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Ritavuoren asuntoalueet III-IV vaiheet, luonnon perustilaselvitys 

1. JOHDANTO 

Selvitysalue sijaitsee Lapuan kaupungissa, Alajärventien ja Kauhavantien väliin jäävällä Ritavuo-
ren asuntoalueen III itäpuolella. Kyseessä olevan selvitettävän alueen koko on n. 37,5 ha. Selvi-
tysalueen sijainti ja aluerajaus on esitetty kartalla liitteessä 1. 
 
Perustilaselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa selvitysalueen kasvillisuustyyppejä sekä luon-
nonarvoltaan merkittäviä kohteita (mm. metsälain 10 §:n kohteet) kaavoitettavalta Ritavuoren 
asuntoalueiden III-IV vaiheiden osalta. Tässä raportissa kuvataan alueen kasvillisuuden yleispiir-
teet, mahdolliset uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Selvitys on tehty Lapuan kaupungin maankäyt-
töosaston / Tapio Moision toimeksiannosta ja sen on laatinut Ramboll Finland Oy:n Pohjanmaan 
yksiköstä luontokartoittaja EAT, ins. AMK Ville Yli-Teevahainen. 
 
 

2. MENETELMÄT 

Selvitysalue käveltiin läpi maastokäynnillä 8.9.2011. Ilmakuvaa apuna käyttäen kasvillisuus-
vyöhykkeet rajattiin kartalle maastossa. Syksyisestä ajankohdasta huolimatta valtaosa kasveista 
oli edelleen tunnistettavissa lajilleen ja luontotyypit hyvin rajattavissa maastosta. Kasvillisuusku-
vioiden rajaukset on esitetty liitteessä 1 ja niiden kirjalliset kuvaukset valokuvineen on esitetty 
liitteessä 2. 
 
Järeimpien kuusten ja haapojen tyvet tarkistettiin mahdollisten liito-oravajätöksien varalta. Kar-
toitusajankohta ei ollut paras mahdollinen lajin inventointiin, sillä liito-oravan papanat ovat lop-
pukesällä huonosti maastosta havaittavissa. Toisaalta alue ei ole elinympäristöjen suhteen lajille 
kovinkaan kelvollista elinympäristöä. 
 
 

3. TULOKSET 

Aluetta luonnehtivat pääosin karut kanervatyypin (CT) ja puolukkatyypin (VT) mäntyvaltaiset 
kangasmetsät, joiden joukossa on runsaasti kalliopaljastumia, osa paikallisesti edustaviakin. Pai-
nanteissa olevat suot ovat pääosin ojitettuja rämemuuttumia ja turvekankaita. Kallioiden väliset 
pienialaiset soistumat ovat sitä vastoin pysyneet ojittamatomina. Selvitysalueen itä- ja pohjois-
reunoilla kasvillisuustyyppeinä vallitsevat puolukka- ja mustikkatyypin (VT ja MT) kangasmetsät 
sekä niitä vastaavat turvekankaat ja korpimuuttumat. Metsäalueet ovat kaikki käsiteltyjä talous-
metsiä eikä luonnontilaisia vanhoja metsiä ole selvitysalueella. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvila-
jeja ei kartoituksessa tavattu. Selvitysalueella olevat luontotyypit ovat Lapuan alueelle hyvin tyy-
pillisiä. 
 
Merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei maastossa tehty. Liito-oravalle hyvin soveltuvia lisäänty-
miselinympäristöjä ei selvitysalueella esiinny. Selvitysalueella olevat tuoreen kankaan kuusikko-
kuviot, jotka voisivat sopia lajille, ovat pienialaisia ja irrallaan/erillään ympäristössä olevista tie-
dossa olevista liito-oravaesiintymistä. Lähin tiedossa oleva liito-oravaesiintymä1 on noin 700 met-
riä lounaaseen selvitysalueen länsireunalta. Esiintymää lähinnä oleva kuvio nro 12 voisi periaat-
teessa olla mahdollista liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta tulevaisuudessa, mikäli koh-
teella olisi lajille soveltuvia luonnonkoloja tai pönttöjä tarjolla, ja uusia lisääntyviä yksilöitä levit-
täytyisi lounaan suunnalta ko. alueelle. Kuvio nro 12 on kuitenkin nykyisellään hyvin kapea ja 
pienialainen eikä maastokäynnillä tehty havaintoja liito-oravan jätöksistä. 
 
Kaavoituksessa huomioon otettavia kohteita sijaitsee kuviolla nro 11, joka on karua kanervatyy-
pin kalliomännikköä. Tällä kuviolla on kaksi edustavaa, puuntuotannollisesti vähätuottoista kallio-
kohdetta, jotka voidaan määritellä metsälain 10 §:n mukaisiksi erityisen tärkeiksi elinympäris-
töiksi. Kohteet ovat myös maisemallisesti arvokkaita. 
 
Alueen keskiosissa sijaitsee kuntopolkuverkosto. Kuntopolkuverkoston lisäksi metsämaastoon on 
muodostunut useita polkuja ja kulku-uria. Myös yksi nuotiopaikka löytyi kuvioiden 11 ja 12 välil-

                                                
1 Ramboll Finland Oy, 2011. Lapuan yleiskaavoitus, luontoselvitykset, osa-alueet Y1, Y2 ja Y3. 
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Ritavuoren asuntoalueet III-IV vaiheet, luonnon perustilaselvitys 

tä. Edellä mainituista maastoon syntyneistä rakenteista päätellen selvitysalue on suosittua lähi-
virkistysaluetta Ritavuoren asukkaille. 
 
Kasvillisuuskuvioiden rajaukset on esitetty liitteessä 1 ja niiden kirjalliset kuvaukset valokuvineen 
on esitetty liitteessä 2.  
 
 

4. OHJEET JATKOTYÖSKENTELYYN 

Selvitysalue on pääosin voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää vailla merkittäviä luontokokonai-
suuksia. Pienialaisista kohteista edustavimmat ovat kaksi metsälain 10 §:n mukaista vähäpuus-
toista kalliokohdetta kuviolla nro 11, jotka suositellaan huomioitavaksi kaavoitustyössä jatkossa. 
 
Kuvio nro 12 selvitysalueen pohjois-luoteisosassa voisi jatkossa soveltua ekologiseksi käytäväk-
si/askelkiveksi, joka mahdollisuuksien tulisi ottaa huomioon kaavoituksen jatkotyöskentelyssä.  
  
 
Seinäjoella 13. päivänä syyskuuta 2011 
 
RAMBOLL FINLAND OY 
 
 
 
 
 
Timo Ojanperä  Ville Yli-Teevahainen 
Ins. AMK   Ins. AMK, luontokartoittaja EAT 
suunnittelupäällikkö  projektipäällikkö 
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Selvitysalueen rajaus merkitty sinisellä katkoviivalla, kasvillisuuskuviotrajattu punaisella ja MetsäL:n 10 §:n kohteet vihreällä. 



Kuvionro Kasvil l isuuden kuvaus

1 Metsä/suotyyppi: Tuore kangas (MT)
Puusto: Keski-ikäinen kuusikko, joukossa mäntyä
Valtalajit: Mustikka, oravanmarja, metsälauha, metsätähti, puolukka, kultapiisku, 

kevätpiippo, käenkaali, l i l lukka, metsäkerros- ja seinäsammal

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja

2 Metsä/suotyyppi: Kuivahko-tuore kangas (VT-MT)
Puusto: Nuori mäntytaimikko n 1,5 m, seassa hies- ja rauduskoivu, 

harmaaleppä
Valtalajit: Mustikka, puolukka , metsälauha
Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja

ville.yli-teevahaine
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3 Metsä/suotyyppi: Kuivahko-tuore kangas (VT-MT)
Puusto: Varttunut istutusmännikkö
Valtalajit: Mustikka, puolukka, metsälauha, kultapiisku, vanamo, niukasti 

metsäorvokkia, l i l lukka, yksittäinen korpipaatsama, ahomansikka, 
ri idenlieko, seinä- ja metsäkerrossammal

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja

4 Metsä/suotyyppi: Isovarpurämemuuttuma (IRmu)
Puusto: Kitukasvuinen rämemänty, virpapajuja
Valtalajit: Suopursu, hil la, juolukka, karpalo, tupasvil la, pallosara
Muuta:

Ei erityisiä luontoarvoja. Sammaloitunut oja keskellä, hyvin vetistä 
aluetta.Vaihettuu pohjoispäästä mustikkaturvekankaaseen.



5 Metsä/suotyyppi: Tuore kangas (MT)
Puusto: Nuori kuusikko, joukossa mäntyä
Valtalajit: Mustikka, puolukka, metsälauha, metsäkerros- ja seinäsammal

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja. Pohja kall ioinen, kivinen. Rajautuu lännessä 
asutualueeseen. Vaihettuu idässä kapean korpivyöhykkeen jälkeen 
rämemuuttumaksi.

6 Metsä/suotyyppi: Kuivahko kangas (VT)
Puusto: Valtaosin nuorta mäntytaimikkoa, joukossa hies- ja rauduskoivut. 

Osassa kuviota on kookkaampaa kuusi+mäntypuustoa.

Valtalajit: Puolukka, metsälauha, seinäsammal
Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja.



7 Metsä/suotyyppi: Tuore kangas (MT)
Puusto: Keski-ikäinen kuusikko, joukossa mäntyä
Valtalajit: Mustikka, oravanmarja, metsälauha, metsätähti, puolukka, niukkana 

metsäorvokki, kielo, vanamo, metsäkerros- ja seinäsammal

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja. Maisemallisesti näyttävän kookkaita mäntyjä 
kuvion länsilaidalla, tervasrosoisessa männyssä käpytikankolo. 
Vaihettuu idässä turvekankaaseen.

8 Metsä/suotyyppi: Mustikka-puolukkaturvekangas (Mtkg-Ptkg)
Puusto: Varttunutta kuusi-mänty sekapuustoa, joukossa etenkin eteläosassa 

runsaasti hieskoivua. Ojitus l isännyt voimakkaasti puuston kasvua. 
Kuvion pohjoispuolella mänty vall itsevampana.

Valtalajit: Mustikka, pallosara, puolukka, metsäkorte, metsätähti, seinäsammal. 
Ojassa korpi- ja haprarahkasammal. Turvekankaan ja tuoreen kankaan 
vaihettumisvyöhykkeellä mm. yövilkkaa niukkana.

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja



9 Metsä/suotyyppi: Kuiva - kuivahko kangas (CT-VT)
Puusto: Laaja kuvio, jolla pääosin nuorta, 1-3 metristä mäntytaimikkoa, 

joukossa hieskoivua ja pajuja. Siemenpuut (männyt) ovat monin paikoin 
edelleen pystyssä.

Valtalajit: Kanerva, puolukka, metsälauha, seinäsammal, kall iopaljastumilla 
poron- ja torvijäkälät (Cladonia spp.)

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja

10 Metsä/suotyyppi: Isovarpurämemuuttuma (IRmu)
Puusto: Rämemäntyä, jonka kasvu on voimistunut ojituksen myötä. Ojat tosin 

nyt sammaloituneet lähes umpeen. Niukasti virpa- ja hanhenpajua.

Valtalajit: Suopursu, juolukka, hil la
Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja. Alkuperäinen suotyyppi muuttunut ojituksen 

myötä. Kuvion itälaidalla hil jattain kaivettu oja.



11 Metsä/suotyyppi: Kuiva kangas (CT), osin myös karukkokangas (CIT). Länsiosassa 
vaihettuu VT:ksi.

Puusto: Kall iomännikkö, osin kilpikaarnaista vanhaa puustoa
Valtalajit: Kanerva, puolukka, poron- ja torvijäkälät (Cladonia spp.), 

isohirvenjäkälä, mäntykukka. Kall iopainanteissa pienialaisia 
soistumia, joissa mm. juolukka, pallosara, tupasvil la, 
pyöreälehtikihokki,  jouhivihvilä, korpi- ja kalvakkarahkasammal.

Muuta: Maisemallisesti kaunista kall iomännikköä, jossa runsaasti 
karukkokankaiksi (CIT) luokiteltavia jäkälikköisiä kall iopaljastumia. 
Kuviolta on rajattu kaksi edustavinta, ympäristöstään erottuvaa 
vähäpuustoista kall ioaluetta, jotka voidaan luokitella metsälain 10 §:n 
kohteeksi. Eteläisemmän kuvion pinta-ala n. 4100 m2, pohjoisemman n. 
4150 m2.

12 Metsä/suotyyppi: Tuore kangas (MT), painanteissa mustikkakorpi (Mk)
Puusto: Varttunut, osin uudistuskypsä kuusikko, jossa kuvion reunoilla seassa 

järeää mäntyä, haapaa sekä hieskoivua.
Valtalajit: Mustikka, puolukka, nuokkutalvikki, kataja, korpirahkasammal, 

seinäsammal. Painanteessa niukkana mm. maariankämmekkä.

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja pienialaisuutensa vuoksi.  Kuvion 
kaakkoisreunalla on rakennettu nuotiopaikka.



13 Metsä/suotyyppi: Kuivahko kangas (VT)
Puusto: Varttunut, järeärunkoinen, valoisa männikkö
Valtalajit: Mustikka, puolukka, variksenmarja, seinäsammal
Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja, maisemallisesti kaunista männikköä.

14 Metsä/suotyyppi: Karukkokangas (CIT), kuiva kangas (CT)
Puusto: Nuorehko mäntypuusto
Valtalajit: Kall ionpäällä poronjäkälät (Cladonia spp.), kanerva, puolukka.
Muuta: Maisemallisesti kaunis kall iokumpare isovarpurämeen ympäröimänä, 

ei erityisiä luontoarvoja.

15 Metsä/suotyyppi: Metsäkortekorpimuuttuma (MkKmu)
Puusto: Keski-ikäinen, varjoisa kuusikko, joukossa mäntyä ja muutama 

hieskoivu.
Valtalajit: Metsäkorte, mustikka, puolukka, pallosara, vanamo, seinäsammal

Muuta: Ei erityisiä luontoarvoja. Pienialainen korpimuuttuma lähellä 
Kauhavantietä, ympäril lä kuntopolku.Vaihettuu etelässä puolukka-
mustikkaturvekankaaseen.
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