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1. JOHDANTO
Keravan kaupunki on kaavoittamassa uusia asuinalueita kaupungin koillisosassa sijaitsevalle Kaskelan osayleiskaava-alueelle. Kaskelassa on kaupungin arvokkaimpiin luontoalueisiin kuuluva Haukkavuoren metsäalue (Laamanen & Noukka 1987). Suunnittelualueen muita luontokohteita ei ole kattavasti kartoitettu.
Keravan kaupunki tilasi keväällä 2012 Kaskelan alueen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Toimeksiantoon kuului alueen luonnonolojen inventointi asemakaavoitukseen riittävällä tarkkuudella. Työhön
sisältyi liito-oravaselvitys, yleispiirteinen pesimälinnustoselvitys, viitasammakkoinventointi, lepakkoinventointi sekä kasvillisuuden ja luontotyyppien
inventointi.
Tässä raportissa esitellään selvitysalueen luonnonpiirteet, arvokkaat
luontokohteet sekä huomionarvoiset eläin- ja kasvilajit. Lisäksi annetaan suosituksia maankäytön suunnittelua varten. Selvitysraportin on laatinut biologi,
FM Esa Lammi, jonka vastuulla oli myös kasvillisuuden ja luontotyyppien
inventointi. Lintulaskennoista ja viitasammakoiden inventoinnista vastasi
LuK Pekka Routasuo. Lepakkoselvityksen teki Environ alihankkijana tmi
BatHouse (FM Nina Hagner-Wahlsten ja yo Rasmus Karlsson).

2. SELVITYSALUE JA TIETOLÄHTEET
Kaskelan osayleiskaava-alue sijaitsee vanhan Lahdentien itäpuolella. Pohjoisrajana on Keravanjoki ja itärajana Keravan ja Sipoon kunnanraja. Eteläreuna noudattaa lännessä Kaskelantietä ja sijoittuu idempänä nykyisen pientaloalueen pohjoispuolelle (kuva 1). Alueen pinta-ala on 251 hehtaaria, josta
noin kolmannes on nykyistä ja entistä peltomaata ja kaksi kolmannesta metsämaastoa. Alueen itäosassa on useita maatiloja. Muu asutus keskittyy alueen
läpi kulkevan Kaskelantien ympäristöön.
Selvitystä tehtäessä tarkistettiin osayleiskaava-aluetta ja sen lähiympäristöä koskevat tiedot Keravan kaupungin kasvillisuusselvityksen 1996–2000
(www.keravanluonto.net/luontoportaali/) ja Keravan lintuatlaskartoituksen
2006–2008 (www.keravanluonto.net/linnut/) aineistoista. Lisäksi tarkistettiin
Keravan arvokkaat luontokohteet -julkaisu (Laamanen & Noukka 1987),
Haukkavuoren suurperhosselvitys (Oksanen 2007) sekä ympäristöhallinnon
Hertta-tietojärjestelmän aineistot.
Haukkavuori mainitaan käytetyissä lähteissä arvokkaana kasvillisuus- ja
luontotyyppikohteena sekä linnuston ja perhoslajiston kannalta tärkeänä alueena. Muita merkittäviä luontoalueita ei ollut tiedossa. Aiempia tietoja luonnonsuojelulain mukaisista suojeltavista luontotyypeistä tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoista ei ilmennyt.
Alueelta oli käytettävissä Keravan kaupungin ilmakuva-aineistot, joita
hyödynnettiin maastotöissä ja kohteiden rajaamisessa.
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Kuva 1. Kaskelan osayleiskaava-alue (vihreä viiva). Pohjakartta © Maanmittauslaitos.

3. MENETELMÄT
Toimeksiannon tavoitteena oli saada asemakaavasuunnittelua ja kaavojen
vaikutusarviointia varten riittävä kuva alueen luontoarvoista, erityisesti niistä
eliölajeista ja ympäristötyypeistä, joiden huomioon ottamiseen maankäytön
suunnittelussa on lainsäädännön tuomat velvoitteet tai joiden huomioon ottaminen on maankäyttö- ja rakennuslain suositusten mukaista. Selvitykseen
kuului viisi erillistä inventointia: liito-oravaselvitys, yleispiirteinen linnustoselvitys, viitasammakkoselvitys, lepakkoselvitys sekä kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointi. Työssä arvioitiin myös osayleiskaava-alueen merkitystä eläinten kulkuyhteyksien (ekologisten yhteyksien) kannalta.
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3.1 LIITO-ORAVASELVITYS
Liito-oravaselvityksen tarkoituksena oli paikallistaa erityisesti suojeltaviin
lajeihin kuuluvan liito-oravan elinalueet, pesäpuut ja liito-oravan käyttämät
kulkuyhteydet. Liito-oravan esiintyminen tarkistettiin koko alueelta 2.–
3.5.2012, jolloin liito-oravalle soveliaat metsäalueet inventoitiin Sierlan ym.
(2004) ohjeiden mukaisesti. Kohteet valittiin ilmakuvien ja lintulaskennoissa
saadun metsänlaatutiedon perusteella. Liito-oravan papanoita etsittiin varttuneista metsäkuvioista kolopuiden, haapojen, suurten leppien ja raitojen sekä
järeiden kuusten tyviltä. Lisäksi tarkistettiin nuoremman puuston ympäröimiä haaparyhmiä ja peltojen reunoilla kasvavia haavikoita.

3.2 YLEISPIIRTEINEN LINNUSTOSELVITYS
Yleispiirteisen linnustoselvityksen tavoitteena oli arvioida pesimälinnuston
kannalta arvokkaimpia kohteita ja antaa tarvittaessa suosituksia maankäytön
suunnittelua varten. Pesimälinnusto selvitettiin kolmeen laskentakierrokseen
perustuvalla kartoituslaskennalla, kuitenkin siten, että runsaimpia metsälintujen määriä ei laskettu. Laskennoissa kierrettiin kattavasti koko alue, mutta
asuinrakennusten pihamailla ei käyty (niiltä kauempaa havaitut huomionarvoiset lajit merkittiin muistiin). Selvitysalue jaettiin kahteen laskenta-alueeseen, sillä koko osayleiskaava-alueen linnustoa ei ole mahdollista laskea yhden aamun aikana. Laskenta-alueiden raja noudatti Kaskelantietä. Laskentapäivät olivat 3.5 ja 4.5., 24.5 ja 25.5. sekä 8.6. ja 12.6.2012. Laskennat tehtiin
varhain aamulla Helsingin yliopiston eläinmuseon kartoituslaskentaohjeiden
(Koskimies & Väisänen 1988) maastotyömenetelmiä noudattaen. Laskentojen aikana kirjattiin muistiin kaikki havaitut lintulajit. Ns. huomionarvoisten
lajien (uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, lintudirektiivin liitteen I lajit,
petolinnut, kanalinnut, tikat sekä lehtoja ja vanhoja metsiä suosivat lintulajit)
havaintopaikat ja havainnon tyyppi (laulava koiras, pari jne.) merkittiin karttapohjalle.

3.3 VIITASAMMAKKOSELVITYS
Erityisesti suojeltaviin lajeihin lukeutuva viitasammakko on helpoiten inventoitavissa keväisillä kutupaikoilla ääntelevien koiraiden perusteella. Kaskelan osayleiskaava-alueella on hyvin vähän viitasammakon kutupaikoiksi sopivia lampareita, tulvivia soita ja muita seisovavetisiä pienvesiä. Mahdolliset
kutupaikat paikallistettiin toukokuun alussa ensimmäisen lintulaskentakierroksen yhteydessä. Sopivilla kohteilla kuulosteltiin viitasammakoita illalla
3.5.2012. Ilta oli tyyni ja sää muutoinkin suotuisa ääntelevien viitasammakoiden havaitsemiseksi.

3.4 LEPAKKOSELVITYS
Lepakkoselvityksen tarkoituksena oli paikallistaa tärkeät lepakoiden ruokailualueet ja mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat. Selvitys tehtiin reittikartoitusmenetelmällä. Lisäksi alueen asukkailta tiedusteltiin lepakkohavaintoja alueen kaavoitusta esittelevän asukaskirjeen yhteydessä. Polkuja ja teitä
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seurannut kartoitusreitti (kuva 2) suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelujen ja päiväaikaan tehdyn maastokäynnin avulla. Lepakoita havainnoitiin
kesä–elokuussa 2012 kolmeen eri otteeseen suunnilleen kuukauden välein.
Lepakoiden esiintymistä tutkittiin ultraäänidetektorin avulla kävellen yöaikaan kartoitusreittiä pitkin. Peltoalueita ei inventoitu, sillä niillä ei ole lepakoiden kannalta merkitystä. Selvityksessä käytettiin myös yön yli maastoon
jätettyjä automaattisesti lepakoiden ääniä tallentavia detektoreja. Kartoituskäyntejä oli kesäkuussa kaksi (19. ja 20.6.), heinäkuussa kaksi (2. ja 3.7.) ja
elokuussa yksi (8.8.).
Kartoituksessa käytetty ultraäänidetektori (Pettersson 240x) muuttaa lepakoiden kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Lepakkolajia ei silti
aina pystytä määrittämään ääni- tai näköhavaintojen perusteella. Lajipari
viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa ainoastaan anatomisten rakenteiden perusteella, joten nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimellä
viiksisiipat. Lepakoita ei pyydystetty kartoitustyön yhteydessä.
Lepakoille tärkeiden alueiden arvo määriteltiin seuraavia periaatteita
noudattaen:
 Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty.
 Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS-sopimus).
 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.
Lepakkokartoituksen teki Rasmus Karlsson. Tulosten tulkintaan osallistui Nina Hagner-Wahsten. Kartoituksesta on valmistunut erillinen raportti
(Karlsson & Hagner-Wahlsten 2012), jonka keskeiset tulokset on sisällytetty
tähän luontoselvitysraporttiin.

Kuva 2. Lepakkoselvityksessä kierretty kartoitusreitti ja yön yli maastoon jätettyjen detektorien
sijoituspaikat ja numerointi (neliöt).
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3.4 KASVILLISUUDEN JA LUONTOTYYPPIEN INVENTOINTI
Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnissa keskityttiin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviltä vaikuttaville kohteille, jollaisia selvitysalueella ovat lähinnä varttuneet metsät, avokalliot, suot ja jokivarsi. Tarkoituksena oli paikantaa alueella olevat luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain
mukaiset kohteet, mahdolliset uhanalaiset luontotyypit sekä harvinaisten putkilokasvilajien kasvupaikat. Selvitys tehtiin 23.7. (Kaskelantien länsipuoli)
ja 17.8.2012 (itäpuoli). Koko alue käytiin kattavasti läpi lukuun ottamatta
piha-alueita ja peltoja. Erityiskohteiden inventoinnin lisäksi alueelta tehtiin
ympäristötyyppikuvioiden mukainen osa-aluejako. Osa-alueiden yleis- ja erityispiirteet kirjattiin muistiin. Huomionarvoisten kasvilajien kasvupaikat pai-

kannettiin GPS-laitteella.
Kuva 3. Kaskelan osayleiskaava-alueen osa-alueet.
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4. SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Tulosten esittelyä varten alue on jaettu kuuteen toisistaan luonnonolojen ja
pinnanmuotojen perusteella erottuvaan osa-alueeseen (kuva 3). Länsiosan eli
Haukkavuoren alueen muodostaa laaja, kallioinen metsäselänne. Sen itäpuolella on Kaskelantie peltoaukea, joka sijoittuu kallioisten metsäalueiden väliseen notkelmaan (osa-alue 2). Kaskelantien itäpuolella on kolme vanhojen
viljelymaiden erottamaa metsäaluetta (osa-alueet 3–5). Selvitysalueen itäosan (osa-alue 6) muodostaa yhtenäinen peltoalue, joka osin viljelykäytössä,
osin hevoslaitumena.

4.1 HAUKKAVUOREN ALUE (OSA-ALUE 1)
Haukkavuoren osa-alue on ollut tehokkaassa metsätalouskäytössä. Alueen
etelä- ja keskiosaa luonnehtivat tuoreet hakkuuaukot ja nuoret, tiheäpuustoiset hakkuille kasvaneet metsät. Varttunutta puustoa on alueen pohjoispäässä
Haukkavuoren kallioalueella ja sen rinteillä. Osa-alueella on muutama pieni
suo, mutta suot ovat yhtä lukuun ottamatta ojitettuja tai metsäkoneiden runtelemia. Alueelta on rajattavissa lähinnä metsien käytön perusteella seitsemän kuviota (kuva 4).

Kuva 4. Haukkavuoren
osa-aluekuviot.
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Lahdentien ja Kaskelantien välistä aluetta (kuvio 1) on käytetty ylijäämämaiden läjitykseen. Kuvion eteläpäässä on harvennettua tuoreen kankaan
männikköä, mutta suurin osa alueesta on pensoittuvaa täyttömaa-aluetta.
Täyttömaalla kasvaa tavanomaista joutomaiden kasvilajistoa, kuten lupiinia,
pelto-ohdaketta, pietaryrttiä, nurmipuntarpäätä ja hietakastikkaa. Lahdentien
puoleisella rinteellä on nuorta lehtipuustoa.
Koko Lahdentiehen rajoittuva rinne täyttömaalta pohjoisempana sijaitsevalle pellolle asti on hakattu paljaaksi lukuun ottamatta tien varressa olevaa
varttuneen kuusivaltaisen metsän laikkua (kuvio 2). Metsälaikulla kasvaa
tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa, kuten mustikkaa, metsätähteä ja metsäkastikkaa. Sekapuuna kasvaa mäntyä ja koivua. Puustoa on harvennettu.
Täyttömaan koillispuolella on hakkuista toipuvaa kalliomännikköä (kuvio 3). Ylispuiksi on jätetty joitakin mäntyjä ja koivuja. Hakkuulle on kasvanut muutaman metrin korkuista koivuvesakkoa ja männyntaimia (kuva 5).
Kenttäkerroksessa on karuille kallioalueille tunnusomaisia kasveja, joista
runsaimpia ovat kanerva, puolukka, mustikka ja metsälauha. Kuvion pohjoispää on tuoretta hakkuuaukkoa, josta lehtipuuvesakko vielä puuttuu. Eteläpäässä Kaskelantien varressa on autiotalo, jonka pihamaa on metsittynyt.
Vanhoista pihapuista on jäljellä mm. vaahteroita, joita kasvaa villiytyneenä
myös tienvarressa. Kuvion keskiosassa on pieni avosuo, joka on osayleiskaava-alueen ainoa puuton suo. Suon reunapuusto on säästetty hakkuissa.
Suo on ojittamaton ja sitä voidaan pitää paikallisesti arvokkaana luontokohteena (Kaskelan neva, ks. alaluku 9.1).

Kuva 5. Vesoittunutta hakkuuta kuviolta 3.

Alueen kaakkoisosassa on parin vuoden takainen hakkuuaukko (kuvio
4). Puusto on poistettu kuviolta kokonaan ja kenttäkerros on heinittynyt. Alue
on suurimmaksi osaksi kalliomaastoa. Hakkuualan runsaita kasveja ovat mm.
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metsäkastikka, metsälauha, peltovillakko ja tahmavillakko. Puustoa on säästetty hakkuuaukean tienpuoleisessa reunassa, jossa kasvaa kapeana kaistaleena kuusta, mäntyä ja koivua. Tienvarresta on aikanaan otettu soraa.
Kuvio 5 kasvaa nuorta–varttuvaa sekametsää. Puusto on tiheää ja pääosin 10–15 metrin korkuista. Alueella vuorottelevat kuusi- ja koivuvaltaiset
alat. Paikoin myös haapaa ja pihlajaa on runsaasti. Kenttäkerroksessa on tavanomaista tuoreen kankaan kasvillisuutta. Kuvion keski- ja itäosassa on
soistunutta metsää, jossa on ruoho- ja heinäkorven ja lehtokorven lajistoa,
mm. hiirenporrasta, metsäalvejuurta, suokelttoa ja rönsyleinikkiä. Korpilaikuilla on vanhoja metsäkoneiden ajouria ja joitakin ojia. Myös puusto on
nuorta, eikä alueella ole jäljellä merkittäviä luontoarvoja.
Haukkavuoren lounaisrinne (kuvio 6) on hakattu paljaaksi kymmenisen
vuotta sitten. Siemenpuiksi on jätetty yksittäisiä koivuja ja mäntyjä. Tiheää
puustoa on säästetty ainoastaan kuvion länsipuolisen pellon reunassa, jossa
kasvaa kapeana metsikkönä kuusta ja haapaa. Hakkuiden jälkeen rinteeseen
on noussut tiheä koivu- ja pihlajavesakko, joka oli kesällä 2012 noin kolmen
metrin mittaista (kuva 6). Kenttäkerroksessa on tuoreen ja lentomaisen kankaan lajistoa, mm. mustikka, kieloa, valkovuokkoa, metsäkurjenpolvea ja
metsäkastikkaa. Hakkuurinteen yläosassa kasvaa useita kookkaita
pähkinäpensaita.

Kuva 6. Haukkavuoren lounaisrinnettä kuvion 6 keskiosassa.

Kuvio 7 on Haukkavuoren hyvin säilynyt metsäalue, johon kuuluu
Haukkavuoren männikköinen lakialue, rinteiden varttuneet–vanhat kuusivaltaiset metsät sekä jokivarren metsäkuviot, jotka vaihtelevat haavikoista vanhoihin, kosteapohjaisiin lehtokuusikoihin. Alueella on useita eri metsätyyppejä ja runsaasti lahopuuta. Länsirinteellä on myös paljon hiljattain kaatu-
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neita kuusia. Haukkavuori on Kaskelan alueen laajin hyvin säilynyt metsäalue. Alueella on luontopolkureitistö ja sillä merkittäviä suojeluarvoja (ks.
Haukkavuori, alaluku 9.1).
Haukkavuoren itärinne (kuvio 8) on tiheäpuustoista, nuorta sekametsää,
jossa kasvaa 10–15 metrin korkuista kuusta ja koivua ja paikoin myös haapaa. Alispuustona on pihlajaa. Rinteen yläosan puusto on matalampaa ja aukkoisempaa. Rinne on pääosin lehtomaista kangasta. Runsaita kasvilajeja ovat
mm. mustikka, kielo, käenkaali, metsäorvokki ja valkovuokko. Sinivuokkoa
ja kevättähtimöä on siellä täällä. Ylärinteellä kuvion länsiosassa kasvaa pienellä alalla useita kymmeniä nuoria metsälehmuksia, joiden emopuut on kaadettu samalla kun muukin rinne on hakattu. Vanhojen kantojen perusteella
paikalla ei ole kuitenkaan ollut järeitä metsälehmuksia ennen tuoreinta hakkuuta.

Huomionarvoiset kohteet
Haukkavuoren merkittävimmät luontokohteet ovat Haukkavuoren metsäalue,
Kaskelan neva sekä Haukkavuoren eteläosan lehmus- ja pähkinäpensasesiintymät.

4.2 KASKELANTIEN YMPÄRISTÖ (OSA-ALUE 2)
Osa-alue sijoittuu kallioisten metsäalueiden väliseen laaksoon. Alue on lähes
kokonaan entistä peltomaata. Viljelykäytössä olevaa peltoa on jäljellä pieni
alue osa-alueen eteläpäässä. Alueen itäpäässä on hevostalli, jonka käytössä
on osa entisistä pelloista. Alueen läpi kulkevan Kaskelantien varressa on
useita asuinrakennuksia ja entisiä tilakeskuksia. Pohjoispäässä tien länsipuolella on entinen taimitarha ja itäpuolella varastoalue ja varastohalli. Muu alue
on käytöstä poistunutta peltoa, jota on paikoin metsitetty.
Suurin osa pelloista on säilynyt avoimena (kuva raportin kannessa).
Niissä on hylätyille pelloille tyypillistä heinä- ja suurruohoniittyjen kasvillisuutta, joka koostuu mm. vuohenputkesta, koiranputkesta, pelto-ohdakkeesta, siankärsämöstä, ojakärsämöstä ja nurmipuntarpäästä. Kosteimmilla
paikoilla vallitsevat mesiangervo, ranta-alpi ja korpikastikka. Jokivarressa on
myös ruokohelpivaltaisia niittyjä, joissa kasvaa lisäksi nokkosta, mesiangervoa, karhunputkea ja keltaängelmää. Entisen peltolaakson keskiosassa ja
pohjoispäässä on metsitettyjä lohkoja (erottuvat hyvin ilmakuvassa; kuva 3).
Niiden puusto on 10–15 metrin korkuista istutuskoivikkoa. Kenttäkerroksessa on mm. huopaohdaketta, karhunputkea, koiranputkea, maitohorsmaa,
puna-apilaa, vadelmaa ja korpikastikkaa.

Huomionarvoiset kohteet
Kaskelantien lähistöllä ei ole ketoja tai muita kasvistollisesti arvokkaita perinneympäristöjä. Alueelta ei löydetty huomionarvoisia kasvilajeja. Jokivarren säilyttäminen rakentamattomana on suotavaa, sillä se on osa Haukkavuoren alueelta koilliseen suuntautuvaa ekologista yhteyttä.

10

Kaskelan luontoselvitys

4.3 KUUSISAAREN METSÄALUE (OSA-ALUE 3)
Osayleiskaava-alueen kaakkoisosassa on noin 15 hehtaarin laajuinen metsäalue, jonka pohjoispään läpi kulkee Laineentie-niminen vanha kylätie. Metsäalueen pohjoispuolella on entistä peltoa, länsi- ja eteläpuolella on pientaloalue ja itäpuolella käytössä olevaa peltoa.
Laineentien pohjoispuolinen rinne (kuvio 1, kuva 7) on tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusisekametsää, jonka puusto on varttunutta. Ylispuina on
myös muutamia järeitä kuusia ja mäntyjä. Tyypillisiä aluskasveja ovat mustikka, käenkaali ja kielo. Pohjoisreunassa on metsittyvää, kosteapohjaista
niittyä, jossa kasvaa mm. vuohenputkea, karhunputkea, mesiangervoa ja
vanhojen sarkaojien varsilla hiirenporrasta.

Kuva 7. Kuusisaaren metsäalueen osa-aluekuviot.

Metsäalueen länsipuolisko on kalliomaastoa, jonka eteläosassa on varttunutta kalliomännikköä (kuva 8). Pohjoispuoliskon puusto on kuusivaltaisempaa ja sitä on harvennettu. Kenttäkerroksessa on tuoreen kankaan lajistoa,
mm. mustikkaa, metsätähteä ja metsäkastikkaa. Kallion lakialueilla kasvaa
myös puolukkaa, kanervaa ja muita karuille kallioille tyypillisiä lajeja. Lähellä länsipuolisia asuinrakennuksia on harvennettu koivikkoinen kuvio (alue
2a, kuva 7).
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Kuva 8. Kuusisaaren metsäalueen eteläpää on ollut vilkkaassa ulkoilukäytössä.

Metsäalueen itäpuolisko (kuvio 3) on ollut tehokkaassa talouskäytössä.
Kuvion länsiosa on hakattu noin 20 vuotta sitten ja alueen korpinotkelmat on
ojitettu. Ylispuiksi on jätetty muutamia järeitä mäntyjä ja kuusia. Tiheänä
alispuustona kasvaa koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa on tuoreen kankaan
lajistoa ja kosteimmilla paikoilla ruoho- ja heinäkorpien kasvillisuutta. Kuvion itäosa on hakattu muutamia vuosia sitten. Hakkuulla kasvaa nuorta, paikoin aukkoista, paikoin tiheää koivikkoa. Siemenpuiksi on jätetty mäntyjä ja
koivuja. Kenttäkerroksessa on tavanomaista tuoreen kankaan kasvilajistoa.
Pellonreunapuusto on säästetty hakkuissa.

Huomionarvoiset kohteet
Osa-alueella ei ole kasvistollisesti edustavia kohteita tai hyvin säilyneitä harvinaisten luontotyyppien alueita. Eteläosan kallioalue on lepakoille tärkeä
ruokailuympäristö (ks. alaluku 9.2). Laineentien varsi on todennäköisesti
tärkeä lepakoiden kulkureitti.

4.4 JÄNISVUOREN ALUE (OSA-ALUE 4)
Jänisvuori on noin 30 metriä ympäristöä korkeammalle kohoava kallioinen
metsäalue. Osa-alueen länsirajana on Kaskelantie ja itä- ja pohjoisrajana Laineentie. Etelässä alue rajautuu Kaskelan entisiin peltoihin. Jänisvuoren pohjoisosa (varsinainen Jänisvuori) on säilynyt rakentamattomana ja myös eteläosa on laajalti metsäinen. Alueen keskiosa ja Laineentien varsi ovat väljästi
rakennettua pientaloaluetta. Laineentien varressa on myös tilakeskuksia.
Osa-alueelta erotettiin seitsemän kuviota joista 4 on metsää (kuviot 1 ja 3–5;
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kuva 9) ja muut osin asuinkäytössä olevia alueita, joilla on myös metsälaikkuja.
Alueen eteläreunassa on varttunutta kuusimetsää (kuvio 1), jota on hieman harvennettu. Kuvion länsiosassa on nuorempaa, lehtipuuvalstaista puustoa ja pieni maa-aineksen läjitysalue. Kasvillisuus on koko alueella tuoretta
ja lehtomaista kangasta. Runsaisiin kasvilajeihin lukeutuvat käenkaali, mustikka, valkovuokko, sinivuokko ja jänönsalaatti.
Jänisvuoren laella ja sen ympäristössä on noin 11 hehtaarin laajuinen
yhtenäinen metsäalue, joka muodostuu kallioisesta lakialueesta (osa-alue 3)
ja sen kuusivaltaisista rinteistä (osa-alueet 2 ja 4). Kallion etelä- ja lounaisrinteellä (kuvio 2) on varttuvaa kuusivaltaista metsää, jossa kasvaa sekapuuna lähinnä koivua. Aluskasvillisuus koostuu tuoreen kankaan lajeista,
joista runsaimpia ovat mustikka ja metsäkastikka. Myös sanajalkaa on yleisesti. Kuvion keskiosissa sijaitsevan asuinrakennuksen kaakkoispuolella on
muusta alueesta erottuva vanhan kuusikon laikku, jonka ympäristössä kasvaa
runsaasti haapaa. Runsaslahopuustoinen alue on paikallisesti arvokas
luontokohde (Kaskelan vanha kuusikko, alaluku xx).

Kuva 9. Jänisvuoren osa-aluekuviot.
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Jänisvuoren laki (kuvio 3) on varttuvaa, pinnanmuodoltaan loivapiirteistä kalliomännikköä. Ylispuina on 20 metrin korkuisia mäntyjä ja alispuustona nuoria mäntyjä, kuusia ja katajia. Kenttäkerroksessa on mustikan ja puolukan lisäksi paikoin kanervaa ja poronjäkälää. Kasvillisuus on karuille kallioalueille tyypillistä, eikä vaateliaita kalliokasveja tavata. Kallion pohjoisrinteellä on pieni, kasvistoltaan vaatimaton kalliojyrkänne.
Jänisvuoren itä- ja pohjoisrinne (kuvio 4) ovat harvennettua lehtomaisen
kankaan kuusisekametsää, jossa kuusen lisäksi kasvaa koivua ja joitakin haapoja. Kuvion läntisin, pihamaiden väliin jäävä osa on nuorempaa kuusimetsää. Rinteen tyypillisiä kasvilajeja ovat mm. mustikka, käenkaali, metsäorvokki ja sinivuokko. Vaateliaat lehtokasvit puuttuvat. Jänisvuoren länsirinteellä on hakkuuaukko (kuvio 5), johon on jätetty muutamia mäntyjä. Aukon
rinne on koivuvesakkoa, lakialue on aukeampaa, mutta kasvilajistoltaan tavanomaista kalliomaastoa.
Osa-alueen länsiosaan (kuvio 6) tulee Kaskelantieltä neljä pistotietä, joiden varrella on asuinrakennuksia ja kesäkäytössä olevia rakennuksia. Alue
on yleisilmeeltään metsäinen, sillä pihamaiden välissä ja Kaskelantien varrella on metsää. Länsireunassa on koivu- ja haapavaltaisia sekametsäkuvioita,
joita osa on istutettuja. Metsäkasvillisuus on lähinnä tuoreen kankaan lajistoa
ja alueella on myös niityille ja pientareille tyypillisiä kasvilajeja. Puusto on
nuorta–varttuvaa. Alueen muissa oissa on vattuvia kuusivaltaisia tuoreen
kankaan kuvioita ja nuorta lehtimetsää. Alueen itäosassa Mönkäreenmäen
tien ympäristössä on myös harmaalepikkoa, joka on luultavasti entistä niittyä.
Laineentien varrella (kuvio 7) on pihamaita ja niiden välissä käsiteltyjä
metsälaikkuja, jotka vaihtelevat heinittyneestä hakkuualasta koivutaimikkoon ja harvennettuihin sekametsäaloihin. Puustoa on käsitelty lehtipuita
suosien ja pihamaiden ympäristössä on myös vaahteroita. Alkuperäinen metsäkasvillisuus koostuu tyypillisistä tuoreen kankaan lajeista.

Huomionarvoiset kohteet
Jänisvuoren eteläpuolen vanha kuusikko (osa-alueen 2 keskiosassa) on paikallisesti arvokas luontokohde. Jänisvuoren kallioalueen itärinne ja Jänisvuoren yli kulkeva sähkölinja-aukea muodostavat lepakoille tärkeän ruokailuympäristön (ks. alaluku 9.2).

4.5 POHJOINEN METSÄALUE (OSA-ALUE 5)
Osayleiskaava-alueen pohjoisin pää (kuva 10) on metsää. Alueen eteläpäässä
on metsäniemi, jonka itäreunalla on Sandbackan hevostila ja länsipuolella
metsittyvää peltoa (kuvio 1). Metsäniemen etelä- ja länsiosa on nuorta, aukkoista tuoreen kankaan sekametsää, jossa kasvaa kuusta ja koivua. Niemekkeen keskellä olevan rakennuksen itäpuolella on loiva harjanne, jossa on varttuvaa tuoreen kankaan sekametsää. Puustoa on hieman harvennettu, ylispuiksi on jätetty mäntyjä ja alueen pohjoisosaan kuusta. Kenttäkerros on heinittynyt, ja kasvillisuus koostuu tyypillistä tuoreen kankaan lajeista.
Kuvion 2 eteläreunassa on maneesi ja itäosassa hevostilan käytössä olevia rakennuksia ja aitauksia. Alue on varttuvaa tuoreen kankaan sekametsää.
Paikoin on nuorempia pihlajaa ja koivua kasvavia laikkuja. Kuvion pohjoisin
pää on nuorta koivikkoa, jota on harvennettu. Harvennusaloilla kasvaa mm.
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harmaaleppää. Kenttäkerros koostuu koko alueella tuoreen kankaan lajeista,
mm. metsäkastikasta, metsälauhasta, mustikasta ja oravanmarjasta.
Pohjoisempana sijaitsevan kuvion 3 etelä- ja länsiosassa on asuinrakennuksia ja pahoin rapistunut seurojentalo. Seurojentalon itäpuolella on melko
tuore hakkuuaukko. Muu kuvio on varttuvaa kuusi- ja mäntyvaltaista metsää,
jonka alispuusto on paikoin harvennettu. Kuusivaltaisilla aloilla on samoja
tuoreen kankaan kasvilajeja kuin kuviolla 2. Alueen mäntyvaltaisissa reunaosissa kasvaa myös kuivahkon kankaan lajistoa, mm. puolukkaa, metsätähteä ja kangasmaitikkaa.
Osa-alueen 4 metsä on hiljattain hakattu ja pelto on edelleen maatalouskäytössä.

Huomionarvoiset kohteet
Osayleiskaava-alueen pohjoisimmalla alueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Alueelta ei myöskään tavattu huomionarvoisia kasvilajeja. Suurin osa
alueelta on arvioitu melko tärkeäksi lepakoiden elinympäristöksi (alaluku
9.2).

Kuva 10. Osayleiskaava-alueen pohjoisimman pään osa-aluekuviot.
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4.6 ITÄOSAN PELTOALUE (OSA-ALUE 6)
Laineentien itäpuoli on lähes kokonaan peltoa. Peltoalueesta osa oli kesällä
2012 viljelykäytössä, osa kesannolla ja osa hevoslaitumena (kuva 11). Pohjoispäässä Kanervan tilakeskuksen kohdalla on myös pensoittunutta, pitkään
käytöstä pois ollutta peltoa.

Kuva 11. Peltomaisemaa Viertolan tilakeskuksen lähellä. Vihreämpi alue on ollut
laidunmaana.

Peltoalueella on kaksi pientä metsäsaareketta, joissa kasvaa koivuvaltaista puustoa. Kunnanrajan vieressä on myös laajempi, lähes hehtaarin kokoinen peltojen reunustama metsäniemeke (kuvio 1, kuva 12), joka jatkuu
Sipoon puolelle. Alue on vanhaa, kosteapohjaista peltoa tai niittyä. Puusto on
15–20 metrin korkuista koivikkoa, jossa on sekapuuna runsaasti haapaa.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. viitakastikkaa, mesiangervoa, karhunputkea,
rönsyleinikkiä, isotalvikkia ja muita kosteista pellonreunusmetsiköistä yleisesti tavattavia kasvilajeja. Kuivemmilla paikoilla on lisäksi mm. kieloa ja
ahomansikkaa.
Kanervan tilakeskuksen länsipuolinen hehtaarin laajuinen ”pakettipelto”
(kuvio 2) on osin pensoittunut. Alueella kasvaa hylätyille pelloille tyypillisiä
korkeita heiniä ja korkeita ruohovartisia kasveja. Paikoin on säilynyt matalakasvuisempia, ketomaisempia laikkuja, joilla kasvaa mm. alsikeapilaa, hiirenvirnaa, ahomataraa, punasänkiötä, niittyleinikkiä, kissankelloa ja nurmihärkkiä. Kolmelta laikulta löytyi pieni esiintymä silmälläpidettäväksi arvioitua ketoneilikkaa. Laineentien varren pelto-ojassa kasvoi tavallisen amerikanhorsman lisäksi lännenhorsmaa, joka on amerikanhorsmaa huomattavasti
harvinaisempi, viime aikoina runsastunut uustulokas. Lajia ei mainita Keravan kasviatlaksessa, mutta sitä oletettavasti kasvaa muuallakin kuin Kaskelan
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alueella. Lännenhorsma ei kuulu uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin kasvilajeihin.

Huomionarvoiset kohteet
Kaskelan itäosan peltoalueella ei ole arvokkaita luontokohteita. Alueelta löydetty ketoneilikka on silmälläpidettävä keto- ja niittykasvi. Ketoneilikkaa
saattaa kasvaa myös alueen laidunmailla, joiden kasvillisuutta ei inventoitu.

Kuva 12. Tekstissä mainitut kuviot itäosan peltoalueella.

5. LINNUSTO
Lintulaskennoissa tehtiin pesintään viittaavia havaintoja kaikkiaan 54 lintulajista (taulukko 1). Linnustoon kuuluu sekä metsien että avomaiden lajeja.
Metsäalueiden runsaimmat lintulajit olivat pajulintu, peippo ja punarinta,
jotka kuuluvat runsaimpiin lintuihin muuallakin Etelä-Suomen sekametsissä.
Metsälinnuista pyy, palokärki ja harmaapäätikka ovat lintudirektiivin lajeja.
Pyyn reviirejä todettiin kaksi, toinen Haukkavuoren eteläpuolella ja toinen
Jänisvuoren itärinteellä (kuva 13). Palokärki havaittiin kerran Haukkavuoren
eteläpuolella (äänihavainto), mutta mahdollinen pesäpaikka jäi epäselväksi.
Elokuussa palokärki havaittiin Jänisvuorelta. Myös harmaapäätikka tavattiin
Haukkavuorelta yhdessä laskennassa. Sekä palokärki että harmaapäätikan
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liikkuvat laajalla alueella ja niiden pesät saattoivat sijaita selvitysalueen ulkopuolella.
Uhanalaisia (Rassi ym. 2010) lintulajeja ei havaittu. Silmälläpidettävistä
lajeista pesimälinnustoon kuuluivat käenpiika, sirittäjä, niittykirvinen ja punavarpunen. Käenpiian kaikki neljä reviiriä sijaitsivat vanhojen pihamaiden
tuntumassa alueen keskiosissa (kuva 13). Sirittäjiä tavattiin kuusi koirasta
Haukkavuoren rinteiden sekapuustoa kasvavilta alueilta. Niittykirvisiä havaittiin kolmessa paikassa itäosan laidunpelloilla ja punarvapusia yksi koiras
Haukkavuoren lounaispuolen pensoittuneella rinteellä.
Muita huomionarvoisia lintulajeja olivat varttuneita kuusisekametsiä
suosiva idänuunilintu (2 reviiriä Haukkavuorella), rehevissä lehtipuuvailtaisissa metsissä elävä mustapääkerttu (4 reviiriä eri puolilla) sekä peltojen reunapensaikoissa ja hylätyillä pelloilla viihtyvä pensastasku (3 reviiriä). Kanahaukka tavattiin laskennoissa kaksi kertaa, mutta lajin mahdollinen pesäpaikka jäi epäselväksi. Elokuussa Jänisvuorella oleskeli emoiltaan vielä ruokaa kerjännyt kanahaukan lentopoikanen. Pesimäaikana hiljaista varpushaukkaa ei tavattu lintulaskennoissa, mutta heinäkuussa Haukkavuoren lähellä
oleskellut poikue varmisti lajin pesineen alueella. Haukkavuoren eteläpuolella tavattu nuolihaukka oli todennäköisesti tullut muualta.
Taulukko 1. Kaskelan selvitysalueella vuoden 2012 pesimälintulaskennoissa havaitut lintulajit
(mukana ei ole ylilentäneitä, todennäköisesti muualla pesineitä lintuja). Dir = lintudirektiivin
liitteessä I mainittu laji, NT = silmälläpidettävä laji.
Laji

Laskentakerta
2.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
pesä
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.

haarapääsky
harakka
harmaapäätikka (dir)
harmaasieppo
hernekerttu
hippiäinen
idänuunilintu
kanahaukka
keltasirkku
kirjosieppo
kiuru
kottarainen
kuusitiainen
käenpiika (NT)
käki
laulurastas
käpytikka
lehtokerttu
lehtokurppa
leppälintu
metsäkirvinen
mustapääkerttu
mustarastas
niittykirvinen (NT)
nuolihaukka
närhi
pajulintu

Laji
3.

1.
palokärki (dir)
peippo
pensaskerttu
pensastasku
pikkuvarpunen
punakylkirastas
punarinta
punatulkku
punavarpunen (NT)
puukiipijä
pyy (dir)
rautiainen
räkättirastas
räystäspääsky
satakieli
sepelkyyhky
sinisorsa
sinitiainen
sirittäjä (NT)
talitiainen
tikli
tiltaltti
uuttukyyhky
varis
viherpeippo
vihervarpunen
västäräkki

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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3.
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
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Kuva 13. Lintudirektiivin liitteen I lajien (punaiset lyhenteet), silmälläpidettävien
lintulajien (vihreät lyhenteet) ja muiden huomionarvoisten lintulajien (mustat lyhenteet) havaintopaikat kesän 2012 lintulaskennoissa. Direktiivilajit: Har = harmaapäätikka, Pyy = pyy. Silmälläpidettävät: Nii = niittykirvinen, pun= punavarpunen, Sir = sirittäjä. Muut lajit: Idä = idänuunilintu, Kan = kanahaukka, Käe =
käenpiika, Mus = mustapääkerttu, Nuo = nuolihaukka, Til = tiltaltti, Var = varpushaukka.

6. LIITO-ORAVA
Selvitysalueelle ei tehty havaintoja liito-oravasta. Liito-oravalle sopivaa metsää on Haukkavuoren rinteillä, Keravanjoen varrella sekä Jänisvuoren eteläja itärinteellä. Lähin tunnettu liito-oravan elinalue on Yli-Keravalla 1200
metrin päässä Haukkavuoresta (Luontotieto Keiron 2010). Puustoinen kulkuyhteys alueiden välillä on katkonainen ja matkalla on Lahdentie ja Lahden
moottoritie, jotka vaikeuttavat liito-oravan liikkumista. Kaskelan alueelta on
liito-oravalle paremmin sopiva metsäinen yhteys koilliseen, josta ei ole tiedossa liito-oravan asuttamia metsäkuvioita.
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7. VIITASAMMAKKO
Alueella ei tavattu viitasammakoita. Viitasammakolle sopivia kutupaikkoja
on hyvin niukasti. Lähes ainoat mahdolliset kutupaikat olisivat alueen koillisosassa Sandbackan tilakeskuksen luoteispuolella sijaitsevat kaksi pikkulampea. Jokivarresta viitasammakon lisääntymispaikoiksi sopivat seisovavetiset lampareet puuttuvat.

8. LEPAKOT
Selvitysalueella havaittiin kolme tai neljä lepakkolajia, pohjanlepakko, vesisiippa sekä viiksi- tai isoviiksisiippa (viiksisiippoja ei voi äänen perusteella
voi erottaa toisistaan). Kartoituskierroksilla tehtiin kaikkiaan 34 lepakkohavaintoa. Pohjanlepakosta tehtiin 21 havaintoa lähinnä metsäisten alueiden
reunaosista (kuva 14). Viiksisiippalajista kertyi kahdeksan havaintoa, joista
useimmat Haukkavuoren ja Jänisvuoren kuusivaltaisista metsistä. Vesistöjen
päällä saalisteleva vesisiippa havaittiin viidessä paikassa Keravanjoen varrella. Lepakoita tavattiin eniten heinäkuisella inventointikierroksella (21 havaintoa) ja vähiten elokuussa, jolloin havaintoja kertyi vain kolmesta viiksisiipasta ja kahdesta pohjanlepakosta.

Kuva 14. Selvitysalueen kartoituskierroksilla tehdyt lepakkohavainnot.

Automaattisesti rekisteröiviin laitteisiin tallentui yhteensä 829 havaintoa
lepakoista (samasta yksilöstä on voinut tallentua useita havaintoja, mikä selittää havaintojen suurta määrä). Siipoista kertyi yhteensä 620 havaintoa ja
pohjanlepakosta runsaat 200 havaintoa (taulukko 2). Etenkin laitteisiin 2 (jokivarsi Haukkavuoren itäpuolella) ja 10 (autiotalo Kaskelantien varrella) tal-
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lentui runsaasti siippahavaintoja, joka viittaa siihen, että nämä alueet viiksisiippojen tärkeitä saalistusalueita. Erityisesti laite 2 sijaitsi hyvin aktiivisella
alueella, jolla saalisti useita vesi- ja viiksisiippoja.
Taulukko 2. Havaintomäärät automaattisesti rekisteröivistä AnaBat-laitteista. Laitteiden sijainti selviää kuvasta 2.
Laite

Päivämäärä

Havaintoja
Pohjanlepakko

Siippalaji

1

3.7.2012

75

4

2

2.7.2012

15

253

3

2.7.2012

4

8.8.2012

5

20.6.2012

6

3.7.2012

7
8
9

8.8.2012

10

20.6.2012

129
3
24

1

3.7.2012

3

1

2.7.2012

91
2

Yhteensä

1

227

209

620

Kartoituksessa tavatut lajit ovat Uudellamaalla yleisiä. Lajisto oli samankaltainen kuin muuallakin lähialueilla. Viiksisiippojen havaintomäärät olivat
kuitenkin hieman suurempia kuin vastaavankokoisilla alueilla yleensä.
Asukaskyselyyn vastasi kaksi kiinteistön omistajaa. Molemmissa paikoissa (Kaskelantie 100, Rauhalantie 15) oli tehty havaintoja rakennuksessa
päiväsaikaan oleskelleista lepakoista. Havaintopaikat tarkistettiin kesällä
2012, mutta lepakoita ei enää todettu. Kartoituskierrokset eivät myöskään
paljastaneet alueelta lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

9. ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Kaskelan osayleiskaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan
suojeltavia luontotyyppejä eikä alueella todettu erityisesti suojeltavien lajien
elinympäristöjä. Alueella ei myöskään havaittu luontodirektiivin liitteiden II
ja IV(a) mukaan suojeltuja eliölajeja.
Metsälain 10 §:n mukaisina metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeinä
elinympäristöinä voidaan pitää Haukkavuoren ja Jänisvuoren karuimpia kalliolakia ja Haukkavuoren eteläpuolista nevaa. Haukkavuoren pohjoisten kalliomäkien välinen noro on vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kohde, jonka
luonnontilan vaarantaminen on vesilain mukaan kielletty. Haukkavuoren lakialueet ja noro sisältyvät Haukkavuoren suojeltuun metsäalueeseen, jonka
Kerava kaupunki on suojellut WWF:n Perintömetsäohjelman avulla. Alue on
tarkoitus säilyttää luonnontilassa tuleville sukupolville. Perintömetsän pintaala on noin 12 hehtaaria.
Osayleiskaava-alueella on lisäksi yksi säilyttämisen arvoinen vanhan
metsän kohde sekä useita lepakoille tärkeitä alueita.
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9.1. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKOHTEET
Haukkavuoren metsäalue
Haukkavuoren alue on inventoitu tarkoin 1980-luvun puolivälissä, jolloin
Keravalla tehtiin arvokkaiden luontoalueiden kartoitus. Haukkavuori arvioitiin Keravan merkittävimmäksi luontoalueeksi. Perusteluina mainittiin mm.
Keravan laajimmat lehdot, vanha ikimetsä, arvokas kasvilajisto, maisemallisesti arvot sekä alueen erinomainen soveltuvuus ulkoilu- ja opetuskäyttöön
(Laamanen & Noukka 1986). Alueen pinta-ala oli 34 hehtaaria, ja se koostui
vanhasta metsän alueesta ja sitä ympäröivistä nuoremmista lehdoista.
Haukkavuoren kallioharjanteen länsi- ja itäpuolella on tehty 1980-luvun
puolivälin jälkeen hakkuita ja yhtenäisen metsäalueen pinta-ala on pienentynyt. Kallioharjanteen itärinne (kuvio 8 kuvassa 4, s. 7) on toipumassa hakkuista, mutta länsirinne (kuvio 6) on vasta pensoittumassa. Muu alue on säästetty hakkuilta.
Kesällä 2012 tehty luontoselvitys osoittaa Haukkavuoren alueen säilyneen ympäristön metsänkäsittelystä huolimatta arvokkaana luontokohteena.
Laamasen ja Noukan (1986) yksityiskohtainen luonnonolojen kuvaus kuvastaa erinomaisesti myös alueen nykyisiä luontoarvoja. Kaikki yhteenvedossa
mainitut Keravalla harvinaiset kasvilajit kasvavat alueella edelleenkin. Näitä
ovat pähkinäpensas, metsälehmus, lehtopalsami, lehto-orvokki, mäkilehtoluste, imikkä ja mustakonnanmarja. Pähkinäpensaat ja suurin osa lehmuksista kasvaa hakattujen rinteiden yläosassa lähellä hyvin säilyneen metsäalueen reunaa. Huomionarvoiseen kasvilajistoon kuuluvat myös Keravalla hieman yleisemmät, mutta paikoittaiset kasvit kevätlehtoleinikki, mukulaleinikki ja kevätlinnunherne. Harvinaisista käävistä ainakin pihkakääpää kasvaa
Haukkavuoren pääjyrkänteen pohjoisrinteen kuusissa. Alueen länsiosassa on
runsaasti kaatuneita kuusia, joten kääpälajisto todennäköisesti monipuolistuu
lähivuosina.
Huomattava osa Haukkavuoren alueesta on lehtoa. Alueella on useita
lehtotyyppejä jokivarren kosteista lehdoista rinteiden tuoreisiin, käenkaalioravanmarjatyypin ja sinivuokko-käenkaalityypin lehtoihin. Harjanteen ylärinteellä on myös piirteitä kuiviin lehtoihin luettavasta nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin kasvillisuudesta. Lehdot ovat koko Suomessa uhanalaisia,
vaarantuneeksi arvioituja luontotyyppejä (Raunio ym. 2008).
Haukkavuori osoittautui myös linnustollisesti merkittäväksi alueeksi.
Alueella todettiin peräti kuusi silmälläpidettävän sirittäjän reviiriä ja kaksi
vähälukuisen idänuunilinnun reviiriä. Alueelta tavattiin myös harmaapäätikka ja varpushaukkapoikue. Haukkavuori on Keravan lintuatlaksen perusteella kaupungin tärkeimpiä lintualueita (Asikainen & Savelainen 2008). Pesintään viittaavia havaintoja mainitaan kesällä 2012 havaittujen lajien lisäksi
mm. käestä, pohjantikasta ja pikkusieposta.
Lepakkokartoituksen perusteella Haukkavuori on Kaskelan osayleiskaava-alueen tärkein lepakoiden ruokailualue, jossa myös lajisto on monipuolisempi kuin muualla. Lepakoiden lisääntymisyhdyskuntia ei todettu,
mutta niitä saattaa olla alueen kolopuissa.
Vuosina 2005–2007 tehdyn suurperhosselvityksen (Oksanen 2009) perusteella Haukkavuori on monipuolinen perhosalue. Haukkavuoren pääjyr-
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känteeltä ja sen itäpuolelta jokivarresta tavattiin kaikkiaan 433 suurperhoslajia, joista kahdeksan oli Keravalle uusia lajeja. Yksi lajeista oli silloisen uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpidettävä (ruttojuuriyökkönen) ja yksi vaarantunut (tuomiyökkönen). Molemmat lajit on sittemmin siirretty elinvoi-

maisten perhoslajien joukkoon (Rassi ym. 2010).
Kuva 15. Haukkavuoren kuusikkoa elokuussa 2012.

Suositukset
Haukkavuoren alue täyttää luonnonsuojelualueelta edellytettävät luontoarvot. Haukkavuoren alue tulisi merkitä Kaskelan osayleiskaavan luonnonsuojelualueena (SL). Sopiva rajaus kattaa koko hyvin säilyneen metsäalueen
sekä jokivarren (kuva 16). Alueen pinta-ala on noin 20,8 hehtaaria, joten se
on nykyistä perintömetsää suurempi. Rajausehdotukseen merkittyjen pähkinäpensaiden kasvupaikka sijaitsee hakkuuaukon reunassa, mutta muilta
osin ehdotettu rajaus noudattaa varttuneen ja vanhan metsän reunoja. Myös
kaakkoisrinteellä kasvavan metsälehmusesiintymän voisi sisällyttää luonnonsuojelualueeseen tai muulla tavoin turvata esiintymän säilymisen.
Haukkavuorella ei ole todettu lintulajeja, jotka voisivat häiriintyä alueella liikkuvista ihmisistä (esimerkiksi metso tai huuhkaja). Kulku on ohjautunut hyvin merkityille poluille. Luonnonsuojelualueen perustaminen ei estä
polkureitistön nykyisen kaltaista käyttöä luontopolkuna ja ulkoilureittinä.
Perustettavan luonnonsuojelualueen ja sen itäpuolelle mahdollisesti tulevien uusien tonttien väliin tulisi jättää vähintään 50 metrin levyinen metsäinen suojavyöhyke.

Kaskelan neva
Kaskelan neva on Haukkavuoren eteläpuolella sijaitseva pieni, noin 15 aarin
laajuinen neva, joka on muodostunut kalliomaaston painanteeseen (kuva 16).
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Nevan ympäristö on taimettuvaa hakkuuaukeaa, mutta suo on luonnontilainen ja sen mäntyvaltainen rantapuusto on säilytetty. Hankalakulkuinen pikkusuo on osin saranevaa, osin upottavaa kuljunevaa. Runsaimpia kasvilajeja
ovat pullosara, riippasara, tupasvilla, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki. Rahkasammallajisto on niukkaravinteisille nevoille tyypillistä: ruskorahkasammal, punarahkasammal ja haprarahkasammal. Reunoilla on rämevarpujen
muodostama suoreunus, jossa kasvaa mm. suopursua, juolukkaa, mustikkaa
ja virpapajua.
Suositukset
Saranevat on arvioitu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi (Raunio
ym. 2008). Kaskelan neva on hyvin pieni ja kasvistoltaan tavanomainen.
Luonnontilaisena suona se on kuitenkin säilyttämisen arvoinen. Suo tulisi
merkitä Kaskelan osayleiskaavaan luonnonoloiltaan arvokkaana kohteena
(kaavamerkintä luo). Kaavamääräykseen tulisi merkitä maininta suon säilyttämisestä ojittamattomana ja reunapuuston jättämisestä luonnontilaan.

Kuva 16. Haukkavuoren luonnonsuojelualueen rajaus (vihreä viiva) sekä Kaskelan
nevan sijainti (pieni alue etelässä). Haukkavuorelle on merkitty eräiden huomionarvoisten kasvien esiintymiä: siniset pisteet = pähkinäpensas, punaiset pisteet =
metsälehmus, keltainen piste = mäkilehtoluste.
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Kaskelan nevan vierestä kulkevan vanhan polun avaaminen uudelleen
(lähes hävinnyt hakkuiden jälkeen) parantaisi suon saavutettavuutta, jolloin
sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi opetuskohteena. Haukkavuoren eteläpuolisen polkuverkoston kehittäminen vähentäisi myös Haukkavuoren suojelualueen käyttöpaineita lähiympäristön asutuksen lisääntyessä.

Jänisvuoren vanha metsä
Jänisvuoren kallioalueen eteläpuolella on 1,5 hehtaarin laajuinen varttuneenvanhan kuusimetsän alue (kuva 17), jonka reunaosissa kasvaa runsaasti kookkaita haapoja. Alueella on myös lahopuuta ja maahan kaatuneita runkoja.
Kenttäkerroksessa on tuoreen ja lehtomaisen kankaan lajistoa. Metsikössä on
vanhan metsän piirteitä, vaikka puusto ei ole vielä erityisen järeää. Metsikkö
poikkeaa edukseen Jänisvuoren muista, selvemmin talouskäytössä olleista
metsäkuvioista.
Suositukset
Kohde täyttää METSO-ohjelman kriteerit. Alueen jättäminen rakentamisalu-

eiden ulkopuolelle on suotavaa. Sopiva kaavamerkintä on luo.
Kuva 17. Jänisvuoren vanhan metsän alue (vihreä rajaus).

9.2. LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET
Kaskelan alueella ei todettu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (I
arvoluokan kohteita). Lepakoille tärkeitä ruokailualueita (II arvoluokan kohteita) ovat Haukkavuoren rinnemetsät ja jokivarsi (kuvio 1, kuva 18), Jänisvuoren itärinne ja lepakoiden siirtymäreittinä käyttämä sähkölinja (kuvio 2)
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sekä Kuusisaaren eteläosan kalliometsäalue (kuvio 3). Alueet olivat erityisesti pimeitä (valaisemattomia) metsäalueita suosivien viiksisiippojen käytössä, ja olivat lisäksi luontotyypeiltään siipoille sopivia.
Alueiden säilyminen lepakoille suotuisana edellyttää alueiden metsäisen
luonteen säilymistä. Mahdolliset valaisemattomat ulkoilureitit soveltuvat
näille kohteille. Asuinrakentaminen tai voimakas metsien käsittely heikentäisivät suuresti kohteiden merkitystä lepakoille.
Laineentien eteläosa sekä kaava-alueen pohjoispään metsä (kuva 18)
ovat III arvoluokan lepakkokohteita, joiden huomioon ottaminen maankäytön
suunnittelussa on suotavaa. Lepakkoselvityksen perusteella Laineentie on todennäköisesti tärkeä lepakoiden siirtymäreitti. Suosituksena on että Laineentie tien varsi suojattaisin valaistusolojen muutoksilta jättämällä nykyistä
puustoa ja mahdollisesti reunustamalla tietä riittävän suojaavilla puustoistutuksilla.

Kuva 18. Selvitysalueen lepakoille tärkeät kohteet (II luokka), melko tärkeät kohteet (III luokka)
sekä lepakoille sopimattomat alueet (IV luokka).

10. EKOLOGISET YHTEYDET
Kaskelan metsäalueen länsipuolella on peltoa, vanha Lahdentie sekä leveä
moottoritiekäytävä. Pohjoispuolella on peltoa ja eteläpuolella taajaan rakennettua asuin- ja teollisuusaluetta. Alueelta on maaeläimille sopiva kulkuyhteys peltojen yli itään Sipoon puolelle. Ainoa selkeä metsäyhteys on Keravanjokivartta pitkin koilliseen Sipoon puolen laajemmille metsäalueille. Keravanjoki tarjoaa kulkuyhteyden vesistöjä pitkin liikkuville lajeille myös lounaan suuntaan. Heikompi ekologinen yhteys on Keravanjokea ja Myllyojaa
pitkin Yli-Keravan suuntaan (kuva 19).
Haukkavuoren lajistolle on tärkeää, että koilliseen jokivartta pitkin suuntautuva ekologinen yhteys säilyy toimivana. Jokivarteen ei tulisi osoittaa
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maankäyttöä suuresti muuttavia toimenpiteitä. Jokivarsi olisi hyvä säilyttää
myös metsäisenä.

Kuva 19. Todennäköisimmät metsäeläinten kulkureitit Kaskelan osayleiskaavaalueelta (punainen rajaus) lähiympäristöön. Toimivimmiksi arvioidut yhteydet on
merkitty leveällä nuolella ja epävarmat, heikommin toimivat yhteydet kapealla
nuolella
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