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1. JOHDANTO

Nallelan selvitysalue sijaitsee Virtain kaupungissa, keskustaajaman itäpuolella Torisevanjärvien-
tien (Vt 66) ja Virtaintien risteyksen pohjoispuolen sekä Purulan kiertoliittymän välisellä alueella.
Selvitysalueen koko on noin 36,6 ha ja alueelle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavaa. Sel-
vitysalueen yleissijainti on esitetty kuvassa 1 ja tarkempi aluerajaus kuvassa 3.

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 Virtain kaupungin toimeksiannosta ja sen on laatinut Ramboll Finland Oy:n Poh-
janmaan yksiköstä luontokartoittaja EAT, ins. AMK Ville Yli-Teevahainen.

Kuva 1. Nallelan selvitysalueen sijainti ja aluerajaus.

2. TUTKIMUSMENETELMÄT

Selvityksen maastotyöt tehtiin 29.6.2016 aamupäivän ja iltapäivän aikana, ja niiden pääpaino oli
kasvillisuuden/luontotyyppien kartoituksessa sekä mahdollisten liito-oravaesiintymien ja potenti-
aalisten viitasammakkoelinympäristöjen selvityksessä. Kasvillisuusselvityksessä koko alue (lu-
kuun ottamatta asutusalueet ja pihat) kierrettiin kattavasti rajaten kasvillisuustyypit ja huomion-
arvoiset kohteet kartalle sekä kirjaten kasvilajeja ylös. Liito-oravaselvitys tehtiin ns. papanakar-
toitusmenetelmällä ja kartoittaen lajille soveltuvia metsiköitä. Myös viitasammakoille soveltuvia
esiintymisalueita arvioitiin maastotöiden ohessa. Varsinaisia useisiin eri käyntikertoihin perustu-
via pesimälinnuston kartoituslaskentoja ei tehty, mutta kesäkuun maastokäynnillä on huomionar-
voisten ja vähälukuisten lintulajien reviirihavainnot kirjattu ylös. Sääolosuhteet olivat hyvät kar-
toitusten tekemiseen. Käytettävissä oli myös suhteellisen tuore luontoselvitys (Häyhä 2013), joka
kattoi valtaosan tarkasteltavasta selvitysalueesta.
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Selvityksen lähtötietoina käytettiin mm. aikaisempaa luontoselvitystä, pohjakarttoja, ilmakuvia,
aikaisempia peruskarttoja vuosilta 1960, 1984 ja 1990, OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelua
sekä Eliölajit -tietojärjestelmän tietoja (uhanalaisten eliölajien rekisteripoiminta 15.8.2016).

3. TULOKSET

3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit

Nallelan selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvi-
maantieteellisellä alueella. Alue kuuluu Pohjois-Hämeen eliömaakuntaan. Soiden aluejaossa selvi-
tysalue sijoittuu Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeitaat-vyöhykkeelle.

Selvitysalueesta kokonaispinta-alasta karkeasti noin puolet on viljeltyä peltoa ja suurruohojen
peittämiä reheviä niittyjä, jotka ovat olleet aikaisemmin peltoja. Toinen puoli selvitysalueesta on
pääosin lehtipuuvaltaisia, entisille pelloille kasvaneita, reheväpohjaisia nuoria metsikköjä tai nuo-
ria lehtipuuviitoja. Varsinaisia soita ei selvitysalueella ole.

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 lajeista Eliölajit –tietokannan (SYKE uhanalaisten lajien rekisteripoiminta 15.8.2016) mu-
kaan. Myöskään luonnonsuojelulain mukaisia arvokkaita luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia
suojeltavia vesiluontotyyppejä tai –kohteita alueella ei esiinny. Kuviolla x oleva suurruoholehdon
kasvillisuuden omaava lehtipuumetsikkö sisältää paikallista arvoa lehtomaisen kasvillisuuden
vuoksi.

Seuraavassa esitellään alueen kasvillisuuskuviot, kuviorajaukset ovat karttapohjalla kuvassa 3.

3.1.1 Kasvillisuuskuviot

Kuvio 1. Noin 20-25 vuotiasta istutettua mäntyä oleva nuori kasvatusmetsä, jossa pohja on hy-
vin rehevä.  Kuvion halki kulkee polku. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. komealupiini, nokkonen,
koiranputki, korpikastikka, niittynurmikka, maitohorsma, leskenlehti, käenkukka. Laidoilla kasvaa
kiiltopajua ja hieskoivua. Ei luontoarvoja.

Kuva 2. Kuvio 1.
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Kuva 3. Selvitysalueen kasvillisuuskuviot (1-19).

Kuvio 2. Rehevää suurruohoniittyä ja sitä ympäröivää lehtipuuviitaa. Pohja on rehevä ja koste-
aa. Kenttäkerrosta peittää korkea kasvillisuus mm. mesiangervo, nokkonen, korpikastikka, koi-
ranputki, karhunputki, pelto-ohdake, korpikaisla ja vadelma. Kuviolla harvakseen puustoa mm.
nuoria hieskoivuja, raitaa, kiiltopajua. Ei luontoarvoja.
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Kuva 4. Näkymää kuviolta 2.

Kuvio 3. Puoliavointa suurruohojen valtaamaa lehtipuuviitaa. Kasvillisuus on rehevää ja monila-
jista: jättipalsami, maitohorsma, puna-ailakki, rönsyleinikki, lehtonurmikka, koiranputki, mesian-
gervo, huopaohdake. Pohja on kosteaa. Kuviolla harvakseen puustoa mm. hieskoivu, haapa, ha-
lava, kiiltopaju. Ei luontoarvoja.

Kuva 5. Kuvio 3.

Kuvio 4. Kyseessä on pienialainen, lähinnä tuoreen lehdon kasvillisuutta ilmentävä metsäsaareke
peltoalueen ympäröimänä. Puusto saarekkeessa on järeää hieskoivua ja mäntyä, joiden lisäksi
haapaa, harmaaleppää ja kuusta. Pensaskerros on tiheä ja osin ryteikköinen: tuomi, pihlaja, pu-
naherukka, kataja. Kohteella on jonkin verran lahopuuta ja maapuita. Kenttäkerroksessa valtala-
jit ovat käenkaali, oravanmarja, isotalvikki, metsätähti, metsäkorte, lillukka, metsäalvejuuri, iso-
alvejuuri, peltokorte, metsämaitikka. Saarekkeesta on aikanaan todennäköisesti otettu maa-
ainesta matalien, jo maisemoituneiden kuoppien perusteella. Vanhojen peruskarttojen perustella
kyseinen saareke on ollut olemassa ainakin jo 1960-luvulla, joten kasvillisuus on saanut kehittyä
alueella rauhassa. Metsälain 10 §:n mukaan rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat leh-
tomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pen-
saskasvillisuus, ovat metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. Kuvio ei kokonaisuudes-
saan täytä metsälain 10 §:n kriteerejä. Lisäksi metsälaki ei ole voimassa asemakaava-alueella
kuin maa- ja metsätalousalueilla sekä yleiskaavassa em. lisäksi virkistysalueilla. Tästä huolimatta
kuvio suositellaan mahdollisuuksien mukaan huomioitavan maankäytössä ensisijaisesti ennallaan
säilytettävänä kohteena.
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Kuva 6. Kuviolla 4 on rehevän kasvillisuuden omaava metsäsaareke.

Kuvio 5. Entistä pellonpohjaa, nykyisin suurruohoista niittyä, joka kasvanut umpeen korkeavar-
tisella kasvillisuudella kuten mm. mesiangervo, maitohorsma, vadelma, karhunputki, nurmilauha.
Pensaskerroksessa reunoilla runsaasti kiiltopajupensastoa sekä nuorta hies- ja rauduskoivua. Ei
luontoarvoja.

Kuva 7. Kuviolla 5 on korkeakasvuista suurruohoniittyä.

Kuvio 6. Nallenkaaren ja Siekkisentien kulmaukseen jäävä entinen pellonpohja, joka on nykyi-
sellään kasvanut umpeen. Kasvillisuudessa mm. amerikanhorsma, hevonhierakka, karhunputki,
koiranheinä ja harakankello. Ei luontoarvoja.
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Kuva 8. Umpeenkasvanutta pellonpohjaa kuviolla 6, taustalla kuvion 7 koivikkoa.

Kuvio 7. Laaja-alainen kuvio, joka 1960-luvulla ollut vielä kokonaan peltoa mutta kasvaa nykyi-
sellään varttunutta rauduskoivua. Pensaskerroksessa tavataan mm. pihlajaa, vadelmaa, puna- ja
mustaherukkaa. Kenttäkerros on rehevän ja korkeavartisten lajien peittämä: korpikastikka, nur-
milauha, jättipalsami, huopaohdake, mesiangervo, suo-ohdake, rönsyleinikki. Pohja on paikoin
kosteaa ja siellä esiintyy sanikkaisista mm. metsäalvejuuri, korpi-imarre, hiirenporras. Ei luonto-
arvoja.

Kuvio 8. Pieni sekametsäkuvio, jossa puustona on varttunutta hies- ja rauduskoivua, kuusta,
haapaa ja mäntyä harvakseen. Pensaskerroksessa esiintyy mm. katajaa ja pihlajaa. Kenttäker-
roksessa valtalajeina ovat mm. oravanmarja, metsätähti, kultapiisku, metsälauha, metsäkastik-
ka, myös komealupiini ja karhunputki sekä niukasti mustikkaa ja puolukkaa. Ei luontoarvoja.

Kuva 9. Sekametsäinen kuvio 8.

Kuvio 9. Laaja-alainen kuvio, joka 1960-luvulla ollut vielä kokonaan peltoa mutta kasvaa nykyi-
sellään lehtipuuvaltaista nuorta sekametsää. Puusto on paikoin tiheää ja paikoin harvem-
paa/aukkoista. Puuston muodostavat raudus- ja hieskoivu sekä harmaaleppä, haapa ja mänty.
Pensaskerroksessa tavataan runsaasti mm. punaherukkaa, vadelmaa, haavan ja koivun vesak-
koa. Kenttäkerros on rehevän kasvillisuuden peitossa mm. nurmilauha, nokkonen, jättipalsami,
rönsyleinikki, pelto-ohdake, paikoitellen komealupiini, ja peltokorte. Ei luontoarvoja
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Kuvio 10. Heinäpelto, jossa tarkastushetkellä kasvoi mm. timoteitä ja englanninraiheinää. Ei
luontoarvoja.

Kuva 10. Heinäpeltoa kuviolla 10.

Kuvio 11. Matalakasvustoinen heinä-/nurmipelto, jossa tarkastushetkellä oli mm. timoteitä, pu-
na-apilaa ja valkoapilaa. Ei luontoarvoja.

Kuva 11. Heinänurmea kuviolla 11.

Kuvio 12. Heinä-/nurmipelto, jossa kasvoi mm. timoteitä ja puna-apilaa sekä koiranputkea ja
harakankelloa laiteilla. Ei luontoarvoja.
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Kuva 12. Heinä-/nurmipeltoa on myös kuviolla 12.

Kuvio 13. Viljelty pelto, jossa kasvoi kauraa. Pellolla äänteli ruisrääkkä. Ei luontoarvoja.

Kuva 13. Kauravainio kuviolla 13.

Kuvio 14. Viljelty pelto, jossa kasvoi kuminaa. Ei luontoarvoja.

Kuva 14. Kuminapeltoa kuviolla 14.
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Kuvio 15. Pieni lehtipuusaareke, jossa valtalajit hies- ja rauduskoivu, harmaaleppä sekä reunoil-
la kiiltopajupensastot. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. vadelmaa, maitohorsmaa, koiranputkea ja
laiteilla pelto-ohdaketta. Ei luontoarvoja.

Kuvio 16. Umpeenkasvavaa entistä peltoa, jossa suuruohoista kasvillisuutta mm. korpikastikka,
maitohorsma, koiranputki, nokkonen, timotei, hiirenvirna ja niittynätkelmä. Myös kiiltopajupen-
saikot ovat ottaneet vallan, myös nuoria mäntyjä ja rauduskoivun alkuja kasvaa paikoitellen. Vii-
tasirkkalintu lauloi kohteella. Ei luontoarvoja.

Kuva 15. Umpeenkasvavaa suurruohoniittyä kuviolla 16.

Kuvio 17. Mäntyvaltainen soistunut puolukkatyypin (VT) - turvekangas metsikkö, jossa seka-
puuna hieskoivua. Kuvion keskellä on vetinen oja/umpeenkasvanut allikko, joka on täynnä pul-
losaraa, jouhivihvilää ja kurjenjalkaa. Soistuneen ja rämettyneen kangasmaan puolella kasvaa
mm. suopursu, puolukka, juolukka, metsä- ja suokorte, kanerva. Ei luontoarvoja.

Kuva 16. Kuviolla 17 vallitsevat rämevarvut.

Kuvio 18. Kuvion pohjoispuoli on joutomaata/täyttökenttää, jossa kasvaa kulttuurilajeja kuten
mm. komealupiini, peltosaunio, peltohatikka ja lisäksi rönsyleinikki ja valkoapila. Eteläpuoli on
entistä pellonpohjaa, joka on umpeenkasvanut voimakkaasti. Kasvillisuudessa tavataan mm.
maitohorsma, pelto-ohdake, korpikastikka, nokkonen, timotei. Kuvion ympärillä kasvaa tiheää
lehtipuupensastoa kuten pajuja ja koivuja, sisäosassa kasvaa myös yksittäisiä mäntyjä ja nuoria
haapoja. Ei luontoarvoja.
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Kuvio 19. Rakennettua aluetta kuten maanteitä, piha-alueita, kevyenliikenteen väyliä ja niiden
pientareita. Ei luontoarvoja.

4. ELÄIMISTÖ

4.1 Liito-oravat
Selvitysalueelta ei löytynyt liito-oravan asuttamia metsikköjä eikä mitään merkkejä maastossa
löydetty lajin jätöksistä (papanat, virtsajäljet, syönnökset). Selvitysalueella ei ole liito-oravalle
erityisen hyvin soveltuvia varttuneita kuusi-haapasekametsiä. Entisille pelloille muodostuneet re-
hevät lehtipuuvaltaiset nuoret sekametsiköt voisivat toimia mahdollisina ruokailualueina, mikäli
alueella olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lähimmät tiedossa olevat liito-
oravaesiintymät sijaitsevat vajaa 100 metriä selvitysalueesta itään, ns. Ahjolan liito-oravametsä
(Häyhä 2013, FCG 2011) ja reilut 2 kilometriä länteen sijoittuva ns. Myllyniemen liito-oravametsä
(SYKE uhex-rekisteri, FCG 2011).

Kuva 17. Selvitysaluetta lähimmät tiedossa olevat liito-orava-alueet (punainen rasteri).



11

4.2 Viitasammakko
Havaintoja viitasammakosta ei saatu maastokäynnin aikana eikä lajille hyvin soveltuvia reheviä
kosteikkoja tai vesistöjen ranta-alueita selvitysalueelle sijoitu. Häyhä (2013) kuuli selvitykses-
sään yhden viitasammakon ääntelevän Ahjolantien ja Yrittäjäntien risteyksen tuntumassa ollees-
ta kausikuivasta lampareesta, joka sijoittuu tämän selvitysalueen länsipuolelle. Viitasammakot
voivat mahdollisesti käyttää selvitysalueen halki kulkevia suurimpia ojia siirtymäreittinään vesis-
töstä toiseen mutta niiden merkitys on lajille todennäköisesti hyvin pieni.

Kuva 18. Viitasammakon ääntelypaikka Häyhän (2013) selvityksessä.

4.3 Pesimälinnusto
Pesimälinnusto selvitysalueella koostui tavanomaisista ja yleisistä metsien ja kulttuuriympäristön
peruslajeista. Yleisimmät havaitut lajit olivat peippo, pajulintu ja räkättirastas. Harvalukuisimmis-
ta lajeista mainittakoon selvitysalueen keskiosan pajuttuneella suurruohoisella niityllä äänessä ol-
lut viitasirkkalintu, keskiosan laajalla kaurapellolla äännellyt ruisrääkkä ja töyhtöhyyppä sekä re-
hevässä lehtipuusekametsässä äännellyt mustapääkerttu. Maastokäynnin ajankohta oli pesimä-
linnustokartoituksen suhteen melko myöhäinen, joten kattavaa kokonaiskuvaa pesimälinnustosta
ei yhden maastokäynnin perusteella saatu. Kun otetaan huomioon selvitysalueella olevat elinym-
päristöt ja niiden laatu sekä Häyhän (2013) aikaisemmin tekemän viiden laskentakäynnin selvi-
tyksen tulokset, voidaan melko suurella varmuudella todeta, ettei selvitysalueella ole pesimälin-
nuston suhteen erityisen tärkeitä ja huomionarvoisia alueita.
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Kuva 19. Harvalukuisten lajien reviirit selvitysalueen ympäristössä maastokäynnillä 29.6.2016.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Selvitysalueella olevat suurruohoston valtaamat niityt, lehtipuuviidat ja varttuneemmat lehti-
puusaarekkeet ovat entisiä umpeenkasvaneita peltoja, joissa ei ole erityisiä luontoarvoja. Raken-
netuilla alueilla, kuten asutus-, piha- ja kenttäalueilla ei esiinny luontoarvoja. Kuviolla 4 olevalle
varttuneen sekapuuston metsäsaarekkeeseen oli kehittynyt tuoretta lehtoa vastaava kasvillisuus
ja kohteella oli paikoitellen melko hyvin lahopuuta. Kohteella on luonnon monimuotoisuutta lisää-
vä merkitys. Kuvio suositellaan mahdollisuuksien mukaan huomioitavan maankäytössä (esim. V-
alkuisilla [virkistysalue] kaavamerkinnöillä) ja vältettävän voimakkaita kohteen ominaispiirteitä
muuttavia toimia.
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