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Luontoselvitys

1. Yleistä 

Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö Nurmon kunnassa suunnitteilla ole-
van itäisen ohikulkutien (Vt 19) ns. II vaihtoehdon vaikutusalueella sellaisia luontoarvoja, jotka 
tulisi tierakentamisessa huomioida. Selvitystyön tarkkuudeksi määriteltiin yleiskaavan vaatima taso 
so. viranomaisvaatimusten ja lainsäädännön edellyttämät inventoinnit. Niiden perusteella kootusta 
raportista tuli ilmetä esiintyykö alueella: 

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) uhanalaisluokituksen (Rassi ym. 2000) mukaisia lajeja 
5) luontodirektiivin 92/43/ETY liitteen IV (a) mukaisia lajeja 
6) lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I mukaisia lajeja 

Työn tilaajana oli Nurmon kunta/Suunnittelukeskus Oy. Tutkitun alueen pinta-ala oli 300 hehtaaria; 
tutkimusalueen rajaus selviää kartasta 1. Luontoselvityksen teki elo-syyskuussa 2007  FM Hannu 
Tuomisto. 

2. Alueen yleiskuvaus 

Tutkimusalue koostuu lähinnä karuista kuivista kangasmetsistä ja puustoisista ojitetuista rämeistä.  
Syrjämäen alueella on asutusta, peltoja ja tiestöä. Seinäjoelta etelään suuntautuvat junaradat hal-
kovat aluetta 

2.1 Metsät 

Tutkimusalueen metsät ovat suurelta osin mäntyvaltaisia kuivia ja karuja kangasmetsiä, sekä 
erilaisia ojituksen muuntelemia turvemaita. Suurin osa näistä männiköistä on puustoltaan nuorta tai 
ne ovat voimakkaasti metsätalouden muuntelemia, eikä näillä alueilla ole merkittäviä luontoarvoja. 
Kangasmetsien keskellä on kallioselänteitä.   



2.2 Suot.  

Rajaneva, Paloneva ja Tervaskonto muodostavat laajan mosaiikkimaisen suoalueen. Suot ovat 
suurimmaksi osaksi ojitettuja, ja alkuperäiset isovarpurämeet (IR) ja kangasrämeet (KgR) ovat osin 
muuntuneet turvekankaiksi. Tervaskonto on osin ojittamaton, ja suon keskiosat ovat säilyneet 
melko avoimena ja luonnontilaisena rahkarämeenä (RaR). Syrjämäen metsästysmajan 
lounaispuolella on pienialainen nevaräme (RhNR) ja sitä reunustaa osin ojitettu 
kangaskorpi (KgK). 

2.3 Pellot, tienpientareet ja ratavarsi 

Tutkimusalueen pellonpientareilla ja tienvarsilla ei esiinny huomioitavia kasvilajeja. Kiikurinmäen 
ratapenkereellä kasvava ruusuruoho (Knautia arvensis) on Etelä-Pohjanmaalla harvinaistunut kas-
vilaji, mutta edes alueellisesti uhanalainen se ei ole. 

3. Tutkimustulokset 

Inventoidulla alueella ei esiinny luonnonsuojelulain suojaamia luontotyyppejä tai vesilain suo-
jaamia luonnontilaisina säilytettäviä kohteita. 

Metsälain 10 §:n mukainen tärkeä elinympäristö alueella on Syrjämäen metsästysmajan lounais-
puolella oleva pienialainen nevaräme (RhNR) korpireunuksineen (KgK). Lootakallion, Kontio-
mäen, Hakomäen ja Hauta-Hakomäen avokalliot ovat puustoltaan nuoria, ja metsälain 10 §:n 
mukaista luonnontilaista kallionlakea ja–rinnettä on vain niukasti. 

Lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajeista alueella esiintyy teeri (Tetrao tetrix) ja pyy (Bonasa 
bonasia). Teeri on lisäksi luokiteltu omassa kansallisessa uhanalaisluokituksessamme (Rassi ym. 
2000) silmälläpidettäväksi lajiksi (NT).  

Luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen I mukaisista lajeista alueella esiintyy liito-orava (Pteromys 
volans).  Liito-orava määritellään myös omassa kansallisessa lainsäädännössämme ja uhanalais- 
luokituksessamme uhanalaiseksi lajiksi (Rassi ym. 2000); vaarantunut (VU). Liito-oravan esiinty-
minen alueella paljastui jo tätä tutkimustyötä edeltäneessä inventoinnissa, ja laji lisääntymis- ja 
levähdysalue on rajattu raportissa ”Nurmon kunta- keskustan yleiskaavan laajennus/ Suunnittelu-
keskus Oy 2007”. 

4. Johtopäätökset 

Inventoinnissa havaittu metsälain 10 §:n mukainen tärkeä elinympäristö (vrt.vähäpuustoinen suo) 
on rajattu karttaan 2. Sen huomioiminen tielinjauksesta päätettäessä on suotavaa. Koska alueen 
avokalliot eivät ole luonnontilassa, ei niillä ole metsälain 10 §:n suojaa, mutta maisemallista 
merkitystä niillä on. 
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