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1. JOHDANTO

Ritavuoren selvitysalue sijaitsee Lapuan kaupungissa, Alajärventien länsipuolella olevalla Ritamä-
en alueella. Selvitysalueen koko on noin 50 ha ja alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asema-
kaavaa. Selvitysalueen yleissijainti on esitetty kuvassa 1 ja tarkempi aluerajaus kuvassa 2.

Luontoselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa selvitysalueen kasvillisuutta ja eläimistöä, sekä
paikallistaa mahdolliset luonnonarvoltaan huomionarvoiset kohteet ja lajit, joilla on merkitystä
alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi annetaan suosituksia maankäytön suunnitteluun.
Selvitys on tehty Lapuan kaupungin toimeksiannosta ja sen on laatinut Ramboll Finland Oy:n
Pohjanmaan yksiköstä luontokartoittaja EAT, ins. AMK Ville Yli-Teevahainen.

Kuva 1. Ritavuoren asemakaavoitettavan selvitysalueen sijainti.

2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Selvityksen maastotyöt tehtiin 18.5. ja 1.6.2017, ja niiden pääpaino oli kasvillisuu-
den/luontotyyppien kartoituksessa sekä mahdollisten liito-oravaesiintymien selvityksessä. Kasvil-
lisuusselvityksessä koko selvitysalue (lukuun ottamatta asutusalueet ja pihat) kierrettiin katta-
vasti rajaten kasvillisuustyypit ja huomionarvoiset kohteet (mm. Metsälain 10 §) kartalle sekä
kirjaten kasvilajeja ylös. Liito-oravaselvitys tehtiin ns. papanakartoitusmenetelmällä ja kartoitta-
en lajille soveltuvia metsiköitä. Liito-oravakartoitus laajennettiin varsinaista selvitysaluetta laa-
jemmalle alueelle. Myös viitasammakoille soveltuvia esiintymisalueita arvioitiin maastotöiden
ohessa. Varsinaisia useisiin eri käyntikertoihin perustuvia pesimälinnuston kattavia kartoituslas-
kentoja ei tehty, mutta molemmilla maastokäynneillä on huomionarvoisten (mm. uhanalaiset ja
lintudirektiivin liitteen I lajit) ja vähälukuisten lintulajien reviirihavainnot kirjattu ylös. Sääolosuh-
teet olivat hyvät kartoitusten tekemiseen.

Selvityksen lähtötietoina käytettiin mm. aikaisempia luontoselvityksiä (Ramboll 2011a, Ramboll
2011b), pohjakarttoja, ilmakuvia, OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelua sekä Eliölajit -
tietojärjestelmän tietoja.
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3. TULOKSET

3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit

Ritavuoren selvitysalue sijaitsee keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan kasvi-
maantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Soiden aluejaossa
selvitysalue sijoittuu Pohjanmaan vietto- ja rahkakeitaat-vyöhykkeelle.

Selvitysalue koostuu lähes yksinomaan rakentamattomasta metsätalousalueesta lukuun ottamat-
ta Mikkiläntien tuntumassa olevaa asutusta. Metsät selvitysalueella ovat valtaosin kuivahkon
kankaan (VT) ja tuoreen kankaan (MT) talousmetsäkuvioita. Selvitysalueen itä- ja keskiosat ovat
selvästi muita osia karumpia, kun taas vastaavasti länsiosassa Pajalankallion eteläpuolella metsät
ovat rehevämpipohjaisia lehtomaisen kankaan (OMT) ja paikoin jopa pienialaista tuoretta lehtoa
(OMaT). Suot ovat pienialaisia ja valtaosin ojitettuja.

Seuraavassa esitellään alueen kasvillisuuskuviot, kuviorajaukset ovat karttapohjalla kuvassa 2 ja
liitteessä 1.

Kuva 2. Kasvillisuuskuviot selvitysalueella.
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3.1.1 Kasvillisuuskuviot

Kuvio 1. Tuore hakkuuaukea (kuivahko kangas VT) Vanhatien molemmin puolin. Kenttäkerrok-
sessa mm. metsälauha, puolukka, mustikka, seinä- ja metsäkerrossammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 3. Kuvio 1.

Kuvio 2. Isovarpurämemuuttuma, joka länsiosastaan harvapuustoinen. Kasvillisuudessa esiintyy
mm. suopursu, tupasvilla, suokukka, variksenmarja, räme- ja kalvakkarahkasammal sekä räme-
karhusammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 4. Kuvio 2.
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Kuvio 3. Laaja metsäkuvio Vanhatien molemmin puolin. Suurimmaksi osaksi mäntyvaltaista kui-
vahkoa kangasta (VT), jossa seassa siellä täällä yksittäisiä kuusia. Puusto varttunutta. Pensas-
kerroksessa paikoitellen katajaa ja nuorta haapavesakkoa. Kasvillisuudessa tavataan mm. puo-
lukka, mustikka, riidenlieko, metsälauha, kevätpiippo, seinä- ja kerrossammal. Paikoitellen jäkä-
lien peittämiä kalliopaljastumia. Ei luontoarvoja.

Kuva 5. Kuvio 3.

Kuvio 4. Isovarpurämemuuttuma/turvekangas. Pitkälle muuttunut turvekangaskuvio, jossa
nuorta mäntyä ja hieskoivua, joukossa siellä täällä pieniä kuusia. Kenttäkerroksen valtalajina on
suopursu. Ei luontoarvoja.

Kuva 6. Kuvio 4.

Kuvio 5. Kuivaa kanervatyypin kangasta (CT), joka vaihettuu idempänä Cladonia-tyypin (ClT)
karuksi kalliomänniköksi pienialaisine soistumapainanteineen. Kasvillisuuden valtalajeina mm.
kanerva, variksenmarja, puolukka. Karu, jäkäläkumpareinen kalliomännikkö on maisemallisesti
edustavaa. Metsälain 10 §:n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (vähäpuustoiset kal-
liot) esiintyy välittömästi kuvion itäpuolella (ks. luku 3.1.2).
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Kuvio 6. Varttunut kuusivaltainen kuvio tuoretta kangasta (MT) sekä pienialaisesti soistu-
maa/mustikkakorpea (Mk). Puustossa kuusen lisäksi järeitä mäntyjä, vähän hieskoivua ja nuoria
haapoja sekä katajaa. Kenttäkerroksessa tavataan mm. puolukka, mustikka, nuokkutalvikki,
soistumissa maariankämmekkä. Pohjalla vallitsevat metsäkerrossammal ja korpirahkasammal. Ei
luontoarvoja.

Kuva 7. Kuvio 6.

Kuvio 7. Varttunutta mäntytaimikkoa/nuorta kasvatusmetsää, jossa valtapituus noin 8-12 met-
riä. Männyn lisäksi esiintyy nuorta hieskoivua ja haapavesakkoa sekä paikoitellen katajaa ja ali-
kasvoskuusia. Kasvillisuustyyppinä kuivahko kangas (VT)-kuiva kangas (CT), kallio on hyvin pin-
nassa. Paikoitellen puusto taimikossa on hyvinkin tiheää. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. puo-
lukka, kanerva, variksenmarja ja seinäsammal. Paikoitellen pohjalla märkiä painaumia, joiden
soistumissa kasvaa mm. nuokkutalvikki, maariankämmekkä, korpirahkasammal ja korpikar-
husammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 8. Kuvion 7 varttunutta taimikkoa.
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Kuvio 8. Kanervatyypin (CT) karu taimikko/nuori kasvatusmetsä, jossa valtapuuna 8-12 metri-
nen mänty, seassa yksittäisiä kuusia ja katajaa. Pohjalla paljon jäkäläisiä kalliopaljastumia. Kas-
villisuus kanervavaltaista. Ei luontoarvoja.

Kuva 9. Kuvio 8.

Kuvio 9. Pieni korpijuotti, jossa puusto erittäin tiheää nuorta kuusta ja hieskoivua. Kasvillisuu-
dessa mm. puolukka, nuokkutalvikki, korpirahkasammal. Juotin keskellä on rahkasammalilla um-
peen kasvanut oja. Ei luontoarvoja.

Kuva 10. Korpijuotti kuviolla 9.
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Kuvio 10. Harvennettu ja valoisa mäntyvaltainen kuivahkon kankaan (VT) kuvio, jossa pensas-
kerroksessa kasvaa paikoitellen katajaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat puolukka, kanerva, mus-
tikka, metsälauha, seinä- ja kerrossammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 11. Valoisaa talousmännikköä kuviolla 10.

Kuvio 11. Laaja-alainen mäntytaimikko kuivahkon kankaan (VT) pohjalla, osin laikkuja karum-
masta kanervatyypistä (CT) sekä paikoin soistuneita painanteita. Valtapuuna mänty (n. 4-6 m) ja
hieskoivu. Pohjalla kasvaa mm. puolukka, kanerva, variksenmarja, metsälauha. Ei luontoarvoja.

Kuva 12. Taimikkoa kuviolla 11.
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Kuvio 12. Reheväpohjainen kuusi-koivu -valtainen varttuneen metsikön kuvio. Kohde on ollut
1960-luvulla pellonpohjaa, joka on myöhemmin metsittynyt umpeen – tästä merkkinä nähtävissä
edelleen umpeenkasvaneet sarkaojat. Kohteella on myös muutamia kookkaita haapoja. Kenttä-
kerroksessa esiintyvät mm. isotalvikki, kevätpiippo, isoalvejuuri, nuokkutalvikki, vadelma, poh-
jalla korpirahkasammal. Kohteella on mm. liito-oravan elinympäristöä (ks. kappale 4.1).

Kuva 13. Vanhat sarkaojat ovat edelleen hahmotettavissa kuviolla 12.

Kuvio 13. Kuusivaltainen varttuneen tuoreen kankaan (MT) kuvio, jossa sekapuuna paljon män-
tyjä, yksittäisiä isoja haapoja ja pensaskerroksessa katajaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat mus-
tikka, kevätpiippo, vanamo, puolukka, pohjalla kerros- ja sulkasammal. Metsikkö on liito-oravan
elinympäristöä (ks. kappale 4.1).

Kuva 14. Kuvio 13.



9

Kuvio 14. Laaja-alainen hakkuuaukea Vanhatien länsipuolella, jossa yksittäisiä keloja ja mäntyjä
sekä hieskoivuja pystyssä. Metsäpohjana on kuivahko kangas (VT). Ei luontoarvoja.

Kuva 15. Hakkiota kuviolla 14.

Kuvio 15. Kuusivaltainen vanhahko varttuneen metsän kuvio, jossa pohja on paikoitellen rehe-
vää lehtomaista kangasta (OMT) ja ruohoturvekangasta (RhTkg) kuvion halki kulkevan ojan var-
rella, ollen muualla ympäristössä lähinnä tuoretta kuusikangasta (MT). Puusto on välillä hyvin ti-
heää, lahopuuta on runsaasti. Puustossa on jonkin verran lehtipuuta mm. nuorta harmaaleppää
ja yksittäisiä haapoja. Kasvillisuudessa tavataan mm. mustikka, nuokkutalvikki, metsä- ja isoal-
vejuuri, hiirenporras, suo-ohdake, lehtovirmajuuri, puolukka, käenkaali, riidenlieko. Vanhahko
metsikkö on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja kohde on myös liito-oravan elinympäristöä (ks.
kappale 4.1).

Kuva 16. Kuvio 15
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Kuvio 16. Kuivahkon kankaan (VT) mäntyvaltainen nuori kasvatusmetsä. Kasvillisuudessa tava-
taan mm. puolukka, mustikka, kanerva, mäntykukka, pohjalla seinä- ja metsäkerrossammal. Ei
luontoarvoja.

Kuva 17. Kuviolta 16.

Kuvio 17. Varttuneen metsän kuvio, jossa valtapuuna mänty ja kuusi. Pohjalla vallitsee kuivah-
kon (VT) ja tuore kangas (MT). Kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka, kevätpiippo, puolukka,
pohjalla kerros-, kangaskynsi- ja seinäsammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 18. Kuvion 17 pohjoislaidalla, palstanrajalla kulkee polku.



11

Kuvio 18. Pienialainen ojitettu soistuma, joka lähinnä korpi-, ja rämemuuttumaa/turvekangasta.
Valtapuuna mänty, joukossa hieman kuusta, hieskoivua ja katajaa. Kasvillisuus kenttäkerrokses-
sa puolukan, mustikan ja suopursun vallitsemaa, pohjalla räme- ja korpirahkasammal. Ei luonto-
arvoja.

Kuva 19. Kuvio 18.

Kuvio 19. Kuvion länsiosan rinteellä kasvaa järeää tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa joukossa
myös järeitä mäntyjä. Etenkin kuvion länsiosassa lähellä pellon reunaa on järeää puustoa. Met-
sässä kulkee myös polkuja. Lehtipuita on hyvin niukasti, pensaskerroksessa esiintyy katajaa.
Itään päin mentäessä puusto on edelleen varttunutta mutta ei niin järeää kuin lännessä. Pohja
myös idässä hieman karumpaa kuin länsiosassa, VT-MT –tyyppiä. Kasvillisuuden valtalajeina ovat
mustikka, puolukka, kevätpiippo, kerros-, seinä- ja kangaskynsisammal. Metsikkö on liito-
oravan elinympäristöä (ks. kappale 4.1).

Kuva 20. Kuvio 19.



12

Kuvio 20. Kuvio on hiljattain avohakattua, MT-VT pohjaa. Yksittäisiä mäntyjä on jätetty hakkiol-
le. Kasvillisuudessa mm. kevätpiippo, mustikka ja puolukka. Ei luontoarvoja.

Kuva 21. Kuvion 20 avohakkuuta.

Kuvio 21. Avohakkuun ympäröimä pienehkö kuusikkokuvio, jossa pohja on erittäin rehevää, vä-
hintään lehtomaista kangasta (OMT) sekä pienialaisesti tuoretta OMaT –lehtoa. Pienet lehtotilkut
ovat Metsälain 10 §:n tarkoittamia tärkeitä ympäristöjä. Puusto on järeää kuusikkoa, seassa jä-
reitä mäntyjä, tuomea ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. käenkaali, vanamo,
mustikka, puolukka, kevätpiippo, sormisara ja pohjalla mm. ruusukesammalta. Kuvion keskellä
on pieni lähdepurkauma (Metsälain 10 §), jonka ympärillä kasvaa mm. rönsyleinikki, ojakelluk-
ka, palmusammal ja eri lehväsammalia. Kohteella esiintyy myös liito-oravaa (ks. kappale 4.1).

Kuva 22. Kuviolla 21 esiintyy pieni lähdepurkauma.
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Kuvio 22. Heinittynyt kesantopelto. Ei luontoarvoja.

Kuva 23. Kesantopeltoa kuviolla 22.

Kuvio 23. Asutusaluetta ja pihapiirejä. Ei kartoitettu.

Kuvio 24. Reheväpohjaista järeää ja sankkaa kuusikkoa isoine ylipuumäntyineen, jossa itäosa
on lehtomaista kangasta (OMT) ja länsiosa tuoretta lehtoa (OMaT). Kasvillisuus on monipuolista:
käenkaali, mustikka, metsäimarre, sudenmarja, metsäalvejuuri, metsäorvokki, kielo, lillukka, leh-
tovirmajuuri, ojakellukka, mesiangervo, ahomansikka, nokkonen, kallioimarre. Pensaskerros on
lehdoille tyypillisen runsas: tuomi, vadelma, pohjanpunaherukka, paatsama ja isotuomipihlaja.
Kuvion keskellä on pieni kivipohjainen noro, joka on kuivimpaan aikaan kuivillaan. Noron ympä-
rillä kasvaa mm. luhtalitukka, korpi-imarre, suo-orvokki. Tuoreet lehtotilkut ja norot ovat Metsä-
lain 10 §:n tarkoittamia tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi kohteella esiintyy liito-oravaa (ks.
kappale 4.1).

Kuva 24. Tuoreen lehdon kasvillisuutta (vasen kuva) ja noro keväällä (oikea kuva) kuviolla 24.
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Kuvio 25. Nuori lehtipuutaimikko. Valtapuuna hieskoivu noin 6-10 m, seassa männyn ja kuusen
alkuja. Tuoreen ja kuivahkon kankaan pohjaa (MT-VT). Ei luontoarvoja.

Kuva 25. Lehtipuutaimikkoa kuviolla 25.

Kuvio 26. Laaja kuusivaltainen kuvio, jossa valtaosin mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT)
mutta myös kuivahkon kankaan (VT) laikkuja. Puusto melko nuorta kuusta, kasvatusikäistä, jou-
kossa myös mäntyä ja pensaskerroksessa katajaa. Kalliopinta tulee välillä esiin pohjalta. Kasvilli-
suudessa vallitsevat puolukka ja mustikka, pohjalla metsäkerrossammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 26. Kuusi- ja mäntyvaltaista tuoretta kangasta kuviolla 26.
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Kuvio 27. Tuore avohakkuu. Metsäpohja tuore kangas-kuivahko kangas (MT-VT), valtalajit puo-
lukka, mustikka, metsälauha. Ei luontoarvoja.

Kuva 27. Kuvion 27 avohakkuuta.

Kuvio 28. Lehtomaisen ja tuoreen kankaan (OMT-MT) tiheä kuusikkokuvio, seassa yksittäisiä
mäntyjä ja muutama hieskoivu. Kenttäkerroksen valtalajit mustikka, käenkaali, puolukka, kevät-
piippo, sormisara, ahomansikka, nuokkutalvikki, kallioimarre kivien päällä. Kuviolla liito-oravan
jätöksiä (ks. kappale 4.1).

Kuva 28. Kuusikkoa kuviolla 28.
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Kuvio 29. Voimakkaasti harvennettu metsäkuvio, jossa valtaosin järeitä mäntyjä, seassa yksit-
täisiä kuusia ja koivuja. Pohja on hyvin kulunut ja sammalta ei ole juuri nimeksikään. Metsikön
vieressä olevan koulun opiskelijat oleilevat metsikössä todennäköisesti runsaasti pohjan kulunei-
suudesta päätellen. Kasvillisuus ilmentää lehtomaisuutta: ahomansikka, ojakellukka, rönsyleinik-
ki, mustikka, kevätpiippo, rohtotädyke. Ei luontoarvoja.

Kuva 29. Kuvio 29 on voimakkaasti harvennettu, taustalla koulurakennus.

Kuvio 30. Nuorehkoa kuivahkon kankaan (VT) metsikköä, jossa valtaosin mäntyä ja kuusta sekä
hieman hieskoivua ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa valtalajit puolukka, mustikka, metsälauha ja
pohjalla seinä- ja kerrossammal. Kuvion halki kulkee kuntopolku. Ei luontoarvoja.

Kuva 30. Kuntopolun varsi on nuorta kasvatusmetsää kuviolla 30.
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Kuvio 31. Pienialainen sararäme / soistuma. Kuntopolun rakenteena käytetty murskepatja lisän-
nyt yläpuolella olevan soistuman märkyyttä heikentäen veden purkautumista. Puustossa pys-
tyynkuollutta mäntyä ja hieskoivua, kenttäkerroksessa vallitsee pullosarakasvustot. Pohjalla rä-
merahkasammal sekä korpi –ja rämekarhunsammal. Ei luontoarvoja.

Kuva 31. Pieni rämekuvio kuviolla 31.

3.1.2 Arvokkaat kohteet

Inventoinnissa ei havaittu uhanalaista (CR, EN, VU), alueellisesti uhanalaista (RT), erityisesti suo-
jeltavaa tai luontodirektiivin (liite IV b ja liite II) mukaista kasvilajistoa eikä luonnonsuojeluase-
tuksen mukaan rauhoitettuja kasvilajeja. Alueelta ei myöskään ole aikaisempaa tietoa uhanalai-
sista kasvilajeista Eliölajit –tietokannan mukaan. Myöskään luonnonsuojelulain mukaisia arvok-
kaita luontotyyppejä alueella ei esiinny. Kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat
kuviot esiintyvät selvitysalueen länsiosassa, jotka sisältävät mm. metsälain ja vesilain kohteita.

Lisäksi selvitysalueen ulkopuolella mutta sen välittömässä läheisyydessä esiintyy metsälain 10
§:n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä (vähäpuustoiset kalliot) sekä maisemallisesti arvokasta kal-
liomännikköä, jota laaja-alaisuuden vuoksi ei lasketa metsälain kohteiksi. Nämä kohteet on esi-
tetty rajauksina liitteessä 3 ”maankäytössä huomioitavat alueet”.

Kuvio nro, arvokas
elinympäristö

Peruste

21 Metsälaki 10 §: lehtotilkku, lähteikkö
Vesilaki 11§: lähteikkö

24 Metsälaki 10 §: lehtotilkku, noro
Vesilaki 11§: noro

15 Metsäluonnon muu arvokas elinympäristö: vanhat kangasmetsät, lahopuut
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Kuva 32. Vähäpuustoinen ja karu kallio lahopuineen ja keloineen on yksi metsälain 10 §:n tarkoittamista
tärkeistä elinympäristöistä.

Kuva 33. Telakallion maastoissa on runsaasti laajoja kalliomänniköitä, joilla on vähintäänkin maisemal-
lista arvoa.

Kuva 34. Ritavuoren asutusalueen tuntumassa on laaja alue karua kalliomännikköä, joka suositellaan
huomioitavaksi maankäytön suunnittelussa.
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4. ELÄIMISTÖ

4.1 Liito-orava

Selvitysalueelta ja sen ympäristöstä löytyi muutamia liito-oravan käyttämiä elinympäristöjä. Val-
taosin selvitysalueen metsät ovat lajille soveltumattomia nuorehkoja mäntyvaltaisia talousmetsi-
köitä. Selvityksessä löydetyt liito-oravaesiintymät ovat keskittyneet seudun viljavimpien metsä-
maiden tuntumaan, usein pellonreunusmetsiin, joissa on ympäröivää metsäaluetta enemmän leh-
tipuuta ja järeää kuusikkoa. Selvitysalueen länsiosasta Pajalankallion eteläpuolelta oli myös tie-
dossa aikaisempia havaintoja liito-oravista (mm. Ramboll 2011a, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
2013).

Liito-oravahavainnot on merkitty liitteen 2 kartalle, jonne on rajattu elinympäristöjen ns. ydinalu-
eet, oletetut kulkuyhteydet ydinalueiden välillä (punainen katkoviiva), papanahavainnot, kolo-
puut, pöntöt sekä aikaisemmat papanahavainnot (UHEX/Eliölajit). Ydinalueiden sisään jäävät ns.
liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet (kolopuut, pöntöt, risupesät lähiympäristöineen), joita
ei Luonnonsuojelulain mukaan saa tuhota tai heikentää. Heikennykseksi katsotaan myös, mikäli
riittäviä puustoisia kulkuyhteyksiä ei elinpiirien välillä säilytetä.

Kuva 35. Eri-ikäistä liito-oravan papanaa kolopuun tyvellä Kylkisalossa.
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Kuva 36. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka Kylkisalossa (pesäkoloja vanhoissa haavoissa).

4.2 Viitasammakko
Havaintoja viitasammakosta ei saatu maastokäyntien aikana eikä lajille hyvin soveltuvia reheviä
kosteikkoja tai vesistöjen ranta-alueita selvitysalueelle sijoitu. Viitasammakon esiintymisen to-
dennäköisyys selvitysalueella on erittäin pieni.

4.3 Linnusto
Pesimälinnusto selvitysalueella koostui tavanomaisista ja yleisistä havu- ja sekametsien perusla-
jeista. Yleisimmät havaitut lajit olivat peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja talitiainen. Erityistä suo-
jelua vaativia lintulajeja tai suurten petolintujen vakituisesti käyttämiä pesäpaikkoja ei selvityk-
sessä havaittu. Ainoa petolinnuista tehty havainto oli Pajalankallion rinteestä löytyneet saalisjä-
tökset: todennäköisesti kanahaukka oli tappanut ja aterioinut fasaanin siinä. Kanahaukan pesää
ei kuitenkaan löytynyt lähistöltä. Töyhtö- ja hömötiainen sekä punatulkku olivat selvitysalueen
ainoat uusimman uhanalaisluokituksen mukaisia vaarantuneita (VU) lajeja. Metsätiaisten kanta
on laskenut voimakkaasti viime vuosina, mikä on ajanut lajit luokkaan vaarantuneet. Myös puna-
tulkun pesimäkanta on laskenut jo pidemmän ajan. Lajeja tapaa kuitenkin vielä yleisesti metsä-
maastosta. Silmälläpidettäviä (NT) lajeja, jotka siis eivät ole uhanalaisia, olivat selvitysalueella
tai sen lähiympäristössä liro, punavarpunen ja kuovi. Liro lauloi reviirilauluaan ison hakkion kes-
kellä olevalla kostealla painanteella. Punavarpuspariskunta oli reviirillä selvitysalueen pohjoispuo-
lella metsäpolun varrella lajille epätyypillisessä paikassa.  Kuovin eli isokuovin reviiri oli selvitys-
alueen länsipuolisella pellolla. Leppälinnun heleää laulua kuului selvitysalueen karuimpien kallio-
kumpareiden kirjomalta alueelta. Harvalukuisimmista lajeista mainittakoon selvitysalueen poh-
jois- ja itäpuolella reviirillä olleet pyrstötiaiset, Pajalankallion itäpuolen vanhassa metsässä laula-
nut peukaloinen ja käki selvitysalueen itäosassa. Selvitysalueelta ei voida rajata tämän selvityk-
sen perusteella mitään yksittäistä aluetta, joka olisi linnuston kannalta erityisen tärkeä tai mer-
kittävä esiintymisalue (esimerkiksi pesivien parien lukumäärän runsauden vuoksi tai erityisesti
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suojaeltavien lajien merkittävien pesimisympäristöjen sijainnin vuoksi). Huomionarvoiset ja vähä-
lukuiset pesimälajit on merkitty kuvan 38 karttaan.

Kuva 37. Huomionarvoiset ja vähälukuiset lajit.
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Taulukko 1. Huomioarvoiset pesimälajit selvitysalueella tai sen läheisyydessä 2017.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Selvitysalueen havupuuvaltaiset kangasmetsät ovat valtaosin voimakkaasti käsiteltyjä talousmet-
siä, joissa maankäytön suunnittelulle ei muodostu luonto-olosuhteista johtuvia rajoitteita. Selvi-
tysalueella esiintyy voimakkaista hakkuista huolimatta edelleen melko elinvoimainen liito-
oravakanta, jonka elinolosuhteet olisi otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Liito-
oravien elinpiirien ydinalueilla olisi syytä pidättäytyä voimakkaista ympäristöä muokkaavista
muutoksista ja puustoiset kulkuyhteydet elinpiireiltä toisille olisi pidettävä riittävinä. Etenkin sel-
vitysalueen länsiosassa Pajalankallion eteläpuolella liito-orava-alueet yhdessä metsälain 10 §:n
kohteiden kanssa muodostavat edelleen erityisen tärkeitä luontokokonaisuuksia ympäröivistä
hakkuista huolimatta. Myös Ritavuoren pohjoispuolella ja Telakallion maastossa esiintyvät karut
kalliomänniköt ovat vähintään maisemallisesti arvokkaita. Niiden joukossa on pienialaisimmat ja
edustavimmat kalliokohteet rajattu metsälain 10 §:n kohteiksi, joiden ominaispiirteiden säilymi-
nen olisi suositeltavaa ottaa huomioon maankäytössä.

Maankäytössä huomioitaviksi ehdotetut alueet ja rajaukset on esitetty kootusti liitteessä 3.

6. LÄHTEET

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013: Luonnonsuojelulain 72 §:n mukainen päätös liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsänkäsittelyn määrittämisestä. Dnro
EPOELY/1853/07.01/2013

Ramboll 2011a: Lapuan yleiskaavoitus, luontoselvitykset alueet Y1, Y2, Y3. Lapuan kaupunki.

Ramboll 2011b: Ritavuoren asuntoalueet vaiheet III-IV, luonnon perustilaselvitys. Lapuan kau-
punki.

Laji Uhanalaisuus 2015 DIR laji Erityisvastuulaji
Hömötiainen VU
Kuovi NT EVA
Leppälintu LC EVA
Liro NT DIR EVA
Punatulkku VU
Punavarpunen NT
Töyhtötiainen VU
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