuvaukset paikoista, joista tehtiin havaintoja liito-oravan esiinty-
misestä. Kohteiden numerointi on sama kuin liitteenä olevassa kartassa 1, xy-koordinaatti (YKJ) 
osoittaa alueen keskikohtaa. 
 

1. Jouttivuori, Korvenpää (6987924:3300973) 
 
Korvenpään liito-oravareviirin metsä on pohjakerrokseltaan normaalia mustikkatyypin 
tuoretta kangasta, missä puusto ei ole erityisen iäkästä. Puusto koostuu kuusesta, män-
nystä ja yksittäisistä isommista koivuista. Haapoja löytyy vain muutama yksittäinen, eikä 
niissä ollut koloja. Papanoita löytyi kahden nuoren haavan sekä yhden ison kuusen juu-
relta. Reviirin pohjoisraja päättyy oravien käyttämään harmaaleppävaltaiseen ruokailu-
alueeseen, sekä sitä reunustavaan tiheään ja nuoreen kuusikaistaan. Lepikon pohjakerros 
oli rehevää, vadelmakasvustojen peittämää. Rehevyys johtuu ilmeisesti alueelle ajetusta 
savimaisesta maa-aineksesta. Papanoita löytyi harvakseltaan leppien juurilta sekä nuor-
ten kuusten tyviltä. Lisäksi kuusikossa oli paljon maahan tippuneita lepän norkkoja eli il-
meisesti oravat käyttävät tiheää kuusipuskaa ruokailusuojanaan. Harmaaleppäkaista jat-
kuu pitkälle pohjoista kohden, mutta merkkejä liito-oravasta löytyi ainoastaan kuusikon 
läheisyydestä. Kohteessa oli kaksi tavallisen oravan risupesää, mutta näiden kuusten juu-
rilta ei löytynyt liito-oravan ulosteita. 
 
 

2. Jouttivuori, Korpisilta (6987652:3300969) 
 
Korpisilta on kapea peltojen reunustama kuusivaltainen kaista heti Korvenpään alueen 
eteläpuolella ja se on todennäköisesti osa Korvenpään reviiriä. Korpisillan puusto koostuu 
vanhoista kookkaista kuusista, sekä koivuista. Haapoja löytyy muutama yksittäinen kais-
tan eteläkärjestä, mutta niissä ei havaittu koloja. Liito-oravien papanoita löytyi kookkai-
den kuusten juurilta, mutta näissä kuusissa ei havaittu risupesiä. Korpisillan länsipuolen 
kettutarhojen ympärillä on liito-oravalle sopivaa metsää, josta löytyi yksi papana koivun 
juurelta. Kettutarhojen pihamaan reunustoja ei tarkastettu. Muutoin reviirin ympärillä on 
liito-oravalle sopimatonta mäntyvaltaista kangasta. 
 
 

3. Jouttivuori, Saunamäki (6987050:3301182) 
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Saunamäkeä reunustaa itäpuolella pellot sekä tien länsipuolella liito-oravalle sopimaton 
nuori sekametsä. Saunamäen puusto koostuu erittäin kookkaista kuusista. Isoja koivuja 
kasvaa harvassa ja haapaa varsinkin kohteen eteläreunassa. Kuusikon seassa kasvavissa 
haavoissa ei havaittu koloja eikä papanoita. Saarekkeen länsiosassa kasvaa pellonreu-
nassa kookkaita kolollisia haapoja, mutta puut ovat yksittäisiä ilman parempaa suojaa, 
joten näistäkään ei löydetty papanoita. Itse saarekkeen sisällä varsinkin sen läpi kulke-
van polun eteläpuolella on erittäin paljon erikokoisia linnunpönttöjä. Yhden pesintään so-
veltuvan pöntön katolla sekä juurella oli paljon ulosteita sekä pöntön etuseinässä virtsa-
jälkiä. Pöntössä ei tarkastushetkellä ollut uutta pesää. Pöntön läheisyydessä oli kuusten 
juurilla paljon tuoreita papanoita. 
 
 

4. Jouttikallio, Salinkangas (6989233:3300278) 
 
Liito-oravan tuoreita papanoita löytyi haavan ja muutaman kuusen juurelta. Kohde on 
vanhaa pellonpohjaa, johon on istutettu koivua. Koivikon reunassa on harva kuusimetsä, 
joka noustessaan kohti Balkan -nimistä kalliota muuttuu mäntyvaltaiseksi kankaaksi. Re-
viirin länsireuna rajautuu hakkuuaukkoon, jonka reunassa kasvaa muutama yksittäinen 
iso kuusi. Näiden kuusten juurelta löytyi papanoita sekä puusta pudonnut oravan risupe-
sä. Kolohaapoja on useita männikön reunassa, mutta näiden haapojen juurilta ei löytynyt 
papanoita. Paikalta löytyi kiven päältä kasa kynittyjä karvoja, jotka sopivat liito-oravaan. 
 
 

5. Vehkakorpi (6986874:3298961) 
 
Vehkakorven reviirin eteläosa on vanhaa istutettua pellonpohjaa, jossa pääpuuna on koi-
vu. Yksittäisenä kasvaa haapaa ja kuusta. Eteläosa rajautuu liito-oravalle sopimattomaan 
nuoreen talousmännikköön. Pellonreunan asunnon kupeessa kasvaa isoa kuusta, joiden 
juurelta löytyi yksittäisiä papanoita. Asunnon pihamaalla kasvoi todella iso ja laho haapa, 
jota ei kuitenkaan tarkistettu. Kohteen itäreunalla kasvaa paljon kolotonta haapaa. 
 
Pohjoispuolen kuusivaltainen sekametsä tarjoaa liito-oraville hyvin suojaa ja pellonreunan 
haavat ravintoa. Tuoreita papanoita löytyi niin haapojen kuin kuusienkin juurilta, mutta 
pesäpuuta ei löytynyt. 
 
Maantien itäpuolen kuusikossa (6987002:3299098) on myös paljon merkkejä liito-
oravasta, ja se on todennäköisesti eri reviiri kuin tien länsipuolella. Reviirillä kasvaa lä-
hinnä isoa kuusta seassa koivuja ja mäntyjä. Tien reunassa kasvaa muutamia haapoja ja 
leppiä, joiden juurelta löytyi myös papanoita. 
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Kuva 4. Liito-oravan papanat puun tyvellä erottuvat keväällä selvästi maastosta.  
 
 

6. Kiviniemi (6992820:3293763) 
 
Reviiri on reilun hehtaarin kokoinen, kuusivaltainen sekametsä pellonreunassa. Metsän 
pääpuulaji on kuusi. Metsässä on myös kookkaita koivuja sekä pellonreunassa kolottomia 
haapoja, joiden juurella oli papanoita. Itäpuolella reviiri rajoittuu liito-oravalle sopimat-
tomaan metsään. 
 
 

7. Huhdanmäki (6992605:3293857) 
 
Huhdanmäen peltoon rajautuva puoli on koivun sekaista kuusimetsää ja itse reviirin ydin 
vanhaa, luonnontilaisen kaltaista MT-kuusikkoa ja kangaskorpea, jossa on runsaasti 
maassa kaatunutta lahoavaa puuta (kuva 5), pohjakerroksessa kasvaa mm. yövilkkaa, 
joka on yksi luonnonmetsän indikaattorilajeista. Liito-oravan papanoita löytyi viiden puun 
alta mutta papanamäärät eivät olleet kovin suuria, muutamasta papanasta muutamiin 
kymmeniin. Ruokailualueeksi sopivaa sekametsää jatkuu länteen päin, mutta sieltä ei 
löytynyt enempää merkkejä papanoista. Kiviniemen ja tämän reviirin kulkuyhteys kulkee 
todennäköisesti reviirien keskelle jäävän pihamaan itäpuolelta. Kuvion pohjoispäässä ojan 
varsi on rehevää, lähinnä lehtokorpea: isoalvejuuri, korpi-imarre, hiirenporras ja suo-
orvokki kasvattavat runsaita kasvustojaan. Kuvio rajautuu idässä taimikkoon ja etelässä 
harvennettuun kuusikkoon. 
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Kuva 5. Huhdanmäen luoteispuolen metsässä on runsaasti eriasteista lahopuuta. 
 
 

8. Huhdanmäki E (6992725:3294468) 
 
Kookasta kuusta kasvava metsikkö joka rajautuu pohjoisessa peltoon ja etelässä nuoreen 
taimikkoon. Papanoita löytyi isojen kuusten juurelta läheltä kohteen länsirajaa sekä koh-
teen itärajalta jossa kasvaa kolottomia haapoja sekä nuorta lehtipuuta. 

 
9. Ritamäki W, Pajalankallio (6992998:3298210) 

 
Pajalankallion länsireunasta löytyi liito-oravan papanoita mm. haapojen ja todella kook-
kaiden kuusten juurilta. Jyrkkää rinnettä alas laskee noro, jonka reunamilla kasvaa kos-
tean keskiravinteisen lehdon tyyppikasvillisuutta eli tuomea, mesiangervoa, sudenmar-
jaa, ojakellukkaa ja suo-orvokkia. Myös valkovuokkoa löytyi yksi mätäs. Oravien papa-
noita löytyi tämän noron varrelta muutaman sadan metrin matkalta. Liito-oravalle sopi-
vaa maastoa jatkuu pitkälle itään päin, mutta tuoreita papanoita ei löytynyt enää kauem-
paa kuin muutama yksittäinen. Liito-oravarajauksen sisällä on kapea hakkio. Ympäristö-
hallinnon Eliölajit –tietojärjestelmään oli merkitty aikaisempia liito-oravahavaintoja tältä 
samalta reviiriltä 8.9., 21.11 ja 23.11.2004. 

 
Edellä mainittujen liito-oravareviirien lisäksi löytyi yksittäinen, tuore papana ison ja tuuhean kuu-
sen rungolta Huhdanmäen eteläpuolelta (6992098:3294354). Kohde on järeähköä OMT-MT kuu-
sikkoa vailla isoja lehtipuita. Kohde soveltuu liito-oravan elinympäristöksi mutta maastosta löyty-
neiden vähäisten merkkien vuoksi kohdetta ei rajattu lajin lisääntymis- ja levähdysalueeksi. 
 
5.1.2 Viitasammakko 
 
Viitasammakko on helppo tunnistaa pulputtavasta äänestään. Viitasammakko on EU:n luontodi-
rektiivin IV liitteen laji. Alueelta etsittiin viitasammakoita Jouttilammesta sekä muutamasta pie-
nemmästä lammesta toukokuussa. Lampien lisäksi Lapuan- ja Nurmonjoesta tarkistettiin muu-
tamat suuremmat suvantokohdat. Havaintoja viitasammakoista ei saatu. 
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5.1.3 Saukko 
 
Suunnittelualueelle suoritettiin saukkoinventointi optimaaliseen aikaan muutama päivä lumisatei-
den jälkeen keväthangilla 18.3.2010, jolloin Lapuanjoen koskien virtavesien sulavesipaikat tar-
kastettiin päivän aikana. Selvitysalueelta oli ennakkoon tiedossa havaintoja saukon esiintymises-
tä. Maastokäynnillä jälkiä havaittiin Lankilankoskelta sekä Poutun ja Kellojan joen ylittävien silto-
jen alta. Paikallistiedon mukaan Lankilankoskelta on myös havainto saukosta vuodelta 2010. Yh-
den kerran inventoinnista ei lajimääriä kyetä arvioimaan, mutta jälkihavaintojen perusteella Lan-
kilankosken ja Poutun jäljet ovat eri yksilöiden jättämiä, pelkästään jälkien koon perusteella arvi-
oituna. 
 

 
Kuva 6. Lankilankosken sulapaikat ovat saukolle mieluisia ruokailupaikkoja. 
 
 
5.1.4 Lepakot 
 
Tutkimusalueen ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella valittiin lepakkoselvityksen kannalta 
potentiaalisimmat alueet (esiselvitys). Lisäksi inventointien kohdistamista ohjasi myös maankäyt-
töpaineet. Ensimmäinen manuaalinen dedektorikartoitus suoritettiin 1.-2.7, jolloin käytiin läpi ve-
sialueet, kulttuurivaikutteiset alueet (lukuun ottamatta laajoja peltoalueita) parhaimmiksi arvo-
tettujen metsäalueiden tiestö sekä jokivarsi osittain. Havaintoja kertyi ainoastaan pohjanlepakos-
ta. Syyskuussa suoritettiin toinen manuaalinen dedektorikartoitus 16.-17.9, jolloin tutkittiin joki-
vartta (siltojen ympäristöt ja tulvalehdot) ja täydennettiin myös ensimmäisellä käyntikerralla sel-
vittämättä jääneitä kohteita. Havaintoja kertyi syyskuussakin ainoastaan pohjanlepakosta. Le-
pakkohavainnot on esitetty kartassa 1. Havaintoja tuli alueelta harvakseen monentyyppisistä 
elinympäristöistä, joista mikään ei kohonnut toista merkittävämmäksi.   
 
Tutkimusalueella potentiaalisten lajien ekologiaa 
 
Lepakoiden elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet. 
Lepakoiden kannalta olennaisia asioita tutkimusalueella ovat niiden ekologian kannalta keskeiset 
seikat, kuten ruokailupaikkojen ja lepopaikkojen säilyminen ja kulkuyhteydet em. kohteiden välil-
lä. Kolopuut tarjoavat levähdys- ja piilopaikkoja monille lepakkolajeille. Todennäköisesti kaikki 
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lepakkomme saalistelevat veden yllä jonakin vuodenaikana. Vesisiipan ekologia on nimensä mu-
kaisesti kiinteämmin sidottu veteen ja sen lähiympäristöön, kuin muiden lajien.   
 
Lepakoiden saalistusalueet saattavat sijaita aivan päivälepopaikan vieressä, kuten korvayököllä 
tai pohajanlepakolla, tai jopa useiden kilometrien etäisyydellä, kuten vesisiipoilla. Vaihtelua esiin-
tyy kuitenkin, ja etäisyydet saattavat olla myös vain joitain satoja metrejä. Ruuan määrä ja si-
jainti kuitenkin ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet, ovat 
todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa. Talvea se viettää usein yksin tai muutaman lajitove-
rin seurassa varsin viileissä oloissa kellarissa tai muussa sopivassa paikassa. 
 
Pohjanlepakko on kestävä lentäjä, joka suosii avarampia maisemia, kuin sukulaisensa Suomessa. 
Lajin tapaa yleensä tienpäältä, pihalta tai pieneltä niityltä lentämässä kehää edestakaisin lähes 
samalla korkeudella. Pohjanlepakkojen paikkauskollisuutta on tutkittu rengastuksin. Samoja le-
pakkoja on tavattu samasta talvehtimispaikasta useiden vuosien ajan. Pohjanlepakko onkin pai-
kallinen laji. Pohjanlepakko on pohjoisimpana ja pohjoiseen kestävimpänä lepakkona myös laaja-
alaisempi talvehtimisympäristöjensä suhteen, kuin sukulaislajinsa. Päiväpiiloina laji on mieltynyt 
erityisesti rakennuksiin, talvehtimispaikkana käy mm. kellari. 
 
Korvayökön saalistusalue on yleensä vanhan kulttuurivaikutteisen pihaa tai puutarha, jonka ra-
kennukset toimimat lajin päiväpiiloina ja mahdollisesti myös talvehtimispaikkoina. Saalistusalue 
on monesti pieni ja jopa umpeenkasvanut, joka ei haittaa taitavaa lentäjää. Lajia tapaa myös ve-
sistöillä ja polkujen yllä, kuten pohjanlepakkoakin. 
 
Tärkeät ruokailualueet 
 
Tärkeitä ruokailualueita, joissa esiintyisi useita yksilöitä tai jopa useita lajeja ei tämän lepak-
koselvityksen puitteissa saatu selvitettyä. Yksittäiset havainnot pohjanlepakon saalistusalueista, 
hyvin monenlaisista ympäristöistä, kertovat lajin sopeutuvuudesta. Enempää kuin kahta lepakko-
yksilöä ei samalta havaintopaikalta tavattu. Tärkeiden ruokailualueiden määrittelemiseksi ei suo-
messa ole riittäviä kriteerejä (Vihervaara, 2006). Jokivarsi sitä reunustavine lehtipuustoisine 
vyöhykkeineen tarjoaa kuitenkin kaikille tutkimusalueen lepakoille vähintäänkin kevätkaudella 
ravintoa. Jokivarren lepikoissa ja haavikoissa esiintyy myös kolopuita ja lahopuuta, joissa saalis-
tavat lajit voivat levähtää. Jokivarren siltarakenteet saattavat tarjota sopivia piilopaikkoja, jopa 
lepakkoyhdyskunnille.  
 
Epävarmuustekijät ja johtopäätökset 
 
Tämän lepakkoselvityksen epävarmuustekijöinä voidaan pitää selvitysalueen laajuutta ja siitä 
seurannutta inventointiresurssien kohdentamista ja tutkimusmenetelmän valintaa. Tutkimustu-
losten perusteella saavuttiin tieto siitä, missä lepakkoja ja lepakoiden kannalta potentiaalisia alu-
eita tutkimusalueella esiintyy, mutta ei täydellistä kuvaa alueen lajistosta tai niille tärkeistä koh-
teista. Rakennusten ja pönttöjen tutkimiseen ei tässä selvityksessä ollut resursseja. 
 
Pohjanlepakkoja havaitaan 50-100 metrin etäisyydeltä, siippalajit noin 15-20 metristä ja kor-
vayökkö vain parin metrin etäisyydeltä. Em. seuraa että siippojen ja etenkin pohjanlepakon ha-
vaitseminen on huomattavasti todennäköisempää kuin korvayökön. 
  
Mikäli jokivarren ekologinen käytävä säilyy rakentamattomana ja puustoisena, säilyy todennäköi-
sesti lepakoiden alueen suotuisen elinympäristö. Jokivarteen kohdistuvien hankkeiden, etenkin 
suojaisiin tulvasaarekkeisiin ja tulvalehtoihin, yhteydessä olisi lepakkoinventointia syytä täyden-
tää.  
 
 
5.2 Linnusto 
 
Pesimälinnustoltaan metsäalueet ovat aktiivisesta metsätalous- ja avohakkuutoimista sekä bio-
toopeiltaan johtuen monin paikoin varsin karua sen koostuessa lähinnä havu- ja sekametsille 
tyypillisistä varpuslintulajeista. Runsaslukuisia pesimälajeja selvitysalueella olivat mm. peippo, 
pajulintu, talitiainen ja metsäkirvinen, jotka kuuluvat eteläsuomalaisille havu- ja sekametsille 
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ominaisiin lintulajeihin. Kallioisten mäntykankaiden tyypillisiä lintuja olivat mm. leppälintu, käki 
ja töyhtötiainen. Hankealueella on vain harvakseen jäljellä varttuneempia kuusi- tai kuusivaltaisia 
sekametsiä, joissa lintutiheydet olivat selkeästi taimikko- ja kasvatusmetsäalueita suurempia ja 
metsälajisto muutenkin monimuotoisempaa. Kyseiset kohteet olivat pääosin myös liito-oravan 
suosimia elinympäristöjä. Varttuneempien kuusimetsien lajeja olivat mm. tiltaltti, pyy, puukiipijä, 
kanahaukka, palokärki ja peukaloinen. Huhdanmäen luoteispuolen vanha kuusikko ja Voitilanjär-
ven eteläpuolen metsät olivat erityisesti em. lajien mieleen. Voitilanjärven eteläpuolen kuusikosta 
löytyi myös pohjantikan syönnösjälkiä, mutta havaintoa varmistetusta pesinnästä ei kartoituk-
sessa saatu. Petolinnuista myös varpushaukka ja huuhkaja kuuluivat selvitysalueen pesimälajis-
toon. Pöllöistä ei saatu maastokäynneillä havaintoja, yhtä nälkiintynyttä viirupöllövainaata lukuun 
ottamatta, koska lajiryhmän reviirien parhaimpaan selvitysaikaan, kevättalven öinä, ei oltu 
maastossa. Kartoitusvuotena oli myös heikko myyrätilanne, joka vaikutti selvästi pienjyrsijöitä 
ravinnokseen käyttävien petolintujen pesintöihin; monesti pesintöjä ei aloitettu lainkaan ja osa 
pesinnöistä keskeytyi ravinnon puutteen takia poikasvaiheessa. Maastosta löytyi useita eri pöllöil-
le (mm. helmi- ja viirupöllö) tarkoitettuja pesäpönttöjä (kuva 8), jotka hyvänä myyrävuotena 
ovat todennäköisesti asuttuja.  
 
Selvitysalueen peltolinnustoon kuuluu yhä lajeja, jotka ovat tehomaatalouden myötä yleisesti vä-
hentyneet. Esimerkiksi töyhtöhyyppä, isokuovi, peltosirkku ja pensastasku kuuluvat edelleen alu-
een peltolajistoon. Erityisesti Honkimetsän itäpuolinen peltoalue Koivulanluoman varrella tarjoaa 
vielä peltolinnustolle hyvin pesimäpaikkoja mm. pienistä metsäsaarekkeista sekä luoman varren 
pientareilta. Peltoalueille tehtyjen pistelaskentojen perusteella keskimääräinen linnustotiheys oli 
peltovaltaisilla alueilla noin 314 paria/km2. Korkeahkoa tulosta selittävät monipuoliset elinympä-
ristöt peltoalueiden ympärillä: laskentapisteisiin kuuluivat myös peltoalueilla olevien metsäsaa-
rekkeiden ja jokirantapensastojenkin lintujen äänet. Pistelaskennan tulokset on esitetty liitteessä 
1 ja pistelaskentapisteet kartalla 1. 
 
Nurmon- ja Lapuanjoen reunojen puu- ja pensasvyöhykkeet ovat linnustollisesti mielenkiintoisia. 
Jokirannan kasvustot tarjoavat useille lintulajeille suojaa ja ravintoa, mistä johtuen lintutiheydet-
kin ovat peltomaisemassa suurimmillaan juuri vesistöjen varsilla. Jokirannan mielenkiintoisimmat 
pesimälajit olivat mm. rantasipi, telkkä, palokärki, satakieli ja kultarinta. Etenkin Kaaranmänni-
kön alueen jyrkät lehtomaiset rinteet pitivät sisällään monipuolisen lajiston. Koskikara esiintyi 
kevättalvella Lankilankoskessa vuonna 2010 paikallisen luonnontarkkailijan havainnon mukaan. 
Myöhemmin kesäaikaan havaintoja koskikarasta ja sen mahdollisesta pesinnästä ei kertynyt. 
 
Jouttilammen saraluhtarannalla pesi mm. kurki. Keväällä lammessa oleili joutsenpari, mutta il-
meisesti ne eivät vielä pesineet, vaikka pesäalustaa oltiinkin jo rakennettu lammen rantaan. 
Telkkä kuului myös Jouttilammen lajistoon. Vuonna 2005 Jouttilammessa on pesinyt kurjen ohel-
la mm. mustakurkku-uikku, tavi, sinisorsa ja metsäviklo (Ahlman ja Sadeharju 2005). Jouttilam-
men ympäristössä oli myös merkkejä huuhkajan esiintymisestä. Pienestä koostaan huolimatta 
Jouttilampi ympäristöineen tarjoaa monelle lajille sopivan ja rauhallisen pesimäympäristön sekä 
ravintokohteen. 
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Kuva 7. Harmaasiepon pesässä on isoja poikasia heinäkuun alussa. 
 
 
Huomionarvoisia pesimälajeja tavattiin selvitysalueella 12 (taulukko 1), jotka kuuluvat mm. 
uhanalaisluokitukseen (Rassi ym. 2010), EU:n lintudirektiivin liitteeseen I sekä Suomen eritys-
vastuulajeihin. Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista peltosirkku on luokiteltu uudessa uhan-
alaisluokituksessa erittäin vaarantuneeksi (EN, endangered) lajiksi. Lajin ahdinkoon on arveltu 
olevan syynä mm. talvehtimis- tai muutonaikaisten ruokailu- ja levähdysympäristöjen muutos 
sekä maatalouden rakennemuutos. Pohjanmaan vyöhykkeellä (vyöhyke 3a) alueellisesti uhan-
alaisia lajeja ei tavattu. Silmälläpidettäviä (NT) olivat rantasipi, huuhkaja, sirittäjä, niittykirvinen 
ja punavarpunen. EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja pesi alueella kaikkiaan viisi. 
Suomen erityisvastuulajeihin kuuluvia lajeja tavattiin niin ikään viisi. Alueella ei todettu pesivän 
luonnonsuojelulain 46 §:n tai 47 §:n nojalla uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja. 
 
Taulukko 1. Huomionarvoiset pesimälajit selvitysalueella 2010. 
Laji Parimääräarvio Uhanalaisuus Direktiivilaji Erityisvastuulaji
Kurki Grus grus 1 x
Rantasipi Actitis hypoleucos 4 NT x
Pyy Bonasa bonasia 11 x
Huuhkaja Bubo bubo 1 NT x
Isokuovi Numenius arquata 4 x
Telkkä Bucephala clangula 4 x
Palokärki Dryocopus martius 4 x
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 2 NT
Niittykirvinen Anthus pratensis 2 NT
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 6 x
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 2 NT
Peltosirkku Emberiza hortulana 2 EN x  
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Kuva 8. Helmipöllön pönttö varttuneessa MT-kuusikossa ja kangaskorvessa Voitilanjärven etelä-
puolella. 
 
Löyhinginnevalla sijaitseva Kiviniemen jätevesiallas on monien kahlaajalajien suosima muutonai-
kainen levähdyspaikka. Itse Löyhinginneva on 695 hehtaarin laajuinen karunpuoleinen keidassuo, 
joka kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA, kuva 9). Löyhinkinevalle on arvioitu kerään-
tyvän muutonaikaan useita satoja (101-500) kurkiyksilöitä paikallisten pesijöiden lisäksi. Jäteve-
sialtaalla on tavattu muuttoaikoina mm. kuovi-, pikku- ja lapinsirri, punajalkaviklo, tylli, jänkä-
kurppa ja haahka. Varsinaisen suon puolella pesii mm. pikkukuovi ja kurki. Riekko on myös vaki-
tuinen asukas. (www.slty.fi). 

 
Kuva 9. Löyhinkinevan FINIBA-rajaus (www.birdlife.fi) 
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Selvitysalueen pohjoispuolinen laaja Alajoen peltoaukea on muutonaikaiselle linnustolle tärkeä 
alue. Esimerkiksi metsähanhia on arvioitu pysähtyvän ja levähtävän 3000-5000 yksilöä keväisin 
(www. birdlife.fi). Se on Suomen varmimpia paikkoja tavata tunturipöllö marras-maaliskuulla Jo-
kitien varrella sijaitsevan lintutornin lähistöllä. Alueen peltolinnustoon kuuluvat mm. kuovi, pik-
kukuovi, kiuru ja peltosirkku. Suopöllö on varsinkin hyvänä myyrävuonna yleinen näky ja lukui-
sana pesivät tuulihaukat. (www.slty.fi). Alajoen kansainvälisesti tärkeän lintualueen (IBA, kuuluu 
myös FINIBA:an) rajaus on noin 10 kilometriä selvitysalueen pohjoispuolella (kuva 10). 
 

 
Kuva 10. Alajoen IBA/FINIBA-rajaus (www.birdlife.fi) 
 
 
5.3 Kasvillisuuden erityispiirteet 
 
5.3.1 Luonnonsuojelulain 29 § suojellut luontotyypit 
 
Luonnonsuojelulain 29 §:n suojeluja luontotyyppejä ei havaittu kasvillisuuskartoituksessa. 
 
5.3.2 Metsälain 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt 
 
Ritamäki W, Pajalankallio, noro + tuore lehtolaikku (kartta 1, kohdenro 10, kuvat 12 ja 12) 
Kyseessä on kahden eri metsälakikohteen, noron ja tuoreen lehtolaikun yhdistymä. Jyrkässä 
kuusikkorinteessä laskevan noron ympärillä oleva kasvillisuus on rehevää. Kenttäkerroksessa val-
litsevana mm. käenkaali, metsäimarre, sudenmarja, metsäalvejuuri, metsäorvokki, paikoin on 
runsaasti kieloa, lillukkaa, lehtovirmajuurta, ojakellukkaa, mesiangervoa, ahomansikkaa ja nok-
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kosta. Keväällä esiintyi myös kukkiva valkovuokko. Pensaskerros on lehdolle tyypillisen ryteikköi-
nen ja monilajinen: tuomen, vadelman, pohjanpunaherukan ja paatsaman kasvustot ovat paikoin 
runsaat. Rinteessä kasvava isotuomipihlaja lienee puutarhakarkulainen viereiseltä tontilta. Lehto-
tyyppinä on keskiravinteinen käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuore lehto. Itse kausikuivas-
sa norossa kasvaa mm. luhtalitukka, suo-orvokki ja korpi-imarre. Kivien päällä esiintyy mm. kal-
lio-imarretta. Noron ympärillä oleva puusto on järeää kuusikkoa, joka luo varjoisan ja pienilmas-
toltaan erityisen kasvupaikan. Alueella esiintyy myös liito-orava, tiltaltti ja pohjanlepakko. Noron 
yläosa koillisessa on menettänyt luontoarvonsa avohakkuussa.  
 

 
Kuvat 11 ja 12. Tuoreen lehdon kasvilajistoa. 

uttilampi, rantaluhta (kartta 1, kohdenro 11)

Noro on keskikesällä kokonaan kuiva. 
 
 
Jo  

alle, on muodostunut lampea kiertävä sara-

impsiö N, noro (kartta 1, kohdenro 12)

Jouttilammen ympärille, etenkin sen etelä- ja itäreun
luhtareunus, jossa valtalajit ovat pullo- ja jouhisara. 
 
S  

ausikuiva puro/noro, joka on uurtunut paikoitellen kalli-

-

impsiö NW, lähteinen korpi (kartta 1, kohdenro 13)

Ala-Riskun (2006) mukaan kyseessä on k
oon asti. Jyrkimmän käyrän kohdalla on n. 0,5 metrin pudotus. Puronvarressa on lehtomaista 
kangasta, tuoretta lehtoa ja ruohoista kangaskorpea. Kohteella esiintyy lehtopensaita kuten tuo
mi ja koiranheisi. 
 
S  

i, jossa luonnontilaisen kaltainen korpi-
a-

akuliskeppi N, tuore lehtolaikku (kartta 1, kohdenro 14)

Ala-Riskun (2006) mukaan kyseessä on lähteinen korp
puusto. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa esiintyvät mm. metsäkorte, hentosuolake, raate ja h
rajuuri. 
 
K  

kku, jossa varttuva mänty-hieskoivu-Ala-Riskun (2006) mukaan kyseessä on tuoreen lehdon lai
sekapuusto. Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. metsäkurjenpolvi, ojakellukka, hiirenporras, huo-
paohdake, isotalvikki sekä pussikämmekkä (alueellisesti uhanalainen kasvilaji). 
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Kakuliskeppi N, kalliojyrkänne(kartta 1, kohdenro 15) 
Ala-Riskun (2006) mukaan kyseessä on kaksi metriä korkea kalliojyrkänne, joka on varjoisa ja 
sammalpeitteinen. Jyrkänteen tuntumassa kasvavat mm. kataja, metsäruusu, taikinamarja, 
nuokkuhelmikkä, kielo, metsäorvokki, ahomansikka, sormisara, lillukka, lehtonurmikka. 
 
Selvitysalueella, etenkin sen osa-alueilla 2 ja 3, on runsaasti kalliota, joista osa voidaan luokitella 
paikallisesti merkittäviksi kohteiksi. Metsälain 10 §:n kohteeksi kyseiset kallioalueet ovat liian 
laaja-alaisia, vaikka maisemaltaan ja ominaispiirteiltään sopisivatkin kyseiseen luokitukseen. Te-
lakallio-Taivaskallio suunnalla Ritamäen pohjoispuolella (osa-alue 1) kallioalueet ovat voimak-
kaan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia eli sisältävät paljon avohakkuualoja ja voimakkaita har-
vennuksia (kuva 13) sekä kalliokiviaineksen ottamisalueita eli ovat luonnonpiirteiltään muuttunei-
ta. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kyseinen alue on merkitty kiviaineisten ottamisalueek-
si. Osa-alueella 3 Kivimäen länsireunan pienimuotoiset kalliopaljastumat ovat lähes luonnontilas-
sa (kuva 14) ja osa puustosta on yli 150-vuotiasta männikköä. Kivimäen länsireunan kohde onkin 
paikallisesti merkittävä ja on merkitty karttaan 1. 
 
 

 
Kuva 13. Taivaskallion alue on pääosin harvennettua kalliomännikköä. 
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Kuva 14. Poronjäkälän peittämää kalliokumpareikkoa Kivimäen länsireunalla. 
 
5.3.3 Perinnebiotoopit 
 
Selvitysalueelle sijoittuu kolme perinnebiotooppia, jotka on kuvattu julkaisussa Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan perinnemaisemat (Hannele Kekäläinen ja Lise-Lotte Molander, Alueelliset ympä-
ristöjulkaisut 250, Vaasa, Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2003, 319 s.). Perinnebiotoopeista 
Huhdan niitty sijoittuu suunnittelualueella sen länsiosaan Simpsiön pohjoispuolelle, Jänismäen 
haka suunnittelualueen pohjoisreunalle ja Rinta-Klemettilän haka Lapuan keskustan eteläpuolelle, 
Lapuanjoen länsipuolelle Kortesojan ja Kellojan alueelle (kuva 15, kohteet merkitty vihreällä vä-
rillä). 
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Kuva 15. Selvitysalueella tiedossa olevat perinnebiotoopit (viherät merkinnät). 
 
Huhdan niitty 
Huhdan niitty (2 ha, arvoluokka P+) sijaitsee Simpsiön pohjoispuolella, Huhdanmäen kaakkois-
puolella levittyen kylätien molemmin puolin ja rajautuen tilan pihapiiriin. Alueella on loivasti 
kumpareista niittyä ja hakaa, pääosin tuoretta ruohoista heinäniittyä. Alueella kasvaa nurmirölliä 
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ja hietakastikkaa sekä mosaiikkimaisesti ruohovartista lajistoa, kuten isolaukkua, kissankelloa, 
hiirenvirnaa, nurmitädykettä ja heinätähtimöä. Alueelta löytyy myös kookkaampia ruohoja, jäkin 
luonnehtima ketolaikku, vatukkoa, puustoa (koivuja, mäntyjä, katajikkoa, tammi ja vaahtera) ja 
kuivempaa heinäniittyä, jossa esiintyy edustavia niittylaikkuja. Huomionarvoisia lajeja ovat jäkki, 
kissankäpälä, nurmitatar ja isolaukku. Alue on ollut vuosikymmeniä lampaiden ja nautakarjan 
laidunnettavana, mutta se on loppunut 1980-luvun alussa. Pensoittumista on estetty kulottamalla 
keväisin, mutta alue olisi syytä saada raivauksen jälkeen laidunnukseen tai sitä olisi lisäksi niitet-
tävä. 

 
Kuva 16. Huhdan niityn sijainti. 
 
 
Jänismäen haka 
Jänismäen haka (3,1 ha, arvoluokka P+) sijaitsee Lapuanjoen itäpuolisen peltoaukean reunalla ja 
valtakunnallisesti arvokkaan Lapuan-Kauhavan Alajoen maisema-alueella. Alue on laajahko kata-
jahaka, jonka poikki kulkee kylätie. Aluskasvillisuus koostuu kosteasta suurruohoniitystä ja tuo-
reesta heinäniitystä. Hakaan on levinnyt pensaikkoa ja lehtipuustoa runsaasti. Alueella on myös 
muutama pieni ketolaikku ja kaksi kallioketoa. Huomionarvoinen laji on kissankäpälä ja lisäksi 
alueella on piennarpoimulehteä. Hakaa ovat laiduntaneet aikaisemmin 1900-luvun alusta lampaat 
ja nautakarja, mutta se on päättynyt 1980-luvun puolivälissä. Alue olisikin raivattava pikaisesti ja 
laidunnus aloitettava jälleen. 
 

 
Kuva 17. Jänismäen haan sijainti. 
 
 
Rinta-Klemettilän haka 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

28

Pieni Rinta-Klemettilän haka (0,3 ha, arvoluokka P-) sijaitsee Lapuanjoen länsipuolella Kellojan ja 
Kortesojan alueella kylätien varressa. Mäntylaidun on aluskasvillisuudeltaan vaatimatonta tuoret-
ta ja kosteaa heinäniittyä, jonka lajisto kertoo rehevöitymisestä. Paikoin kasvillisuus on kulunut 
pois. Hakaa (ja laitumeen kuuluvaa pelto-osaa) on laidunnettu lampaiden ja myöhemmin vasi-
koiden toimesta 1900-luvun alkupuolelta saakka. Haka on laiduntamatta viereisiä nurmilaitumia 
uudistettaessa. Laidunnus sopii edelleen alueen hoitoon, mutta se tulisi erottaa peltolaitumesta 
eikä aluetta saisi lannoittaa. 

 
Kuva 18. Rinta-Klemettilän haan sijainti. 
 
 
5.3.4 Jokivarret (Kaaranmännikkö-Kelloja) 
 
Lapuanjoen ja Nurmonjoen varsia reunustavat kapeahkot lehtipuuvyöhykkeet (harmaaleppä-, 
raita, koivu), jotka paikoin levenevät pienialaisiksi rantalehdoiksi (kuva 20) ja tulvalehdoiksi 
etenkin jokeen laskevien luomien ja siltojen kohdilla. Rantapuustolla on merkitystä lähinnä mai-
semassa ja ekologisena vyöhykkeenä muutoin aukeilla ja eliöstön kannalta suojattomilla viljelys-
alueilla. Tulvalehdoissa esiintyy selvitysalueen monimuotoisinta kasvillisuutta. 
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Kuva 19. Syksyistä Nurmonjokivartta. 
 

 
Kuva 20. Kaaranmännikön-Kellojan jyrkillä rantatörmillä esiintyy lehtomaista kasvillisuutta mm. 
lehtokuusamaa. 
 
Merkittävimpiä kohteita Nurmonjokivarressa on mm. Kaaranmännikön-Kellojan alue, jossa jyrk-
käpiirteisessä jokitörmässä urheilukentän takana kasvaa lehtomaista kasvillisuutta järeän puus-
ton alla. Kasvillisuus ilmentää vähintään keskiravinteisuutta mm. käenkaali, nokkonen, sormisara 
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ja lehtokuusama kasvavat yleisenä. Puustossa on paljon lahovikaisia lehtipuita, jotka lisäävät 
monimuotoisuutta. 
 
Yleisesti ottaen koko Nurmon- ja Lapuanjokivarsi rantavyöhykkeineen on tärkeää vyöhykettä 
kasvillisuuden puolesta, mikä korostuu kun jokea ympäröivät alueet ovat usein tehokkaassa vilje-
lykäytössä. Kapeatkin jokitörmät ja niiden alatasanteet muodostavat tulvalehtoja, joissa kasvilli-
suus on monipuolista ja runsasta (kuva 21) vaikkakin puusto on usein nuorta ja tiheää.  
 

  
Kuva 21. Nurmonjokivarren tulvalehdoissa on monipuolinen kasvillisuus. 
 
 
5.3.5 Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt (MRL 5§) 
 
Selvitysalueella esiintyy alueita, joilla on mitä ilmeisimmin luonto- ja virkistyskäyttöarvoa, mutta 
joiden asema ei kasvilajien tai luontotyyppiensä mukaan perustu metsä- tai luonnonsuojelulain 
lainkohtiin. Kohteet ovat vähintäänkin paikallisesti, mutta myös alueellisesti tavanomaisesta met-
säluonnosta poikkeavina kohteina mm. puuston ikärakenteen ja erirakenteisuuden vuoksi. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki velvoittaa säilyttämään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
kohteet sekä muut merkittävät luontoarvot. 
 
Tämän selvityksen perusteella luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviksi kohteiksi arvo-
arvotetut alueet on valittu käyttäen seuraavia kriteerejä: 

• Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (Metso) mukaiset luontotyy-
pit ja niiden valintakriteerit 
(http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/elinymparistot/index.php) 

• Etelä-Suomen aarniometsäkartoituksen (Lindholm, Tuominen 1991) ohjeet ja kriteerit 
• Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (Raunio ym. 2008) kriteerit 
• Vanhaa metsäluontoa indikoivat lajit 

 
Kriteerien vertailun perusteella suunnittelualueella esiintyy sekä paikallisesti että alueellisesti ar-
vokkaita ja harvinaistuneita luonnonmetsiä. 
 
Metso-ohjelman mukaiset kriteerit ja kohteet suunnittelualueella 
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Selkeästi Metso-ohjelman mukaisia kohteita suunnittelualueella ovat  
• Kalliot jyrkänteet ja louhikot  
• Purovarsien lehdot, rantalehdot, kalkkialueiden lehdot, harjulehdot tai maankohoamisranni-

kon lehdot  
• Pinnanmuodoiltaan ja elinympäristötyypeiltään pienipiirteisesti vaihtelevat kalliometsäalueet, 

kalliometsät joiden puusto on vanhaa ja luonnontilaista, Puustoltaan vanhat ja runsaslaho-
puustoiset karukkokankaan metsät, joiden puusto on yli satavuotiasta 

 
Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot ovat Metso-kohteiksi sopivia. Suunnittelualueella esiintyy 
kallioalueiden metdiä, joissa on merkittävän monimuotoisia puuston rakennepiirteitä, kuten van-
haa ja luonnontilaista puustoa sekä maaston pinnanmuodot, pienet soistuneet painaumat ja kal-
liojäkälikköjen vaihtelu, luovat elinympäristöön vaihtelua.   
 
Vanhojen metsien suojeluohjelman (aarniometsäkartoitus) mukaiset kriteerit ja koh-
teet suunnittelualueella 
 
Tässä selvityksessä edellä arvotetut Metsokohteet täyttävät myös aarniometsäkartoituksen mu-
kaiset hyvän luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaisen metsän kriteerit. Em. kohteet tutkimus-
alueella ovat pääsääntöisesti mineraalimaan metsiä, kangassoita ja kalliomaita. Arviointi kohdis-
tuu pääosin kalliomaihin ja kangaskorpiin. 
 
Kehitysvaiheeltaan kyseessä ovat ikääntyneet metsät, jotka ovat latvuskerroksisuudeltaan vaih-
televasti yksijakoisia erikerroksisia, kaksijakoisia tai monijakoisia. Elävän puuston rakenne on 
monimuotoinen, koska kuviot ovat osittain harventamattomia, harvoja petäjikköjä ja kallioisuu-
den vuoksi ryhmittäin aukkoisesti kasvavaa ja harvaa. Järeän havupuun ikä 70-150 vuoden välil-
lä, niin että männiköt ovat vanhimpia.  
 
Kuollutta puustoa esiintyy pystypuuna ja maapuuna, kuitenkin niukasti. Merkittävimpää ja har-
vahkoa lahopuustoa edustavat pysty- ja maalahot raidat ja haavat, mutta myös havu- ja koivu-
lahopuu. Mäntylahopuu on pääsääntöisesti pystyyn kuolleita järeitä keloja. Pääsääntöisesti pysty-
laho on äskettäin kuollutta tai jo kaarnansa menettänyttä. Äskettäin kaatuneita puita on paikoi-
tellen. Pääsääntöisesti kuollut puusto edustaa nykyistä puusukupolvea sekä pystyssä että maa-
puuna.  
 
Simpsiön luoteisrinteide metsäalueet ovat kallioista varttunutta puolukka- ja puolukka-
mustikkatyypin havumetsää, mutta muutamia keloja lukuun ottamatta kallioalueiden puusto on 
kuitenkin melko tasaista, vaihtuen ja monipuolistuen notkelmissa rehevimmiksi kuusikoksi. Rin-
nekohteella on topografiansa vuoksi kuitenkin jonkin verran merkitystä myös kaukomaisemassa.  
 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaiset kohteet suunnittelualueella 
 
Edellä esitellyistä merkittäviksi kohteiksi arvotetuista alueista (muut luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävät elinympäristöt) kangaskorvet täyttävät myös uhanalaisiksi arvioitujen luoto-
tyyppien kriteerit. Lisäksi alueella tavatut lehdot ja perinnebiotoopit ovat arvioitu uhanalaisiksi. 
 
Havupuustoisissa metsissä esiintyy pienialaisia kosteita painanteita ja soistumia. Näihin notko-
paikkoihin on kehittynyt kangaskorpea, joista merkittävimmät sijaitsevat Huhdanmäen luoteis-
puolen vanhassa metsässä (kohde 7, kuva 5) sekä Voitilanjärven eteläpuolen varttuneen MT-
kuusikon reunoilla (kuvat 22 ja 23), joka on kehittymässä luonnon metsän suuntaan. Kangaskor-
pia esiintyy lisäksi arvokkaiksi rajatuilla kallialueilla pienialaisesti maaperän lukuisissa painaumis-
sa. Kangaskorvet ovat Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU) Kangaskorvet voivat sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin luonnonmetsät (9010). Pieniä lehtoalueita mm. Ritamäen 
länsipuolella (kohde 10), Kakuliskepin ympäristössä (kohde 14) sekä Kaaranmännikössä Nurmon-
joen varrella. Tuoreet keskiravinteiset lehdot ja kosteat runsasravinteiset lehdot ovat 
Etelä-Suomessa vaarantuneita (VU). Kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia.  
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Kuvat 22 ja 23. Voitilanjärven eteläpuolella on luonnontilaisen kaltaista kangaskorpea ja varttunutta MT-
kuusikkoa, joissa on melko runsaasti lahopuuta. 
 
5.4 Vesilain kohteet 
 
Osa-alueelta 1 on aikaisemmassa selvityksessä (Ala-Risku 2006) havaittu kaksi vesilain 1:15a 
§:n ja 1:17a §:n kohdetta Simpsiön pohjois- ja luoteispuolelta. Toinen niistä on vesilain tarkoit-
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tama luonnontilainen noro (kartta 1, kohdenro 12) ja toinen on luonnontilaisen kaltainen lähde 
(kartta 1, kohdenro 13). Em. kohteet sisältyvät myös metsälakikohteisiin (ks. kappale 5.3.2). 
 
 
 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTE-
LULLE JA MAANKÄYTÖLLE 

Lapuan kaupungin keskustaajaman osayleiskaava-alueilla Y1 (kaupunkikeskustan liike- ja asu-
misalue n. 500 ha), Y2 (keskustaajaman asumis- ja työpaikkavyöhyke n. 4250 ha) sekä Y3 (kes-
kustaajaman tuotanto- ja logistiikka-alue n. 1600 ha) on tehty syksyn 2009 - syksyn 2010 aika-
na yleiskaavatasoinen luontoselvitys. Selvitysalueelta löytyi muutamia kohteita, jotka ovat luon-
non monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, ja jotka tulee ottaa huomioon maankäyttöä 
suunniteltaessa. Tälläisiä kohteita ovat erityisesti liito-oravan asuttamat metsiköt. Liito-orava on 
yksi luontodirektiivin IV a liitteessä Euroopan yhteisön tärkeänä pitämä eläinlaji, joka edellyttää 
tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pe-
sinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravametsät ovat myös monelle muullekin 
eliölajille tärkeä elinympäristö, joten näiden alueiden huomioiminen tukee myös muuta luonnon 
monimuotoisuutta. 
 
Suoraan luonnonsuojelu- ja metsälakiin perustuvien kohteiden lisäksi selvitysalueella on alueita, 
joilla on paikallista merkitystä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja muun sosiaalisen 
näkökohdan kannalta. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ja luonnonsuojelullisesti merkit-
täviä metsäelinympäristöjä tutkimusalueen selännealueilla ovat ominaispiirteiltään kerrokselliset, 
tiheät ja erirakenteiset kohteet, joiden puusto on esim. uudistusikää vanhempaa, runsaslehti-
puustoista tai kalliomaille tyypillisesti laikuttaista. Em. kohteita tutkimusalueella ovat leh-
dot, kallioympäristöt (metsäiset ja avoimet) runsaslahopuustoiset vanhat metsät, pienvesien lä-
himetsät, puustoiset suot (etenkin kangaskorvet), niiden reunavyöhykkeet sekä perinneympäris-
töt (puustoiset ja avoimet). Kartassa 2 on ehdotettu luonnon kannalta merkittävimmät alueet, 
jotka tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. 
 
 
EKOLOGISET ASKELKIVET: 
 
Liito-orava-alueet 
Ekologinen Kriteeri: liito-orava, kasvillisuus, linnusto, (lepakot), luonnon monimuotoisuus 
Sosiaalinen kestävä kehitys: metsäluonnon monimuotoisuus 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, ei suositella rakentamista.  
Mahdollisuudet: Metso-rahoitus, Kemeratuet, luonnonsuojelu 
 
Kaaranmännikön joenvarsilehto 
Ekologinen kriteeri: kasvillisuus, maisema, linnusto, luonnon monimuotoisuus 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, ei suositella rakentamista. 
Mahdollisuudet: luontomatkailu, tulvavaara-alueella 
 
Muut lehtotilkut ja metsälakikohteet 
Ekologinen kriteeri: kasvillisuus, linnusto, luonnon monimuotoisuus 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys, opetus 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, ei suositella rakentamista. 
Mahdollisuudet: Metso-rahoitus, Kemera-tuet, luonnonsuojelu 
 
Jouttilampi 
Ekologinen kriteeri: linnusto, kasvillisuus 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, ei suositella rakentamista.  
Mahdollisuudet: vedenottoalue, monikäyttö 
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Koivulanluoman peltoalue 
Ekologinen kriteeri: linnusto, maisema 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, maanviljelyn jatkuminen maankäyttömuotona 
Mahdollisuudet: maatalouden erityisympäristötuet, riistanhoito 
 
Lapuanjoen kosket 
Ekologinen kriteeri: maisema, saukko, linnusto, kalasto (vaelluskalojen palauttaminen) 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan 
Mahdollisuudet: EU-hanke, luontomatkailu, virkistys 
 
Kallioalueet 
Ekologinen kriteeri: maisema, geologia, luonnon monimuotoisuus 
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys 
Ehdotus: ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan 
Mahdollisuudet: Metso-rahoitus, Kemera-tuet, virkistysalueverkosto 
 
 
EKOLOGISET KÄYTÄVÄT: 
 
Jokivarret tulvavyöhykkeineen 
Ekologinen kriteeri: kasvillisuus, maisema, linnusto.  
Sosiaalinen kestävä kehitys: virkistys, opetus 
Ehdotus: ei suositella rakentamista, ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan, (maisemanhoito) 
Mahdollisuudet: EU-hanke, luontomatkailu, virkistys, tulvavaara-alue (ei rakentamista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seinäjoella 31. päivänä tammikuuta 2011 
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LIITE 1 (pesimälinnuston pistelaskentakohteet, numerointi vastaa kartassa 1 olevaa numerointia) 
 

Piste 1.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 4 4,99 
haarapääsky 1 7,47 
harakka 2 10,12 
keltasirkku 1 22,12 
kuovi 1 1,05 
leppälintu 1 11,94 
pajulintu 5 75,25 
punakylkirastas 1 23,04 
rantasipi 1 19,03 
satakieli 1 4,16 
sepelkyyhky 1 1,87 

talitiainen 1 34,52 

20 215,56 

Piste 2.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

harakka 1 5,06 
keltasirkku 1 22,12 
kuovi 1 1,05 
laulurastas 1 12,08 
naakka 2 2,02 
pajulintu 3 45,15 
peippo 1 20,31 
pensaskerttu 1 27,65 
punakylkirastas 1 23,04 
punarinta 1 34,61 
räkättirastas 1 27,89 
räystäspääsky 1 14,97 
sepelkyyhky 1 1,87 
sinitiainen 1 62,03 
varis 1 1,9 

varpunen 1 44,45 

19 346,2 

Piste 3.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
keltasirkku 2 44,24 
kirjosieppo 1 29,72 
kiuru 1 10,6 
lehtokerttu 2 26,4 
naakka 1 1,01 
pajulintu 2 30,1 
peippo 1 20,31 
pensaskerttu 1 27,65 
punakylkirastas 2 46,08 
räkättirastas 2 55,78 
talitiainen 1 34,52 
töyhtöhyyppä 1 9,51 
varis 2 3,8 

varpunen 2 88,9 

  22 429,86 
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Piste 4.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
keltasirkku 2 44,24 
lehtokerttu 1 13,2 
naakka 2 2,02 
pajulintu 3 45,15 
peippo 2 40,62 
pensaskerttu 1 27,65 
sepelkyyhky 1 1,87 
sinitiainen 1 62,03 
varis 1 1,9 
varpunen 2 88,9 
talitiainen 1 34,52 

töyhtöhyyppä 1 9,51 

  19 372,85 

Piste 5.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 3 3,72 
haarapääsky 1 7,47 
harakka 1 5,06 
kottarainen 1 13,24 
kuovi 1 1,05 
lehtokerttu 1 13,2 
leppälintu 1 11,94 
pikkuvarpunen 2   
punakylkirastas 1 23,04 
punavarpunen 1 14,48 
räkättirastas 3 83,67 
sinitiainen 1 62,03 
varpunen 2 88,9 

västäräkki 1 56,33 

  20 384,13 

Piste 6.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 3 3,72 
harakka 2 10,12 
lehtokerttu 2 26,4 
naakka 2 2,02 
niittykirvinen 1 36,75 
pajulintu 2 30,1 
peippo 2 40,62 
talitiainen 1 34,52 
varis 1 1,9 

varpunen 2 88,9 

  18 275,05 

Piste 7     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
harakka 1 5,06 
lehtokerttu 1 13,2 
metsäviklo 1 12,79 
naakka 3 3,03 
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pajulintu 2 30,1 
punakylkirastas 1 23,04 
räkättirastas 2 55,78 
sinitiainen 1 62,03 
talitiainen 2 34,52 
varpunen 3 133,35 

viherpeippo 1 10,48 

  19 384,62 

Piste 8.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
keltasirkku 2 44,24 
kirjosieppo 2 59,44 
kuovi 1 1,05 
metsäkirvinen 1 15,36 
pajulintu 4 60,2 
punakylkirastas 1 23,04 
punarinta 1 34,61 
sinitiainen 1 62,03 
varis 1 1,9 
vihervarpunen 1 12,02 

västäräkki 1 56,33 

  17 371,46 

Piste 9.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
harakka 1 5,06 
hernekerttu 1 26,29 
keltasirkku 1 22,12 
niittykirvinen 1 36,75 
pensaskerttu 1 27,65 
pensastasku 2 104,36 
räkättirastas 1 27,89 
töyhtöhyyppä 1 9,51 

varpunen 3 133,35 

  13 394,22 

Piste 10.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

harakka 1 5,06 
keltasirkku 2 44,24 
kiuru 1 10,6 
kuovi 2 1,05 
lehtokerttu 1 13,2 
pajulintu 4 60,2 
peippo 1 20,31 
punakylkirastas 1 23,04 
punavarpunen 1 14,48 
räkättirastas 2 55,78 
sinitiainen 1 62,03 
telkkä 1 ? 
töyhtöhyyppä 1 9,51 

varpunen 1 44,45 

  20 363,95 
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Piste 11.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 2 2,48 
harakka 1 5,06 
keltasirkku 2 44,24 
kirjosieppo 2 59,44 
lehtokerttu 1 13,2 
naakka 2 2,02 
pajulintu 1 15,05 
räkättirastas 2 55,78 

talitiainen 1 34,52 

  14 231,79 

Piste 12.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

haarapääsky 1 7,47 
keltasirkku 1 22,12 
kirjosieppo 2 59,44 
lehtokerttu 1 13,2 
mustarastas 1 17,27 
pajulintu 2 30,1 
peippo 2 40,62 
pikkuvarpunen 1 ? 
punavarpunen 1 14,48 
ruokokerttunen 1 25,03 
räkättirastas 1 27,89 
talitiainen 1 34,52 
tervapääsky 1 0,58 

varis 1 1,9 

  17 294,62 

Piste 13.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
haarapääsky 1 7,47 
keltasirkku 2 44,24 
kirjosieppo 1 29,72 
kiuru 1 10,6 
lehtokerttu 1 13,2 
naakka 1 1,01 
pajulintu 2 30,1 
peippo 2 40,62 
pensaskerttu 1 27,65 
pikkuvarpunen 1 ? 
räkättirastas 2 55,78 
talitiainen 1 34,52 
tervapääsky 1 0,58 
varpunen 1 44,45 

västäräkki 1 56,33 

  20 397,51 

Piste 14.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

keltasirkku 3 66,36 
kiuru 1 10,6 
kuovi 1 1,05 
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lehtokerttu 1 13,2 
pajulintu 2 30,1 
peippo 4 81,25 
peltosirkku 2 28,32 

punakylkirastas 1 23,04 

  15 253,92 

Piste 15.     
Laji Havaittu parimäärä pisteellä Suhteellinen linnustotiheys, paria/km² 

fasaani 1 1,24 
harakka 1 5,06 
keltasirkku 2 44,24 
kirjosieppo 2 59,44 
pajulintu 4 60,2 
peippo 1 20,31 
pensastasku 1 52,18 

viherpeippo 1 10,48 

13 253,15 
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