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1 JOHDANTO
Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut laatii Keravan yleiskaavaa 2035, joka
tulee korvaamaan nykyisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan (Keravan yleiskaava
2020, YK3). Kaavoitusta varten tarvitaan ajantasaista tietoa mm. arvokkaista
luontokohteista ja muista erityisistä luontoarvoista.
Keravan kaupunki tilasi Keravan luontoselvityksen 2014 Ympäristösuunnittelu
Enviro Oy:ltä. Työn tavoitteena on selvittää kaupungin merkittävät luontokohteet ja tarkastella tärkeimpiä ekologisia yhteyksiä Keravan alueella. Työn ovat
tehneet biologit FM Esa Lammi ja FM Marko Vauhkonen. Lepakkoselvityksestä
on vastannut FM Nina Hagner-Wahlsten.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 LÄHTÖAINEISTO
Tammikuussa 2014 valmistui esiselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro 2014),
johon koottiin luettelo tiedossa olevista Keravan arvokkaista luontokohteista ja
lajiesiintymistä aiemmin tehtyjen selvitysten ja muiden lähteiden perusteella.
Aiemmat luontotiedot tarkistettiin mm. ympäristöhallinnon OIVA – ympäristöja paikkatietopalvelusta, Keravan kaupungilta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Aiemmat selvitysraportit ja muut keskeiset tietolähteet on lueteltu luvun 7 lähdeluettelossa.
Keravan alueella ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 2006, lainvoima 2007) tai vaihemaakuntakaavoissa osoitettuja luonnonsuojeluvarauksia
tai muita luontokohteita.

2.2 MAASTOTYÖT
Luontoselvitys on laadittu kuvaan 1 rajatulta alueelta, jonka pinta-ala on noin 28
km2. Vuoden 2014 maastotyöt eivät käsittäneet Kaskelan ja Kytömaan selvitysalueita (kuva 1), jotka inventoitiin vuonna 2012. Niiden osalta tässä raportissa
on käytetty aiempien raporttien (Lammi 2012, Ympäristösuunnittelu Enviro
2012) tietoja.
Luontoselvitys on tehty yleiskaavatarkkuudella soveltaen Luontoselvitykset ja
luontovaikutusten arviointi -oppaan (Söderman 2003) ohjeita. Selvityksen maastotöiden ulkopuolelle jätettiin pääsääntöisesti pellot sekä pihat ja muut rakennetut alueet; näiltä tarkistettiin ainoastaan tiedossa olevien luontokohteiden nykytila. Hakkuualueet ja taimikot inventoitiin hyvin yleispiirteisesti esim. reunoilta
kiikaroimalla tai kävelemällä alueen läpi kulkevaa reittiä pitkin. Maastoselvitysten kohdentamista suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä lähtöaineiston perusteella.
Kaikissa maastoselvityksissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx tai 62s),
jolla kohteet ja havaintopaikat voitiin paikantaa riittävällä tarkkuudella.
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Kuva 1. Keravan kaupungin rajat, kaupunginosien nimet sekä vuonna 2012 inventoidut alueet
(vihreä viivoitus).

Arvokkaat luontokohteet ja -tyypit
Koko selvitysalueelta inventoitiin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienvesikohteiden, metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen, uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym. 2008a, b), METSO-ohjelman kriteerit täyttävien kohteiden (Ympäristöministeriö 2008) sekä muiden maakunnallisesti (Salminen &
Aalto 2012) tai paikallisesti arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Maastotyöt kohdennettiin lähtötietojen sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella
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valituille alueille. Maastossa tarkistettiin aiemmissa selvityksissä todettujen arvokkaiden luontokohteiden nykytila.
Työn osana selvitettiin Keravan pienvesien (lähteet, lammet, purot, ojat, norot)
luontoarvot. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valittiin kaikki potentiaalisesti arvokkaat kohteet, jotka inventoitiin maastossa. Selvityksen tarkoituksena oli osoittaa elinympäristöiltään, lajistoltaan tai muilta luontoarvoiltaan merkittävät pienvesikohteet. Pienvesikohteista tarkistettiin myös se, ovatko ne vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita vai eivät.
Maastotyöt tehtiin 25.7.–12.8.2014. Inventoinneissa kiinnitettiin huomiota myös
erityisesti suojeltavien, uhanalaisten ja muiden merkittävien eliölajien esiintymiseen sekä näiden lajien kannalta tärkeisiin elinympäristöihin. Tiedossa olevat
merkittävien lajien esiintymät tarkastettiin siltä osin kuin se oli maastotöiden
ajankohta huomioiden mahdollista ilman erikoismenetelmiä.
Liito-orava
Liito-oravaselvitys tehtiin Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa -julkaisun (Sierla ym. 2004) ohjeiden mukaisesti. Lähtötietojen sekä
kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valittiin inventoitaviksi liito-oravalle
sopivat metsäalueet, jotka ilmenevät liitteen 2 kartasta. Inventoinnin ulkopuolelle jätettiin joitakin liito-oravan kannalta eristyneitä metsäsaarekkeita ja liitooravalle huonosti sopivia kalliometsäalueita. Valitut metsiköt käveltiin maastossa kattavasti läpi ja liito-oravan jätöksiä etsittiin sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut,
etenkin haavat ja lepät. Jätöslöydöt paikannettiin.
Liito-oravan asuttamat metsiköt (elinpiirit) rajattiin jätöshavaintojen sekä puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Näistä metsiköistä etsittiin
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät lähiympäristöineen), jotka paikannettiin. Lisäksi tarkasteltiin ja merkittiin kartalle liitooravan mahdollisesti käyttämiä tai lajille sopivia puustoisia kulkuyhteyksiä ympäröiville metsäalueille.
Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin 8.3., 22.–23.3., 19.–20.4. sekä 30.4.–
3.5.2014.
Viitasammakko
Viitasammakkoselvitys tehtiin lajin soidinaikana 25.–27.4.2014. Työ tehtiin Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa -julkaisun (Sierla ym. 2004)
ohjeiden mukaisesti. Selvityksessä käytiin läpi kaikki karttaan merkityt lammet
ja Keravanjoen laajentumat sekä lajille liito-oravaselvityksen yhteydessä tai ilmakuvatulkinnan perusteella sopivaksi arvioidut ojat ja kosteikot. Inventoidut
kohteet on merkitty liitteen 2 karttaan.
Koiraiden soidinääntelyä kuunneltiin rannoilla ja kosteikoilla sopivina tyyninä
ja lämpiminä iltoina jolloin viitasammakoiden soidin on voimakkaimmillaan.
Koiraiden ääntelyä kuunneltiin kohtuullisella etäisyydellä rantaviivasta tai kosteikoista (sopivat kutupaikat) niin, ettei soidin häiriintynyt. Havainnointi aloitettiin myöhään illalla ja sitä jatkettiin yöhön saakka. Havaitut yksilöt paikannettiin
kartalle. Havaintojen perusteella rajattiin viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat. Lisäksi arvioitiin koiraiden yksilömäärä.
5
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Lepakot
Yleispiirteisen lepakkoselvityksen tavoitteena oli saada tietoa Keravan alueella
esiintyvästä lepakkolajistosta sekä lepakoiden esiintymisestä ja runsaudesta. Lisäksi selvitettiin lepakoille tärkeitä alueita, jotka ovat pääasiassa saalistusalueita
ja siirtymäreittejä, sekä mahdollisuuksien mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tärkeät lepakkoalueet luokiteltiin Suomen Lepakkotieteellisen
Yhdistyksen (2012) ohjeen mukaisesti.
Selvitysmenetelmänä käytettiin aktiiviseurantaa, joka keskitettiin lepakoille parhaiten soveltuville alueille. Kaikki inventoitavaksi valitut alueet kartoitettiin yöaikaan jalan tai hitaasti autolla ajaen kolme kertaa kesän aikana (kesä-, heinä- ja
elokuussa). Lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta eli lepakkodetektoria (Pettersson D240x), jolla voidaan havaita lepakoiden päästämät kaikuluotausäänet. Tarvittaessa ääniä tallennettiin myöhempää lajinmääritystä ja analysointia varten.
Lepakkoselvityksessä käytettiin aktiiviseurannan lisäksi maastoon jätettäviä passiiviseurantadetektoreita (AnaBat SD1). Laitteet tallentavat lepakoiden ultraääniä
muistikortille, joten niillä voidaan täydentää aktiiviseurannan tuloksia. Passiiviseurantadetektoreita pidettiin kartoitusöinä yhteensä 31 eri paikassa.

Lepakkoselvitykseen käytettiin kesän aikana yhteensä 15 kartoituskertaa (kesäkuu 5, heinäkuu 5 ja elokuu 5). Selvityksestä on laadittu erillinen raportti (Hagner-Wahlsten 2014), jossa työn toteuttaminen ja tulokset on esitetty.

2.3 LUONTOKOHTEIDEN ARVOTTAMINEN
Arvokkaille luontokohteille (luku 4) annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka (vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto.
1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K)
Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän
luokkaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet eli ns. IBA-alueet.
2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V)
Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja
lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti arvokkaille kohteille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta.
3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M)
Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luontotyypit, luonnontila ja
pinta-ala vastaavat Uudellamaalla maakunnallisesti arvokkaille luontokohteille
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annettuja ns. LAKU-kriteerejä (Salminen & Aalto 2012). Alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta. Alueet,
joilla on (useita) silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja
lajeja.
4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P)
Kohteella esiintyy paikallisesti (Keravan alueella) harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja.

2.4 EKOLOGISET YHTEYDET
Ekologisten yhteyksien tarkastelun keskeisenä lähtöaineistona olivat tässä luontoselvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet, Keravan kartta- ja ilmakuva-aineistot sekä Keravaa ympäröiviltä alueilta Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot. Käytettävissä olivat luontoselvityksessä kuvattujen arvokkaiden
luontokohteiden rajaukset paikkatietomuodossa. Työssä käytettiin lisäksi hirvieläinonnettomuuksia (Uudenmaan ELY-keskus 16.12.2013) ja maakuntakaavan viheryhteyksiä kuvaavaa paikkatietoaineistoa.
Aineistoja käsiteltiin MapInfo-paikkatieto-ohjelmistolla. Tarkastelu painottui
laajempiin metsäalueisiin ja niiden välisiin alueisiin sekä Keravanjoen ja muiden
virtavesien muodostamiin yhteyksiin. Ilmakuvista rajattiin rakentamattomat
metsäkuviot. Rajattujen kuvioiden ja muun käytössä olevan aineiston avulla selvitettiin metsäalueiden väliset eläimille sopivat kulkuyhteydet ja arvioitiin niiden merkitys (paikallinen yhteys, maakunnallisesti tärkeä yhteys). Tarkasteltavana olivat myös yhteydet Keravan ulkopuolelle. Tärkeimmät ekologiset käytävät ja niiden väliset pullonkaula-alueet (kapeikot ja epäjatkuvuuskohdat) esitellään raportissa ilmakuvien päällä.

3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Kerava sijaitsee Uudenmaan (U) eliömaakunnassa. Alue kuuluu eteläboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeen sisällä vuokkovyöhykkeen eli Lounaismaan lohkoon. Keravalla vallitseva metsätyyppi on lehtomainen kangas (käenkaali–mustikkatyyppi, OMT), minkä lisäksi tavataan tuoreita mustikkatyypin (MT) kangasmetsiä. Kuivahkoja kangasmetsiä (puolukkatyyppi, VT) on erittäin vähän ja
kuivat kankaat (kanervatyyppi, CT) puuttuvat kokonaan. Pienialaisia tuoreita ja
kosteita lehtoja on jäljellä mm. mäkien alarinteillä ja ojien varsilla.
Metsäntutkimuslaitoksen tekemän valtakunnan metsien 11. inventoinnin (tulokset vuosilta 2009–2011) perusteella Keravalla on metsätalousmaata 1241 hehtaaria, josta kasvullista metsämaata 1196 hehtaaria, kitumaata 28 hehtaaria ja
joutomaata 18 hehtaaria. Metsämaasta 88 % on kivennäismaata ja 12 % turvemaata. Kuusi on vallitseva puulaji noin 42 %:lla metsämaasta, mänty noin
32 %:lla ja koivu noin 16 %:lla metsämaasta. Ikärakenteen tarkastelu osoittaa,
että Keravan metsämaasta noin 53 % on puustoltaan enintään 60-vuotiasta. 61–
100-vuotiasta puustoa on noin 34 %:lla ja yli 100-vuotiasta puustoa lähes
10 %:lla Keravan metsämaasta.
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Suokasvillisuuden aluejaossa Kerava kuuluu Etelä-Suomen kilpikeitaiden eli
konsentristen kermikeitaiden vyöhykkeeseen. Soiden osuus maa-alasta on
melko pieni eikä Keravan alueella ole laajoja suoyhdistymiä. Alueella on pieniä
rämeitä, korpia ja nevoja mm. metsämaan ja kallioiden painanteissa sekä vesistöjen rannoilla. Pinta-alaltaan suurimmat suot, Koukkusuo ja Tuomalansuon Keravaan kuuluva osa, on ojitettu. Ojittamattomia soita on vain muutamia ja ne
ovat pieniä.
Keravalla ei ole lainkaan järviä. Kaupungin halki virtaavan Keravanjoen lisäksi
huomattavimpia vesistöjä ovat useat pienet lammet, joista suurin osa on syntynyt
kaivamisen tai patoamisen tuloksena. Pienempiä virtavesiä edustavat monet ojat
ja purot, jotka eivät ole luonnontilaisia.
Maisemamaakuntajaossa Kerava sijoittuu Eteläisen rantamaan alaluokkaan Eteläinen viljelyseutu. Keravan koillisosassa on laaja vankilan peltoalue. Lisäksi
suurempia peltoja on Keravanjoen varrella ja Kaskelan alueen itäosassa. Valtatie
4:n länsipuolinen alue on pääasiassa rakennettua taajama-aluetta. Laajempia
metsiköitä on ainoastaan kaupungin pohjois- ja etelärajoilla. Valtatie 4:n itäpuolella tiheään rakennettuja alueita on vähemmän ja metsää on jäljellä melko paljon (mm. kaupungin kaakkoisin osa).

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT
4.1 LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET LUONTOKOHTEET
Keravan kaupungin alueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten
luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita tai suojeltuja luontotyyppejä. Vuoden 2014 maastoselvityksissä ei myöskään todettu kohteita, jotka
täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit.
Keravalla on kuusi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä (liite 1):
1. Museon tammi (Uudenmaan lääninhallituksen päätös 2747/1976)
2. Museon mänty (päätös 2747/1976)
3. Valorannan koivu (Sariolantie 22) (päätös 2755/1965)
4. Hautalan kuusi (Nyyrikintie 8) (päätös 7335/1963)
5. Ollilan käärmekuusi (päätös 12230/1957)
6. Etu-Mikkolan siirtolohkare (Isokiventie) (päätös 4867/1973).
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Kuva 2. Etu-Mikkolan siirtolohkare.

4.2 MUIDEN LAKIEN MUKAISET LUONTOKOHTEET
Vesilaki
Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan ”luonnontilaisen … lähteen taikka muualla kuin
Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen
lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” Keravalla todettiin
kolme pienvettä, joiden voidaan katsoa olevan em. lainkohdassa tarkoitettuja
kohteita (kohteiden sijainti, ks. liite 1). Selvitysalueella todetut vesilain 2 luvun
11 §:n mukaiset pienvedet voidaan katsoa paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi.

7. Ollilanlampi
Kohde on nevarantainen alle yhden hehtaarin suuruinen lampi, joka on kuvattu
tarkemmin alaluvussa 4.4.

8. Kytömaan lähde
Halkaisijaltaan noin kolmemetrinen avolähde, joka sijaitsee Kytömaan suon itäpuolella (ks. kuva 10, s. 18). Lähde on Keravan suurin. Lähteen ympäristö on
nuorta ja varttuvaa lehtipuustoa kasvavaa entistä niittyä, jonka poikki lähteen
laskupuro virtaa Lahdentien suuntaan.
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Lähde on niukkakasvinen, mutta laskupuron varrella kasvaa kosteita, lähteisiä
paikkoja suosivia kasvilajeja, kuten purolitukkaa, rantaminttua, kevätlinnunsilmää, suokelttoa ja hiirenporrasta. Kaikkein vaateliaimmat lähdekasvit puuttuvat.
Kytömaan lähteessä on merkkejä vanhasta hyötykäytöstä ja sen laskupuroa on
aikanaan kaivettu. Lähde on saattanut toimia esimerkiksi karjan juottopaikkana.
Vanhan käytön jäljet ovat vähäisiä eivätkä vaikuta enää olennaisesti kohteen
luonnontilaan, joten lähde voidaan katsoa vesilain mukaiseksi kohteeksi.

9. Salmelan lehdon noro
Salmelan lehdon pohjoispäähän idän suunnasta laskeva kausikuiva noro, jonka
varrella kasvaa vaateliasta kosteiden lehtojen kasvillisuutta. Lajistoon kuuluu
mm. alueellisesti uhanalainen korpinurmikka. Luonnontilainen noro sisältyy
Salmelan lehdon arvokkaan luontokohteen rajaukseen. Salmelan lehto on kuvattu alaluvussa 4.4.

Metsälaki
Metsälain 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt;
ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot; rehevät lehtolaikut sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot
ja rantaluhdat.
Jos ko. elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia, niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee
tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. On kuitenkin huomattava, että metsälakia sovelletaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella
metsän hoitamiseen ja käyttämiseen vain maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen
osoitetuilla alueilla. Metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita.
Selvitysalueella todetut metsälain 10 §:n mukaiset kohteet sisältyvät tässä raportissa esitettyihin arvokkaisiin luontokohteisiin. Taajama-alueella sijaitsevat kulttuurivaikutteiset lehdot ja entisille pelloille kehittyneet lehtojen sukkessiovaiheet eivät ole metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja kohteita.

4.3 VALTAKUNNALLISTEN JA MAAKUNNALLISTEN INVENTOINTIEN
MUKAISET LUONTOKOHTEET
Keravan alueella ei sijaitse kansainvälisesti (IBA; Heath & Evans 2000), kansallisesti (FINIBA; Leivo ym. 2002) tai maakunnallisesti (MAALI; Ellermaa 2011)
tärkeitä lintualueita.
Keravalla ei ole arvokkaaksi luokiteltuja kallioalueita (Husa & Teeriaho 2004),
moreenimuodostumia (Mäkinen ym. 2007) eikä tuuli- tai rantakerrostumia (Mäkinen ym. 2011).
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Uudenmaan perinnemaisemainventoinnissa (Pykälä & Bonn 2000) todettiin Keravalta yksi kohde, Nissilän kallioketo.

10. Nissilän kallioketo (P)
Pieni tienvarsikallio vanhan Lahdentien varrella (kuva 3). Kallion tienpuoleista
reunaa on aikanaan louhittu, mutta kallion laella ja kallion etelärinteellä on jäljellä kasvistoltaan edustavaa kallioketoa ja rinneniittyä. Nissilän kallio on kasvilajistoltaan Keravan monipuolisin kallioalue. Sen merkittävin laji on Suomessa lounainen hakarasara. Nissilän kallioketo arvioitiin Uudenmaan perinnemaisemainventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi. Pihamaihin rajoittuva kallioalue on säilynyt lähes puuttomana, eikä kalliolla näy ulkoilukäytön aiheuttamia
kulumisjälkiä. Nissilän kallioketo on edelleen paikallisesti arvokas luontokohde.

Kuva 3. Nissilän kalliokedon sijainti ja rajaus.

4.4 MUUT ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Keravalla aiemmin tehdyissä luontoselvityksissä (ks. luku 7) on lueteltu eritasoisia luontokohteita. Joistakin aiemmista tiedoista puuttuu selkeä kohteiden
luontoarvojen yksilöinti ja/tai kohteiden arvotus. Alueet tarkastettiin maastossa
kesällä 2014, mutta kaikkia niistä ei luokiteltu tässä yhteydessä käytetyillä arvotusperusteilla (ks. alaluku 2.3) arvokkaiksi luontokohteiksi.
Muiksi maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi katsottiin
seuraavassa esiteltävät alueet (yleiskartta kohteiden sijainnista on raportin liitteenä 1). Selvitysalueella tavatut Suomessa uhanalaiseksi luokitellut luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b) ja METSO-ohjelman kriteerit täyttävät kohteet (Ympäristöministeriö 2008) sisältyvät näihin kohderajauksiin. Näiden ulkopuolella
11
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tavattiin lähinnä entisille pelloille kehittyneitä suurruoholehtoja sekä lehtojen tai
lehtokorpien sukkessiovaiheita. Tällaisia alueita ei rajattu vuoden 2014 selvityksessä arvokkaiksi luontokohteiksi, sillä kohteilla ei nykytilassaan ole edustavaa
kasvillisuutta.
Virtavesiä ei ole Keravalla aiemmin inventoitu lukuun ottamatta niiden varrella
olevia yksittäisiä luontokohteita. Tässä selvityksessä inventoitiin kaikki peruskarttaan merkityt purot ja ojat lukuun ottamatta kaivettuja suo- ja metsäojia. Arvokkaiksi luontokohteiksi katsottiin ainoastaan osa Savionojasta (kohde 27) ja
Myllypurosta (kohteet 16 ja 17). Muiden tarkistettujen kohteiden luontoarvot
ovat heikentyneet mm. ojien perkaamisen vuoksi. Kohteilla voi silti olla merkitystä ekologisina yhteyksinä (ks. alaluku 5.3).

11. Haukkavuori (arvoluokka M)
Haukkavuoren alue (kuva 4) on inventoitu tarkoin 1980-luvun puolivälissä, jolloin Haukkavuori arvioitiin Keravan merkittävimmäksi luontoalueeksi. Perusteluina mainittiin mm. Keravan laajimmat lehdot, vanha ikimetsä, arvokas kasvilajisto, maisemalliset arvot sekä alueen erinomainen soveltuvuus ulkoilu- ja opetuskäyttöön (Laamanen & Noukka 1986). Alueen pinta-ala oli 34 hehtaaria, ja
se koostui vanhan metsän alueesta ja sitä ympäröivistä nuoremmista lehdoista.

Kuva 4. Haukkavuoren luontokohteen rajaus. Alueen pinta-ala on 21 hehtaaria ja se rajautuu
etelässä hakkuualueisiin ja nuoriin metsiin.

Haukkavuoren kallioharjanteen länsi- ja itäpuolella on tehty 1980-luvun puolivälin jälkeen hakkuita ja yhtenäisen metsäalueen pinta-ala on pienentynyt. Kesällä 2012 tehty inventointi osoittaa Haukkavuoren alueen säilyneen ympäristön
metsänkäsittelystä huolimatta arvokkaana luontokohteena (Ympäristösuunnittelu Enviro 2012). Lähes koko alue täyttää METSO-ohjelman valintakriteerit ja
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alueella on myös metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä. 1980luvulla tehty 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, lehtoimikkä ja mustakonnanmarja. Pähkinäpensaat ja suurin osa metsälehmuksista kasvaa hakattujen rinteiden yläosissa lähellä hyvin säilyneen metsäalueen reunaa. Huomionarvoiseen kasvilajistoon kuuluvat myös Keravalla hieman yleisemmät, mutta vain
paikoittain esiintyvät kasvit kevätlehtoleinikki, mukulaleinikki ja kevätlinnunherne. Harvinaisista käävistä ainakin pihkakääpää kasvaa Haukkavuoren pääjyrkänteen pohjoisrinteen kuusissa. Alueen länsiosassa on runsaasti viime vuosina
kaatuneita kuusia, joten kääpälajisto todennäköisesti monipuolistuu tulevaisuudessa.
Huomattava osa Haukkavuoren alueesta on lehtoa. Alueella on useita lehtotyyppejä jokivarren kosteista lehdoista rinteiden tuoreisiin, käenkaali–oravanmarjatyypin 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 kesällä 2012 myös linnustollisesti merkittäväksi alueeksi. Alueella todettiin kuusi silmälläpidettävän sirittäjän reviiriä ja kaksi vähälukuisen idänuunilinnun reviiriä. Lisäksi tavattiin mm. harmaapäätikka ja varpushaukkapoikue. Haukkavuori on Keravan lintuatlaksen (Asikainen & Savelainen 2008) perusteella kaupungin tärkeimpiä lintualueita. Pesintään viittaavia havaintoja mainitaan kesällä 2012 havaittujen lajien lisäksi mm. käestä, pohjantikasta ja pikkusieposta.

Kuva 5. Kuusikkoa Haukkavuoren länsirinteen tyveltä.
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Kesällä 2012 tehdyn lepakkokartoituksen perusteella Haukkavuori on Kaskelan
osayleiskaava-alueen tärkein lepakoiden saalistusalue, jossa myös lepakkolajisto
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 pääjyrkänteeltä 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 elinvoimaisten perhoslajien joukkoon
(Rassi ym. 2010).
Haukkavuori tulisi rauhoittaa luonnonsuojelualueeksi (kaavamerkintä SL).

12. Matkoissuo (M)
Pääosa Matkoissuosta sijaitsee Tuusulan kunnan alueella (kuva 6). Suo on säilynyt maakunnallisesti merkittävänä kokonaisuutena huolimatta vähäisistä ojituksista, jotka ovat muuttaneet suon vesitaloutta ja kasvillisuutta. Keravan puoleista osaa ei ole ojitettu.
Arvokkaaksi luontokohteeksi rajatun alueen eteläpäässä on pajujen vallitsemaa
luhtaista korpea. Alue on kuivahtanut Tuusulan puolella olevien ojien vaikutuksesta. Kenttäkerroksessa vallitsevat järvi- ja metsäkorte, kurjenjalka, suo-orvokki, metsäalvejuuri, nurmilauha ja suoputki. Suon reunalla on vanha kaivo.

Kuva 6. Matkoissuon luontokohteen sijainti ja rajaus. Pääosa suosta on Tuusulan kunnan alueella.
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Luontokohteeksi rajatun alueen itäreunalla on ohutturpeista korpea, jonka puustona on nuorta koivua, vähän tervaleppiä sekä alikasvoksena kuusta, pihlajaa,
raitaa ja harmaaleppää. Pensaista tavataan korpipaatsamaa. Aluskasvillisuus on
hyvin niukkaa ja sen muodostavat lähinnä metsäalvejuuri, käenkaali ja metsäkorte. Niukkana tavataan mm. mesimarjaa ja pallosaraa.
Suon kasvillisuus muuttuu ja monipuolistuu lännen suuntaan: Järvikorte on valtalaji ja sen lisäksi kenttäkerroksessa tavattavia lajeja ovat mm. raate, suo-orvokki, kurjenjalka, maariankämmekkä, harmaa-, riippa- ja tähtisara, suokukka,
isokarpalo, villapääluikka, kangasmaitikka, luhtarölli ja suoputki. Laamanen ja
Noukka (1986) mainitsevat suolta myös harvinaisen harajuuren, mutta sitä ei
havaittu kesällä 2014. Muuttuneella nevalla kasvaa harvakseltaan nuoria koivuja, kuusia, mäntyjä ja kiiltopajua.
Rajatun alueen pohjoisin ja läntisin osa on sarojen luonnehtimaa nevaa. Lähellä
suon reunaa tämä on kehittymässä sarakorveksi. Nevan valtalaji on jouhisara,
minkä lisäksi tavataan pullo- ja rahkasaraa sekä monia edellisessä kappaleessa
mainittuja lajeja. Pyöreälehtikihokin lisäksi suon kuivahtaneissa rimmissä tavataan niukkana leväkköä.
Matkoissuon Tuusulan puoleinen osa on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL)
Sulan osayleiskaavassa vuonna 2014. Myös Keravan kaupunkiin kuuluva alue
tulisi osoittaa samalla kaavamerkinnällä yleiskaavassa 2035. Kohde on tärkeä
osa suoyhdistymää, joka tulisi säilyttää osana maakunnallista suojelualueverkostoa.

Kuva 7. Matkoissuon itäosan kasvillisuutta.
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9. Salmelan lehto (P)
Haukkavuoren pohjoispuolella Keravanjoen varressa sijaitseva Salmelan lehto
on monipuolinen lehto- ja tulvaniittykokonaisuus, jonka kasvilajistoon kuuluu
useita Keravalla harvinaisia lajeja. Lehtoalue kattaa noin 400 metrin mittaisen
jokivarsijakson Salmelan tilakeskuksen eteläpuolella (kuva 8). Alueen pinta-ala
on 2,5 hehtaaria. Joen mutkan kohdalla alueen pohjoispäässä on kaksi kosteikkopoukamaa, joiden valtakasvina on mesiangervo. Muita runsaita kasvilajeja
joenmutkan niityllä ovat mm. kullero ja kurjenmiekka. Jokivarteen laskee kaakosta pieni, kausikuiva noro. Puronotkelma on metsäinen. Kasvilajistossa on
sekä kosteiden lehtojen että tuoreiden lehtojen lajistoa, mm. hiirenporrasta, imikkää, käenkaalia, mustakonnanmarjaa ja lehtopalsamia. Noron varressa on myös
pieni esiintymä alueellisesti uhanalaista korpinurmikkaa. Salmelan tilustien ja
Keravanjoen välinen noro on vesilain mukainen pienvesi, jonka luonnontilan
muuttaminen on kiellettyä. Luonnontilainen noronvarsi on myös metsälain mukainen arvokas elinympäristö.
Joen mutkan eteläpuolinen alue on suurimmaksi osaksi haapavaltaista, jokivarren tulvatasanteelle kasvanutta lehtoa. Aivan jokivarressa on myös pensaikkoista
niittyä. Koko alue on tulkittavissa metsälain 10 §:n mukaiseksi arvokkaaksi
elinympäristöksi. Kohde on Noukan ja Laamasen (1987) mukaan Keravan suurin haavikko. Sekapuuna kasvaa mm. harmaaleppää ja pohjoispäässä jonkin verran kuusta. Kenttäkerroksen paikallisia erikoisuuksia ovat Keravalla harvinaiset
lajit keltavuokko (runsas pohjoispäässä jokimutkan eteläpuolella) ja mäkilehtoluste (harvakseltaan koko alueella). Muista lehtokasveista mainittakoon imikkä,
kevätlehtoleinikki, kevättähtimö, mukulaleinikki ja lehtokorte. Koiranvehnä on
jokivarren niityillä huomiota herättävän runsas.

Kuva 8. Salmelan lehdon sijainti ja rajaus.
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Kauempana jokivarresta maasto kohoaa loivaksi rinteeksi, jonka puustoa on voimakkaasti harvennettu. Myös ylispuina kasvaneita suuria haapoja on poistettu.
Rinne on tuoretta lehtoa ja sen alapuolella on pieniä lehtokorpilaikkuja. Hakkuut
ja korpilaikkuja pitkin liikkuneet metsäkoneet ovat heikentäneet rinnelehdon
luonnonoloja. Hakkuun turmelema lehtoalue on jätetty arvokkaan luontokohteen
rajauksen ulkopuolelle.

13. Koilliskulman jokilaakso (P)
Huomattava osa Keravanjoen ranta-alueista on raivattu pelloiksi. Jokivarressa
on jäljellä vain vähän alueita, joissa metsä reunustaa jokea molemmilla puolilla.
Näistä edustavin on kaupungin koillisrajalla sijaitseva koilliskulman jokilaakso
(kuva 9), jossa runsaan kymmenen metrin levyinen joki mutkittelee melko syvällä metsämaastoon uurtuneessa uomassa. Uoman varrella on virtaavan veden
synnyttämiä, jokeen sortuneita rantatörmiä, pieniä tulvavalleja ja rantaniittyjä.
Jokea reunustava metsä on tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasta. Alueen pintaala on 2,7 hehtaaria.
Vielä 1980-luvulla jokilaakson eteläosaa reunustivat pensaikkoiset niityt
(Noukka & Laamanen 1987). Nyt niiden tilalla on nuorta, kymmenmetristä männikköä ja koivikkoa, mutta aluskasvillisuudessa on vielä runsaasti niittylajistoa,
mm. mesiangervoa, päivänkakkaraa, nurmikaunokkia, kevättaskuruohoa ja kissankelloa. Niitty on kaventunut jokivarteen kymmenen metrin levyiseksi kaistaleeksi. Edustavimmat niityt ovat alueen pohjoisosassa, jonka kosteilla niittykuvioilla kasvaa mm. ruokohelpiä, koiranvehnää, mukulaleinikkiä, lehtotähtimöä,
keltaängelmää ja karhunköynnöstä. Pihamailta luontoon karannutta rohtoraunioyrttiä kasvaa yleisesti pitkin jokivartta.

Kuva 9. Koilliskulman jokilaakson sijainti ja rajaus.
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Pohjoispään jokivartta reunustaa varttunut kuusikkolehto. Sen kasvilajistossa
vallitsevat käenkaali, kielo, valkovuokko ja metsäkastikka.

14. Kytömaan suo (P)
Kytömaan suo (kuva 10) on osa laajempaa, 1980-luvulla valmistuneessa luontokohdeinventoinnissa mainittua seudullisesti arvokasta luontokohdetta (Kytömaan moreeniselänne ja suomaasto; Laamanen & Noukka 1987). Alue koostuu
suosta ja sen itä- ja koillispuolella sijaitsevasta moreeniharjanteesta ja metsittyneeseen niittyyn rajautuvasta lehdosta. Alueen suojeluarvo on heikentynyt suon
itäpuolella tehtyjen hakkuiden seurauksena. Vielä 1980-luvulla paikalla kasvaneen kuusivaltaisen metsän tilalla on nuorta, tiheäpuustoista koivikkoa, ja lehtokasvillisuus näyttää huomattavasti taantuneen. Myös moreeniharjanteen järeäpuustoinen kuusikko on hakattu. Tilalle on kasvanut kymmenmetristä, tiheää
koivikkoa ja nuoria kuusia.
Kytömaan suo on säilynyt ojittamattomana. Suo on korpiräme, jonka etelä- ja
itäosassa on varttunutta ja vanhaakin puustoa. Luoteisen haaran puusto on
nuorta, sillä se on hakattu samoihin aikoihin kuin ympäristön metsäalue, noin 20
vuotta sitten. Pohjoispään pieniä nevalaikkuja ympäröi aiemmin paikalla kasvaneen kuusimetsän sijaan nuori koivikko.
Kytömaan korpiräme on Keravan laajimpia ojittamattomia soita. Suon pinta-ala
on noin 2,3 hehtaaria. Suosta on hyvä ja edelleenkin ajan tasalla oleva kuvaus
Laamasen ja Noukan (1987) yhteenvedossa. Suon luonnontilaa ovat 1980-luvun
jälkeen heikentäneet pohjoispään hakkuut, mutta muita muutoksia ei ole tapahtunut.

Kuva 10. Kytömaan suon sekä Kytömaan lähteen sijainti ja rajaus.
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Luonnontilaiset korpirämeet ovat vähentyneet Suomessa lähinnä ojitusten takia.
Korpiräme on uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008b) ja se on tulkittavissa myös metsälain 10 §:n mukaiseksi vähäpuustoiseksi kitumaan suoksi.. Kytömaan suolla ei kasva harvinaisia kasvilajeja, mutta suo on luonnontilaisuutensa
ja eteläosan vanhan puuston vuoksi paikallisesti arvokas luontokohde.

15. Kytömaan haavikko (P)
Kytömaan haavikko on Kytömaan asuinalueen ja junaradan välissä sijaitseva
haapaa kasvava metsäalue (kuva 11), jonka pinta-ala on 4,3 hehtaaria. Metsikön
eteläosa on varttunutta, aarnimaista haavikkoa, jossa kasvaa sekapuuna nuorempia kuusia. Puusto on harventamatonta, maalahopuuta on erittäin runsaasti ja
pökkelöitä siellä täällä. Aluskasvillisuus on tiheän puuston katveessa niukkaa.
Lajistoon kuuluvat mm. käenkaali, sinivuokko ja valkovuokko.
Haavikon keski- ja pohjoisosa ovat entistä pelto tai niittyä, Alue on metsittynyt.
Puusto on haapavaltaista, mutta nuorempaa kuin haavikon eteläosassa. Sekapuuna kasvaa etenkin koivua ja raitoja. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa on lehtomaisen kankaan lajistoa ja niittykasvillisuutta. Haavikon läpi laskee lännestä
tuleva, suoraksi kaivettu valtaoja, jossa kasvaa tavanomaisia rehevien vesien
kasvilajeja.

Kuva 11. Kytömaan haavikon ja Myllypuron lehdon sijainti ja rajaus.

Kytömaan haavikon etelä- ja keskiosasta löydettiin keväällä 2009 runsaasti liitooravan jätöksiä (Lammi ym. 2010). Vuonna 2010 jätöksiä ei todettu (Luontotieto
Keiron Oy 2010). Keväällä 2014 jätöksiä näkyi kahden puun tyvellä metsäalueen etelärajalla (ks. s. 37–38). Kytömaan haavikko on aikaisemmin arvioitu pai-
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kallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi (Keravan luontoportaali). Sen kääpälajistoa on tutkittu vuonna 2001 (P. Ahlroth). Uhanalaisia lajeja ei tavattu, mutta lajisto osoittautui monipuoliseksi. Kääpälajeja havaittiin kaikkiaan 21. Haavikon
eteläosan runsaslahopuustoinen alue täyttää METSO-ohjelman valintaperusteet.

16. Myllypuron lehto (P)
Keravanjokeen yhtyvän Myllypuron alajuoksu mainitaan Keravan arvokkaat
luontoalueet -julkaisussa (Laamanen & Noukka 1987) merkittävänä luontokohteena. Purovarresta kuvataan kaksi erillistä luontoaluetta, jotka ovat Kytömaan
vanhan pientaloalueen pohjoispuolella sijaitseva Myllypuron lehto ja alajuoksulla Koivulantien eteläpuolella sijaitseva Myllypuron meanderilaakso.
Myllypuron lehto on kärsinyt 2000-luvun puolella ympäristössä tehdyistä avohakkuista. Puustoa on säästetty puronvarressa 5–20 metrin leveydeltä. Puusto on
lähinnä koivua, haapaa ja lehtoalueen pohjoisosassa kuusta. Hakkuut ovat altistaneet puustoa myös myrskytuhoille. Puustoista lehtoa on jäljellä n. 0,8 hehtaarin
laajuinen alue 200 metrin matkalla puron varressa (kuva 11).
Lehdossa on monipuolista, joskin melko tavanomaista kostean lehdon kasvillisuutta. Alueella kasvaa mm. puna- ja mustaherukkaa, keltaängelmää, lehtotähtimöä, kevätlehtoleinikkiä, jänönsalaattia ja niukasti Keravalla harvinaista kulleroa. Syvälle saviseen maahan uurtunut purouoma on niukkakasvinen, mutta rannoilla kasvaa mm. rentukkaa, rönsyleinikkiä, rantaminttua ja korpikaislaa. Puron
kuivemmilla töyräillä on myös tyypillistä lehtomaisten kankaiden lajistoa. Puron
uomaan tulee sekä itä- että länsipuoliselta hakkuualueelta joitakin vanhoja ojia.
Uomaa on myös kauan sitten kaivettu, mutta sen luonnontila on osin palautunut.
Myllypuron lehto on kasvistoltaan melko tavanomainen kostea, runsasravinteinen lehto. Kostea, runsasravinteinen lehto on uhanalainen luontotyyppi (Raunio
ym. 2008b). Puronvarsilehdot ovat myös metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita
elinympäristöjä. Hakkuiden reunustama puustoinen puronvarsi toimii todennäköisesti metsäalueen läpi johtavana ekologisena yhteytenä ja se sopisi lisäksi
liito-oravan elinympäristöksi. Myös Myllypuron alajuoksun kalastollinen arvo
(mahdollisia taimenen kutupaikkoja) tukee purouoman säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena.

17. Myllypuron meanderilaakso (P)
Koivulantien ja moottoritien välissä sijaitseva Myllypuron laakso (kuva 12) on
rajattu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi 1980-luvulla tehdyssä Keravan
arvokkaat luontoalueet -yhteenvedossa (Laamanen & Noukka 1987). Purolaakso
on 5–7 metriä syvä ja noin 50 metrin levyinen. Pohjalla mutkitteleva puro on
kaksi metriä leveä ja pohjoispäästä kivikkoinen. Purolaakson rinteitä peittää tiheä lehtipuusto, joka muuttuu pohjoispäässä vanhaksi, lehtomaisen kankaan
kuusikoksi. Puronvarrella on myös kosteita, reheviä niittyjä.
Myllypuron meanderilaakson luonnontila on säilynyt hyvänä. Alueelta on löydettävissä kaikki 1980-luvun inventoinnissa mainitut kasvilajit ja myös purouoma on säilynyt entisellään. Lahopuustoa on paikoin runsaasti. Mainitsemisen arvoisia kasvilajeja ovat mm. kevätlehtoleinikki, keltaängelmä, lehtopalsami
ja koiranvehnä. Lajistoon kuuluu myös pihamailta karannut illakko. Puronvarren
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kosteiden niittylaikkujen valtakasveihin kuuluvat kevätlinnunsilmä, mesiangervo ja viitakastikka. Pohjoispään kuusikossa kasvaa mm. valkovuokkoa, sinivuokkoa, käenkaalia ja nuokkuhelmikkää.
Purojakson eteläpäässä on vanha, metsittynyt hiekkakuoppa. Kuopan rinteessä
on mäyrän pesäluolasto. Myllypuron meanderilaakso saattaisi sopia Keravanjokeen istutettujen taimenien kutupaikaksi. Taimenen on myös mahdollista nousta
merestä Myllypuroon, vaikka Vantaanjoen ja Keravanjoen kalateissä tiettyjä
heikkouksia onkin. Purolaakso toimii myös ekologisena yhteytenä Keravanjokilaaksosta pohjoiseen. Puronvarsilehdot ovat metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä.

Kuva 12. Myllypuron meanderilaakson sijainti ja rajaus.

18. Keravanjoen rantaniitty ja lehdot (P)
Keravanjokeen viettävä kallioinen rinne, joka sijoittuu rakentamattomalle alueelle Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien väliin (kuva 13). Alue on arvioitu paikallisesti merkittäväksi luontokohteeksi jo 1980-luvulla (Laamanen &
Noukka 1987). Noin 0,7 hehtaarin laajuinen kohde on pieni, mutta monimuotoinen. Sen pohjoispäässä on Keravanjoen pensoittunutta rantaniittyä ja jyrkkä, jokivarteen viettävä lehtorinne. Rantaniityn erikoisuutena on laaja mukulaleinikkikasvusto. Kesäisin niitty on mesiangervon valtaama. Myös keltaängelmää kasvaa runsaasti. Rinteen puustona on vanhoja kuusia, joista myrsky on kaatanut
osan. Kuusten tilalle on noussut pihlaja- ja koivuvesaikkoa. Tuoreen lehdon lajeista käenkaali, oravanmarja ja jänönsalaatti ovat runsaita.

21

Keravan luontoselvitys 2014.

Kuva 13. Keravanjoen rantaniityn ja lehdon sijainti ja rajaus.

Alueen luoteisosassa on jokeen viettävä kalliojyrkänne. Sen ja moottoritien välissä kasvaa vanhaa kuusikkoa. Puustossa on myös muutama kookas haapa.
Aluskasvillisuus koostuu lehtolajistosta, mm. käenkaalista, kevättähtimöstä ja
kielosta. Runsain pensas on taikinamarja. Länteen viettävän kalliojyrkänteen alla
kasvoi 1980-luvulla erittäin runsaasti Keravalta vain muutamasta paikasta tavattua lehto-orvokkia. Kesällä 2014 laji osoittautui suuresti taantuneeksi, sillä
lehto-orvokkia oli jäljellä enää niukka esiintymä. Myös aiemmin runsas lehtotähtimö oli lähes hävinnyt. Moottoritien rakentaminen ilmeisesti on muuttanut
lehdon valaistuoloja ja kuivattanut sitä.
Lehtoalueen eteläosa on entistä rinneniittyä, joka on nyttemmin metsittynyt.
Puustona on alle kymmenmetristä raitaa, haapaa ja koivua. Kenttäkerroksessa
on mm. puna-apilaa, vuohenputkea, koiranputkea, ahomataraa, kissankelloa ja
kevättähtimöä.

19. Kaskelan neva (P)
Haukkavuoren eteläpuolella sijaitseva pieni, noin 15 aarin laajuinen neva, joka
on muodostunut kalliomaaston painanteeseen (kuva 14). Nevan ympäristö on
taimettuvaa hakkuuaukeaa, mutta suo on luonnontilainen ja sen mäntyvaltainen
rantapuusto on säästetty hakkuissa. 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.
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Saraneva on arvioitu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi (Raunio
ym. 2008). Kaskelan neva on hyvin pieni ja kasvistoltaan tavanomainen. Luonnontilaisena suona se on kuitenkin säilyttämisen arvoinen. Suon vierestä kulkee
Haukkavuoreen vievä ulkoilupolku.

Kuva 14. Kaskelan nevan sijainti ja rajaus.

20. Keravan kartanopuisto (P)
Keravan kartanopuisto on kaupungin muista luontokohteista poiketen kulttuurivaikutteinen ja puustokin on osin istutettua. Kohderajaukseen (kuva 15) kuuluu
kartanon pohjoispuolinen metsäalue ja kartanon länsirinteen vaahterametsikkö.
Alueen pinta-ala on 1,1 hehtaaria.
Kartanon pohjoispuolella on metsäkumpare, jonka ylispuustona on varttunutta
kuusta, koivua ja joitakin mäntyjä. Alue on pidetty puistomaisena. Pienpuustona
on etenkin vaahteroita ja pihlajia. Aluskasvillisuudessa on lehtomaisen kankaan
ja tuoreen lehdon lajistoa, runsaimpia lajeja ovat käenkaali ja vuohenputki. Vanhoista pihakasveista alueelle ovat levinneet mm. illakko ja kartanon pihamaan
lähellä laajoja kasvustoja muodostanut viitapihlaja-angervo.
Kartanon länsipuolisessa rinteessä on istutettu, mutta jo varttunut vaahterametsikkö. Kenttäkerroksessa on tuoreen lehdon lajistoa, mm. vuohenputkea, metsäorvokkia, ahomansikkaa ja metsäkurjenpolvea. Kulttuurikasvillisuutta edustavat
mm. siperianhernepensas ja kyläkellukka.
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Kartanopuiston alueella on tehty laaja perhosselvitys vuonna 2005 (Oksanen &
Rantala 2006). Alueelta tavattiin peräti kuusi Keravalle uutta perhoslajia. Alueella todettiin elävän myös silmälläpidettävän vyöneilikkayökkösen, jonka kanta
sittemmin arvioitu (Rassi ym. 2010) Suomessa elinvoimaiseksi.

Kuva 15. Keravan kartanopuiston sijainti ja rajaus.

21. Kivisillan kosteikkopoukamat (P)
Keravanjoen vanhan kivisillan eteläpuolella (kuva 16) on kolme jokivarren tulvavaikutteista poukamaa, joita pääosin jyrkkärinteisen Keravanjoen varressa on
varsin vähän. Poukamissa on monipuolinen kosteikkokasvillisuus ja niiden pensaikot ja lehtipuusto tarjoavat hyvän pesimäpaikan monille nuoria lehtimetsiä
suosiville lintulajeille. Poukamat ovat jokiuoman, vanhoja, umpeenkasvamassa
olevia meanderimutkia, joten niillä on myös geologista arvoa. Poukamilla on
todennäköisesti myös vesiensuojelullista hyötyä (tasaavat virtaamaa ja ehkä
myös kiintoaines pääsee laskeutumaan). Alueen pinta-ala on 2,1 hehtaaria.
Poukamien puusto on pääosin matalaa tuomea, harmaaleppää ja kiiltopajua. Kuivimmat reunat Porvoontien eteläpuolella ovat varttuvaa koivikkoa. Maasto on
hankalakulkuista rytöisen puuston, tulvaveden ja paikoin lähteisen maapohjan
takia. Monipuolisen kasvillisuuden valtalajit alueen reunaosissa ovat mesiangervo, karhunköynnös ja Keravalla vain paikoin tavattava lehtopalsami. Lähempänä jokiuomaa vallitsevat luhtalajit, mm. punakoiso, myrkkykeiso, rantakukka,
kaltakurjenmiekka ja ojapalpakko. Kosteikkopoukamista on tavattu runsaasti
kääpälajeja, joista Laamanen ja Noukka (1987) mainitsevat kuhmukäävän, kevätkäävän ja suomukäävän. Alueella kasvava suomukääpä on ns. kosteikkomuotoa, joka on melko harvinainen.
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Kuva 16. Kivisillan kosteikkopoukamien sijainti ja rajaus.

22. Jaakkolan lehto (P)
Jaakkolan lehto on Ahjontien eteläpuolella sijaitseva Keravanjoen rinnelehto ja
jokivarren tulvatasanne (kuva 17). Lehtorinteen puustona on varttunutta kuusta,
koivua ja haapaa. Rinteen yläosassa on myös avokalliota. Rinteen kasvilajistoon
kuuluvat mm. kielo, käenkaali, taikinamarja, koiranvehnä, metsäkastikka ja lehtonurmikka. Rinteen alapuolinen maasto on melko tasaista ja tulvavaikutteista
kosteaa lehtoa. Kasvilajiston valtalajeja ovat mesiangervo, metsäkorte, rönsyleinikki ja käenkaali. Pohjoispäässä on myös näitä harvinaisempaa lehtopalsamia
ja sekapuustona kauan sitten pihamailta levinnyttä vaahteraa. Jokivarressa on
pajukkoa ja tuomea, joiden katveessa kasvaa mm. järvikortetta, lehtotähtimöä,
nokkosta ja isokiertoa. Alava jokivarsi on metsälain 10 §:n mukainen arvokas
elinympäristö.
Jaakkolan lehto on kasvistoltaan melko tavanomainen, mutta se on laajin jäljellä
oleva lehtoalue Keravanjoen alajuoksun varrella. Lehdot ovat Suomessa vaarantuneita luontotyyppejä. Kuvaa 17 rajatun lehtoalueen itäraja noudattaa etelään
johtavaa ulkoilureittinä käytettyä polkua. Alueen pinta-ala on 0,9 hehtaaria.
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Kuva 17. Jaakkolan lehdon sijainti ja rajaus.

Kuva 18. Ollilanlammen rantanevalle avautuu kaunis näkymä lammen rannalle rakennetulta
pitkospuureitiltä.
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7. Ollilanlampi ja nevat (P)
Ahjon ulkoilualueella sijaitseva Ollilanlampi läheisine nevoineen (kuvat 18 ja
19) on Keravan laajimpia, hyvin säilyneitä luontokokonaisuuksia. Ollilanlampi
on Keravan suurin lampi ja se muodostaa rantanevoineen maisemallisesti näyttävän kokonaisuuden. Suon koillispuolella sijaitsevat nevat jäävät metsän katveeseen, mutta ovat luontoarvojensa puolelta säilyttämisen arvoisia. Hakkuilta
säästynyt metsä ja lammen ympäri kiertävät ulkoilureitit lisäävät alueen arvoa.
Alue on viittasammakon elinympäristöä (s. 39).
Ollilanlampi on ruskeavetinen, runsaskasvinen suolampi, jonka eteläreunaan on
rakennettu kauan sitten maapato. Lampea luonnehdittiin vielä 1980-luvulla
niukkakasviseksi, mutta kesällä 2014 tiheä lummekasvusto kattoi suurimman
osan lammesta. Pohjanlumpeen lisäksi vesikasvilajistoon kuuluvat ainakin pikkuvita, heinävita, pikkuvesiherne, rimpivesiherne ja rantapalpakko. Lammen
pohjoispää on lähes puutonta saranevaa (kuva 18). Kasvilajisto on monipuolinen, mutta luonnontilaisille saranevoille tyypillinen. Runsaimpia lajeja ovat pullosara, harmaasara, luhtarölli, luhtavilla, kurjenjalka, vehka ja raate. Sammallajiston valtakasvit ovat haprarahkasammal, nevarahkasammal ja suon reunaosissa
rämerahkasammal. Lammen ja sen pohjoispuolisen nevan välissä on pitkospuureitti ja lammen ympäri kiertää ulkoilureitti. Upottavalla nevalla on liikuttu vähän ja kasvillisuus on hyvin säilynyttä.

Kuva 19. Ollilanlammen ja Ollilan nevojen sijainti ja rajaus.

Nevan koillisrannalla on ruoho- ja heinäkorven sekä kangaskorven luonnehtima
korpivyöhyke, jonka puustossa on myös tervaleppää. Hieman kauempana nevalta on kuusivaltainen kallioselänteiden välinen notkelma. Sen koillispuolella
on kaksi pientä saranevaa. Niiden kasvillisuus muistuttaa Ollilanlammen nevan
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kasvillisuutta, mutta niillä kasvaa myös isokarpaloa, pyöreälehtikihokkia, tupasvillaa, liejusaraa ja mutasaraa. Märimmät pinnat ovat raatteen ja vehkan peittämiä. Pohjoisemmalla suolla on myös ruoppapintoja, joilla kasvaa pohjanlummetta jäänteenä paikalla olleesta lammesta. Molempia nevoja ympäröi kapea
korpireunus, jossa kasvaa koivuja, mäntyjä ja virpapajuja. Aluskasvillisuutena
on mm. metsäkortetta, juolukkaa ja suopursua. Soita reunustavat metsät ovat paikoin kangaskorpea, paikoin mustikkatyypin kangasta.
Ollilan nevat eivät ole aivan luonnontilaisia, sillä niitä on yritetty aikanaan kuivattaa. Vanha oja on nähtävissä sekä soiden välisellä metsäkannaksella että pohjoisemman suon pohjoispuolella. Nevalla ojia ei ole. Luonnontilaiset saranevat
ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia (Raunio ym. 2008a, b).

23. Ollilan kallio (P)
Vanhan Lahdentien länsipuolella on useita Keravanjoen laaksosta kohoavia kallioisia metsäalueita. Metsäkuviot ovat olleet tehokkaassa talouskäytössä, mutta
osa kallioalueista on säästynyt voimaperäisiltä hakkuilta. Ollilan tilakeskuksen
lounaispuolella on kahdesta kallionlaesta muodostuva kallioalue, jonka laki ulottuu 35 metriä Keravanjoen yläpuolelle. Alueella on tehty harvennushakkuita,
mutta puustoa on säästetty kallioiden lakialueella. Eteläisempi kallioalue (kuva
20) on säilynyt laajalti luonnontilaisena ja sen laella on varttunutta, kituliaasti
kasvanutta kalliomännikköä. Korkeimmalla kohdalla männyt jäävät alle viisimetrisiksi, mutta muualla ne ovat yleisesti kymmenmetrisiä. Puusto on paikoin
harvaa, mutta laajoja avokallioita ei ole. Mäntyjen katveessa kasvaa nuoria koivua. Kalliopintojen valtakasveja ovat kanerva, puolukka, mustikka, metsälauha,
poronjäkälät ja isohirvenjäkälä. Vaateliaat kalliokasvit puuttuvat. Kallioalueen
lounaisosassa on pieni jyrkänne.
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Kuva 20. Ollilan kallion sijainti ja rajaus.

Kallioalueen itäpuolella kulkee ulkoilureitti, jonka ympäristössä on tehty laajoja
hakkuita. Arvokkaan kallioalueen rajaus noudattaa hakkuukuvion reunoja. Alueen pinta-ala on 2,2 hehtaaria.
Ollilan kallioiden harvapuustoisimmat lakialueet (myös rajatun alueen pohjoispuolella) ovat metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä.

24. Ilmarisen kallio (P)
Ilmarisen kallio on Keravan luoteiskulmassa sijaitseva omakotiasutuksen ympäröimä kalliometsäalue (kuva 21). Kallioalueen rinteet ovat harvennettua tuoreen
kankaan sekametsää. Ympäristöään 10–15 metriä korkeammalle nousevan kallion laki on loivasti kumpuilevaa silokalliota. Puusto on alle kymmenmetristä,
kituliaasti kasvanutta kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa joitakin koivuja ja
pienpuustona katajia ja koivuja. Kallioalueen puusto ei ole erityisen vanhaa, keloja ja lahopuustoa on niukasti. Aluskasvillisuus on paikoin ulkoilukäytön kuluttamaa, paikoin hyvin säilynyttä. Lajistossa on karuille kallioalueille tyypillisiä kanerva- ja puolukkatyypin kasveja, nimilajien lisäksi mm. metsälauhaa,
lampaannataa, nurmirölliä, mustikkaa ja kangasmaitikkaa. Hieman harvemmin
tavattavista lajeista kalliolla kasvaa jäykkärölliä ja virnasaraa.
Ilmarisen kallio on edustava näyte Keravan pohjoisosien kallioalueista, joista
monet ovat kärsineet rakentamisesta tai metsienhakkuista. Kallioalueen pintaala on 3,4 hehtaaria. Huomattava osa siitä on metsälain 10 §:n mukaista karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempaa kalliometsää, joka yksi metsälain suojaamista arvokkaista elinympäristöistä.

Kuva 21. Ilmarisen kallion sijainti ja rajaus.
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25. Niinikankaan lehto (P)
Keravantie kulkee Keravan länsirajalla metsäisen alueen läpi. Tien molemmilla
puolilla on sekapuustoista lehtoa. Tien pohjoispuolella on Sompion puiston kuntorata, jonka ympäristön puustoa on harvennettu. Alue on melko edustavaa kuusivaltaista lehtoa, mutta paremmin säilynyttä lehtomaastoa on Keravantien eteläpuolella. Niinikankaan lehtomaaston nimellä tunnettu alue ulottuu Keravantieltä etelään entisille, nyttemmin metsittyneille peltomaille (kuva 22). Alueen
pinta-ala on 5,6 hehtaaria ja se kattaa suunnilleen kolmanneksen Niinikankaan
asuinalueen pohjoispuolisesta metsäalueesta.
Niinikankaan lehtomaasto on tasaista, savipohjaista maata, jolle on tyypillistä
pienissä painanteissa olevat lehtokorpilaikut ja niiden väliset kuivemmat tuoreen
lehdon kuviot. Alueen puustoa luonnehdittiin 1980-luvulla koivikoksi (Laamanen & Noukka 1986), mutta nykyisin se on koivun ja kuusen muodostamaa sekametsää. Osa kuusista on jo melko järeitä. Paikoin kasvaa myös haapaa ja harmaaleppää. Lahopuustoa alueella on vielä melko niukasti. Lehtokorpilaikkujen
kasveja ovat mm. rentukka, suo-orvokki, rönsyleinikki, kevätleinikki, kurjenjalka, terttualpi ja mätässara. Tuoreen lehdon aloilla kasvaa mm. käenkaalia, kevättähtimöä, oravanmarjaa, jänönsalaattia, kieloa ja metsäalvejuurta. Myös mustikkaa on monin paikoin. Metsäalueen eteläreunassa on entistä peltoa, jonka liepeillä kasvaa niittylajistoa.

Kuva 22. Niinikankaan lehtomaaston sijainti ja rajaus.

Lehtoalueen itäpään läpi virtaa Myrtinoja-niminen puro, joka on uurtanut syvän
uoman hiesusaviseen maahaan. Myrtinojaan laskee lännestä pienempi lehtoalueen läpi virtaava puro. Molempien purojen uomaa on aikoinaan kaivettu, mutta
osa purojaksoista on luonnontilaisia. Purojen varrella on pieniä tulvatasanteita,
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joilla kasvaa mm. mesiangervoa, vuohenputkea, lehtoleinikkiä, kevätlehtoleinikkiä, valkovuokkoa ja nokkosta. Puusto on harmaaleppävaltaista.
Niinikankaan lehtoalue on Keravan suurimpia lehtoja. Alueen kasvillisuus on
monipuolista ja sen arvoa lisää hyvin säilynyt puusto.

Kuva 23. Niinikankaan lehtoalue on kuusettumassa, mutta lehdon kasvilajisto on silti hyvin säilynyt.

26. Kumitehtaan metsikkö (P)
Entisen kumitehtaan alueella sijaitsevan (kuva 24) mäenkumpareen valtapuustona on vanhoja mäntyjä ja koivuja. Alikasvoksena tavataan koivua, pihlajaa,
vaahteraa, raitaa, haapaa, tammea, harmaaleppää, tuomea ja kuusta. Kohteella
on muutama maapuu, pökkelö ja kelo. Pensaskerroksessa kasvaa mm. taikinamarjaa, vadelmaa, terttuseljaa, metsäruusua ja Keravalla harvinaista pähkinäpensasta. Mäellä on ollut aikoinaan rakennus, jonka pihapiiristä muistuttavat viljelyjäänteenä tavattavat pihasyreeni, juhannusruusu, kurtturuusu, aitaorapihlaja, omenapuu, pensasangervolaji ja kiiltotuhkapensas sekä suikeroalpi.
Lehtomaisen ja kulttuurivaikutteisen metsän kenttäkerroksen lajeja ovat mm. lillukka, kielo, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, metsäkastikka, rönsyleinikki, vuohen- ja koiranputki, kultapiisku, nurmitädyke, ahomatara, kurjen- ja peurankello,
kangasmaitikka, metsäkorte, nurmirölli, metsäorvokki, purtojuuri, voikukat,
nuokkuhelmikkä, nokkonen, metsäapila, rohtovirmajuuri, särmäkuisma, huopaohdake, niittyhumala ja ojakellukka. Keravalla harvinainen lehtojen heinälaji,
mäkilehtoluste, muodostaa muutamia kasvustoja. Melko avoimena säilyneen entisen pihapiirin ovat vallanneet kookkaammat lajit: vuohenputki, vadelma, rohtovirmajuuri, juolavehnä, pelto-ohdake ja nokkonen.
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Metsikkö rajautuu patoamalla tehtyyn lampeen, jonka rannalla kasvaa mm.
suovehkaa, isokiertoa, jättipalsamia, leveäosmankäämiä, ratamosarpiota, rantaja terttualpia sekä mesiangervoa. Rantapuina on mm. istutettuja iäkkäitä hopeasalavia. Rantavedessä kasvaa heinävitaa ja vesitähteä.

Kuva 24. Kumitehtaan metsikön sijainti ja rajaus.

Kuva 25. Kumitehtaan metsikköä pähkinäpensaineen.
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27. Savion purolaakso (P)
Keravan arvokkaat luontoalueet -julkaisun (Laamanen & Noukka 1987) kuvaus
Savionojan varresta pitää edelleen varsin hyvin paikkansa. Kohteen rajausta
(kuva 26) on tarkistettu hieman.
Savionojan rajaukseen sen pohjoisosassa sisältyvät metsäkuviot ovat lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa (OMT, OMaT). Puustona on vanhaa kuusikkoa
ja vähän lehtipuita. Aluskasvillisuus on tavanomaista, eikä harvinaisia tai erityisen vaateliaita lajeja tavata. Erikseen voidaan kuitenkin mainita lehtotähtimö ja
kevätlehtoleinikki. Ojavarren pensaikkoisilla jaksoilla kenttäkerroksessa esiintyvät mm. mesiangervo, ojakellukka, viitakastikka, vuohen- ja koiranputki, nokkonen, korpikaisla sekä ranta-alpi. Heinistä ruokohelpi ja ojasorsimo muodostavat laajoja kasvustoja. Vieraslajeista jättipalsami on levinnyt purolaaksoon,
mutta ei toistaiseksi ole kovin runsas.
Nykyisten ja entisten peltojen kohdalla Savionojan reunoilla kasvaa kulttuurivaikutuksesta kertovia rikka-, piennar- ja niittylajeja. Runsaita ovat muutamien
edellä mainittujen lajien lisäksi mm. pietaryrtti, pelto-ohdake, pujo, juolavehnä,
paimenmatara, puna-apila, karhunputki, nurmipuntarpää, harakankello, niitty-,
kevät- ja rönsyleinikki, ojakärsämö, hiirenvirna ja maitohorsma.

Kuva 26. Savion purolaakson sijainti ja rajaus.

Savionoja virtaa rajatulla alueella enimmäkseen luonnonuomassa. Se on arvokas
pienvesi, mutta ei kuitenkaan vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama kohde. Alueen
arvoa lisää kohteelle Ali-Keravan tienvarsiesiintymästä siirretty suopunakämmekkä. Laji on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa vaarantuneeksi (VU).
Esiintymä ei kuitenkaan nostanut Savionojaa maakunnallisesti arvokkaaksi, sillä
laji ei ole kohteella alkuperäinen. Suopunakämmekän siirto on onnistunut hyvin
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ja kohteella havaittiin vuonna 2014 noin 40 yksilöä. Erillisessä esiintymän seurantalinjan inventoinnissa havaittiin 27 yksilöä.

28. Savionselänteen korpi (P)
Pinnanmuodoiltaan tasainen korpialue (kuva 27), jonka pääpuulajina on rajauksen eteläpäässä mänty ja muualla kuusi. Alikasvoksena tavataan koivua, pihlajaa, harmaaleppää, haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa,
em. puiden taimia, vaahteran taimia, tuhka- ja virpapajua sekä vadelmaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. mustikka, metsäalvejuuri, puolukka, metsäkorte,
käenkaali, maitohorsma, hiirenporras, oravanmarja, rönsyleinikki, kevätpiippo,
nurmirölli, metsätähti ja jänönsalaatti.
Suota on ojitettu ja se pääasiassa muuttuma-asteella. Kohteen eteläisin osa on
turvekangasta. Alkuperäinen suotyyppi on ollut lähes koko alueella todennäköisesti mustikkakorpea. Reunojen ohutturpeisemmat alueet ovat olleet mahdollisesti ruoho–mustikkakorpea.
Kohteen aiempaa (Laamanen & Noukka 1987) rajausta on tarkistettu luontotyyppien rajojen, kasvillisuuden edustavuuden ja puuston rakenteen perusteella.
Alueella on jonkin verran maapuita ja pystyyn kuolleita kuusia. Lahopuun määrä
lisää kohteen arvoa ja se täyttääkin METSO-ohjelman valintaperusteet (Ympäristöministeriö 2008).

Kuva 27. Savionselänteen korven sijainti ja rajaus.

34

Keravan luontoselvitys 2014.

Kuva 28. Savionselänteen korpialuetta.

29. Koukkusuo (P)
Koukkusuo (kuva 29) on Keravan suurin suo. Koko suo on ojitettu, eikä alkuperäistä suokasvillisuutta ole enää jäljellä. Koukkusuolla on tästä huolimatta merkitystä suolajien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta, joten se on katsottu
paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Rajauksesta on jätetty pois Koukkusuon
erillinen pohjoisosa, joka on pisimmälle muuttunut.
Koukkusuon pohjoisosa on enimmäkseen turvekangasta tai pitkälle edennyttä
rämemuuttumaa. Puustona on varttunutta männikköä ja alikasvoksena vähän
koivua. Kenttäkerroksessa vallitsee suopursu. Lisäksi tavataan mustikkaa, puolukkaa, juolukkaa, lakkaa, kanervaa, variksenmarjaa, suokukkaa, tupasvillaa ja
isokarpaloa. Pohjakerroksessa tavataan seinäsammalta, kynsisammalia ja vähän
harmaaporonjäkälää. Rahkasammalia kasvaa lähinnä ojissa.
Suon keski- ja eteläosassa kasvillisuuden muuttuminen ei ole edennyt yhtä pitkälle. Varvikko on harvempaa ja muuttumalla kasvaa lisäksi tupasvillaa, lakkaa,
isokarpaloa ja kangasrahkasammallaikkuja. Eteläosassa on jäljellä selviä tupasvillan luonnehtimia nevalaikkuja rämejuottien välissä. Pohjakerroksessa vallitsevat räme- ja punarahkasammal.
Suon pohjoispäässä on hieman mustikkaturvekangasta, jonka puustossa on kuustakin. Suon länsi- ja eteläosien reunojen kasvillisuudessa on monin paikoin kapealti korpirämeen piirteitä.
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Kuva 29. Koukkusuon sekä Koukkukallion sijainti ja rajaus.

Kuva 30. Koukkusuon ojitettua rämettä.
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30. Koukkukallio (P)
Koukkukallion aluetta (kuva 29) luonnehtivat iäkkäät ja varttuneet kalliomänniköt, lukuisat kalliopaljastumat sekä sammal- ja poronjäkälävaltaiset laakeat kalliopinnat. Kallioiden lakialueiden kasvisto on tavanomaista ja siihen kuuluu lähinnä kuivien ja tuoreiden kankaiden metsälajeja. Lakialueilla on pienialaisia ja
vähäpuustoisia kalliopaljastumia, jotka täyttävät metsälain 10 §:n mukaisen
elinympäristön kriteerit.
Koukkukallion länsipäässä on jyrkänne, jonka kalliokasvillisuuteen kuuluvat
mm. kalliokohokki, haurasloikko, kallioimarre, karvakiviyrtti, sarjakeltano, kissankello ja mäkitervakko. Muualla länsirinteellä kasvaa edelleen muutamassa
kohdassa Laamasen ja Noukan (1987) mainitsemaa ahokissankäpälää, joka on
nykyisin silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu kasvilaji (Rassi ym. 2010). Koukkukallion itäpäässä on komea jyrkänne, jonka kasvilajisto ei ilmeisesti ole yhtä
edustava kuin länsipään jyrkänteellä. Koko alueella rinteiden alaosissa on lehtomaista metsää, jonka vaateliainta lajistoa edustavat mm. sudenmarja ja nuokkuhelmikkä.
Koukkukallion rajaukseen sisältyvien kalliomäkien väliin ovat syntyneet ohutturpeiset korpijuotit. Kuusen lisäksi puustossa on mäntyä, koivua, pihlajaa ja
harmaaleppää. Aluskasvillisuus on tavanomaista: mm. metsäkortetta, pallosaraa,
mustikkaa, suo-orvokkia, maariankämmekkää ja metsätähteä. Rajaukseen sisältyy myös kaksi ojittamatonta suota, joiden kasvillisuus on lähinnä isovarpurämettä ja korpirämettä. Lisäksi alueella on useita hyvin pienialaisia ja kallion painanteisiin syntyneitä soistumia.
Rajauksesta on jätetty pois kallioalueen eteläpuolinen ojitettu korpi, jonka puustoa on hakattu.

4.4 MERKITTÄVÄT LAJIESIINTYMÄT
Keravalta oli käytettävissä vain vähän aiempia tietoja merkittävien eliölajien
(tässä: EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi ja uhanalaiseksi säädetyt lajit, muut ns. Punaisen kirjan lajit
(ks. Rassi ym. 2010) sekä alueellisesti uhanalaiset lajit) esiintymisestä.

4.4.1 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään kielletyksi luontodirektiivin liitteessä IV
(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5
on lueteltu Suomessa esiintyvät 42 EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen
IV(a) lajia.
Liito-orava
Keravalta on aiempia esiintymistietoja liito-oravasta ainoastaan Yli-Keravan
rautatiesillan ympäristöstä, josta löydettiin runsaasti liito-oravan jätöksiä keväällä 2009 (Lammi ym. 2009). Alue tutkittiin uudelleen keväällä 2010, mutta
merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei enää todettu (Luontotieto Keiron 2010).
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Liito-oravan jätöksiä ei löydetty myöskään alueen koillispuolelta Kytömaan asemakaava-alueelta.
Yli-Keravan liito-orava-alue tarkistettiin seuraavan kerran 8.3.2014. Alueen todettiin säilyneen liito-oravalle soveltuvana elinympäristönä. Rautatien länsipuolelta oli kaatunut joitakin kuusia, mutta muita maastossa näkyviä muutoksia ei
todettu. Liito-oravan jätöksiä ei löydetty rautatien länsipuolelta. Rautatien itäpuolelta Kytömaan haavikon eteläreunasta löytyi muutamia liito-oravan papanoita kahden haavan tyveltä (kuva 31). Kummassakaan puussa ei ollut koloja tai
liito-oravalle sopivaa risupesää. Haavikossa on useita liito-oravalle sopivia kolopuita, mutta niiden luona papanoita ei näkynyt. Löytötietojen perusteella ei
voida päätellä, onko Yli-Keravan alue edelleen liito-oravan asuttama, vai oliko
liito-orava oleskellut siellä vain tilapäisesti.

Kuva 31. Yli-Keravan liito-orava-alue (vihreä rasteri) ja keväällä 2014 tehdyt jätöslöydöt (punaiset pisteet). Liito-oravan elinalue on rajattu keväällä 2009 tehtyjen jätöslöytöjen perusteella.

Keväällä 2014 löydettiin liito-oravan jätöksiä toiseltakin alueelta. Keravan kaakkoisosassa sijaitsevalta Keinukallion alueelta löydettiin keväällä vähän liito-oravan jätöksiä kahden ojavarren puun tyveltä. Kesällä löydettiin kaksi papanaa
myös idempänä olevasta lehtipuuvaltaisesta metsiköstä. Kuvaan 32 on rajattu
liito-oravan elinympäristöksi hyvin sopivat metsiköt. Alueelta ei löydetty liitooravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, mutta sopivaa pesäkoloa voi joskus olla
mahdoton havaita maan tasolta tarkasteltuna.
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Kuva 32. Liito-oravan jätösten löytöpaikat (punaiset pisteet) ja liito-oravalle sopivaksi arvioidut
metsäkuviot (vihreä rasteri) Keinukallion alueella.

Viitasammakko
Keravalta ei ollut tiedossa aiempia havaintoja viitasammakosta. Vuoden 2014
selvityksessä tehtiin ainoastaan yksi havainto: Ollilanlammen pohjoisreunalla
havaittiin todennäköisesti vain yksi soidintava viitasammakkokoiras (kuva 33).
Osin suorantainen lampi sopii lajin lisääntymisympäristöksi. Ollilanlampi on
katsottu tässä selvityksessä paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.4).

Kuva 33. Viitasammakon havaintopaikka Ollilanlammen pohjoisrannalla.
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Lepakot
Lepakkoselvityksen tulokset on esitetty tarkemmin Hagner-Wahlstenin (2014)
raportissa. Tässä esitettäviin karttoihin on rajattu lepakoille tärkeitä alueita ja
lepakoille sopimattomia alueita. Rajattujen alueiden ulkopuolellakin tehtiin runsaasti havaintoja pohjanlepakoista, jotka viihtyvät myös ihmistoiminnan muuttamilla alueilla. Selvitys osoitti lepakoille tärkeitä alueita kaikkiaan yhdeksän
kappaletta. Niistä kolme on toisen arvoluokan lepakkoalueita ja muut kolmannen
arvoluokan alueita. Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (I arvoluokka) ei todettu.
Kuvissa 34–36 esitetyt tärkeät lepakkoalueet:
Alue 1 - II luokan lepakkoalue
Viiksisiippahavaintoja. Viiksisiipoille sopivaa maastoa.
Alue 2 - II luokan lepakkoalue
Alue koostuu valaisemattomasta hiekkatiestä, piha-alueista ja joesta. Pohjan-lepakoiden säännöllinen saalistusalue. Havaintoja myös viiksisiipasta ja vesisiipasta.
Alue 3 - II luokan lepakkoalue
Alueen polut ovat sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden saalistusaluetta.
Toimivat myös siirtymäreittinä. Alueen eteläpuolella säännöllisesti havaintoja
pohjanlepakoista asuntoalueilla.
Alue 4 - III luokan lepakkoalue
Viiksisiipoille sopivaa aluetta.
Alue 5 - III luokan lepakkoalue
Alueella oleva polku on sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden saalistusaluetta.
Alue 6 - III luokan lepakkoalue
Alueella oleva polku on sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden saalistusaluetta. Polku toimii myös siirtymäreittinä, reitti jatkuu todennäköisesti alueelle 7.
Alue 7 - III luokan lepakkoalue
Alueella oleva polku on sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden saalistusaluetta. Polku toimii myös siirtymäreittinä, reitti jatkuu todennäköisesti alueelle 6.
Alue 8 - III luokan lepakkoalue
Laaja yhtenäinen alue toimii sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden saalistusalueena.
Alue 9 – III luokan lepakkoalue
Havaintoja sekä viiksisiipoista että pohjanlepakoista.
Vuonna 2012 selvitetty Kaskelan alue ei ollut mukana Keravan luontoselvityksen tarkastelualueessa. Kaskelan alueella todettiin kolme II ja kaksi III:n arvoluokan lepakkokohdetta (kuva 37).
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Kuva 34. Lepakoille tärkeä alue (nro 3; II arvoluokan kohde) ja lepakoille huonosti sopiva alue (vinoviivoitus) Keravan pohjoisosassa. Ks. myös kuva 37.

Kuva 35. Lepakoille tärkeät alueet (nrot 4–6; III arvoluokka) ja lepakoille huonosti sopivat alueet (vinoviivoitus) Keravan keskiosassa.
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Kuva 36. II arvoluokan lepakkoalueet (vihreä rasteri) ja III arvoluokan lepakkoalueet (sininen rasteri) Keravan eteläosassa. Lepakoille tärkeät kulkuyhteydet on merkitty nuolin ja lepakoille huonosti sopivat alueet vinoviivoituksella.

Kuva 37. Lepakoille tärkeät kohteet vuonna 2012 tutkitulla Kaskelan alueella (lähde: Karlsson & HagnerWahlsten 2012).
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Saukko
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimittamien tietojen perusteella saukosta on tehty havaintoja Keravanjoella ainakin vuosina 2002–2005. Lajista on
tehty sekä näkö- että jälki- ja jätöshavaintoja. Havainnot on tehty talvi- ja kevätaikaan. Saukon pesinnästä tai pesimäaikaisesta esiintymisestä Keravalla ei ole
tietoja.
Hyönteiset
Keravalta ei ollut tiedossa aiempia havaintoja luontodirektiivin liitteessä IV(a)
mainittujen hyönteislajien esiintymisestä lukuun ottamatta kirjoverkkoperhosta,
josta on tehty havaintoja 1960- ja 1970-luvulla (Keravan luontoportaali).
Kirjoverkkoperhonen saattaa edelleen esiintyä selvitysalueella, mutta se on todennäköisesti alueella esiintyessäänkin niukka, sillä lajille tyypillisiä tai hyvin
sopivia elinympäristöjä on melko vähän. Kirjoverkkoperhoselle sopivia elinympäristöjä on mm. Keravan kaakkoisosassa Koukkusuon ympäristön kallioilla ja
metsissä.
Sudenkorentoihin kuuluvan kirjojokikorennon esiintyminen Keravalla on mahdollista, sillä lajin elinympäristöä ovat virtaavat vedet. Kirjojokikorento suosii
kirkasvetisiä, melko vuolaita ja usein hiekka- tai kivikkopohjaisia puroja ja jokia. Lajilla on useita elinalueita Keravanjoen yläjuoksulla (Mia Vaittinen /
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus). Keravanjoki on kaupungin alueella sameavetinen ja pääosin savipohjainen ja melko jyrkkärantainen, joten se ei kovin
hyvin täytä kirjojokikorennon vaatimuksia.

4.4.2 Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit
Tässä alaluvussa käsitellään luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi
ja/tai uhanalaiseksi säädetyt lajit sekä muut uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) luokkiin CR, EN ja VU sijoitetut lajit. Liito-oravan esiintyminen on käsitelty edellisessä alaluvussa.
Lajien aiemmista havainnoista ja esiintymistiedoista on yhteenveto tätä työtä
varten tehdyssä esiselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2014). Erityisesti
suojeltavia lajeja ei tavattu vuonna 2014 tehdyissä inventoinneissa. Kesän jälkipuoliskolle painottuneiden inventointien ajankohdan vuoksi huomionarvoisista
linnuista tehtiin vain satunnaisia havaintoja. Uhanalaisista lintulajeista tavattiin
hiirihaukka (Kaskelan alue), jonka mahdollinen pesimäpaikka ei selvinnyt, sekä
useita kivitaskuja lähinnä maankaatoalueilta ja varasto- ja teollisuusalueiden
luota. Uhanalaisten lintulajien esiintyminen Keravalla käy ilmi Asikaisen & Savelaisen (2008) raportista.

Kesän maastotöissä tarkistettiin Jokivarren alueelta tiedossa ollut ojakaalin (vaarantunut laji) kasvupaikka sekä suopunakämmekän (vaarantunut laji) alkuperäinen kasvupaikka Ali-Keravalla. Kumpaakaan lajia ei löydetty. Ojakaalin kasvupaikka vaikutti umpeenkasvaneelta. Viimeisen havainto suopunakämmeköistä
alkuperäisellä paikalla on kesältä 2012.
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4.4.3 Muut huomionarvoiset lajit
Tässä alaluvussa käsitellään uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym.
2010) silmälläpidettäväksi (NT) arvioidut lajit sekä alueellisesti uhanalaiset
(RT) lajit.
Lajien aiemmista havainnoista ja esiintymistiedoista on yhteenveto tätä työtä
varten tehdyssä esiselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2014). Muiden
huomionarvoisten lajien havainnot vuoden 2014 inventoinneissa on mainittu arvokkaiden luontokohteiden kohdekuvausten yhteydessä. Havaintoja ei tehty arvokkaiksi rajattujen luontokohteiden ulkopuolelta.
Huomionarvoisten lintulajien esiintyminen Keravalla käy ilmi Asikaisen & Savelaisen (2008) raportista.

5 EKOLOGISET YHTEYDET
Ekologiset käytävät eli ekologiset yhteydet ovat eläinten säännöllisesti käyttämiä kulkureittejä, joiden kautta eläimet ja myös kasvit voivat siirtyä alueelta toiselle niille muutoin epäsuotuisien alueiden läpi. Ekologisia käytäviä ovat vaihtelevan levyiset metsävyöhykkeet, metsä-peltoyhteydet, virtavedet ja muut viherympäristöjen ketjut. Tiet, asuinalueet ja muut rakennetut alueet ovat monille
lajeille kulkuesteitä, jotka heikentävät ekologisen yhteyden toimivuutta tai katkaisevat sen kokonaan. Ekologiset käytävät muodostavat verkoston, joka yhdistää toisiinsa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ydinalueita, esimerkiksi laajoja metsäalueita.
Asutuksen laajeneminen ja tieverkon tihentyminen pirstovat luonnonympäristöjä entistä pienemmiksi ja eristyneemmiksi alueiksi. Tämä heikentää luonnonvaraisten lajien elinkykyä ja luonnon monimuotoisuutta. Valtioneuvoston
vuonna 2009 asettamien alueidenkäytön tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä
on edistettävä elävän ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen on
alueidenkäytön tavoitteiden mukaista.

5.1 EKOLOGISEN VERKOSTON TASOT
Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja niitä yhdistävistä ekologista käytävistä. Luonnon ydinalueita ovat mm. laajat metsäalueet, joissa isokokoiset, suuria alueita tarvitsevat eläimet voivat lisääntyä ja elää ympärivuotisesti. Ydinalueet ovat tärkeitä myös tavanomaisen metsälajiston levittäytymisen,
liikkumisen ja populaatiodynamiikan kannalta. Luonnon ydinalueiden koko vaikuttaa alueen arvoon. Laajat alueet ovat arvokkaampia, sillä ne ovat monipuolisia ja ylläpitävät säilyviä populaatioita. Laajoilla alueilla on enemmän vakaana
säilyviä alueita ja lajeja jotka eivät selviydy pienellä ydinalueella tai pirstonaisilla alueilla.
Ekologiset yhteydet ovat esimerkiksi vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai jokilaaksoja, joita pitkin eläimet voivat liikkua ydinalueilta toisille. Ne muodostavat eläimille välttämättömiä liikkumistarpeita ohjaavia reittejä. Niiden säilyttä-
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minen on tarpeen, jotta alueella luontaisesti esiintyvien alkuperäisten lajien kannat pysyvät elinkykyisinä (Kuuluvainen ym. 2004). Mitä useampia yhteyksiä
ydinalueelta on eri suuntiin, sitä parempi tilanne on eliöiden levittäytymisen kannalta. Yksi leveä ja hyvin johonkin suuntaan on voi silti olla merkittävämpi kuin
monta katkonaista yhteyttä useisiin suuntiin.
Ekologinen verkosto muodostuu useasta tasosta. Valtakunnallinen ekologinen
verkoston on tärkeä koko Skandinavian havumetsävyöhykkeen eläimistön liikkumiselle. Maakunnalliset ekologiset yhteydet mahdollistavat joillekin lajeille
välttämättömät vuotuiset vaellukset ja turvaavat eläinten levittäytymisen luonnonympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti. Maakunnalliset ekologiset yhteydet yhdistävät Uudellamaalla toisiinsa laajoja, yhtenäisiä metsäalueita, joita Uudellamaalla on Väreen ja Rekolan (2007) mukaan 13.
Paikalliset ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten päivittäisen liikkumistarpeen ja esimerkiksi nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Paikalliset yhteydet tarjoavat pienille ja keskikokoisille eläinlajeille liikkumisreittejä
rakennettujen alueiden viheralueilla ja ylläpitävät samalla lajiston monipuolisuutta. Paikalliset yhteydet tekevät mahdolliseksi myös heikosti leviävien lajien,
kuten monien kasvien ja selkärangattomien eläinten levittäytymisen. Paikalliset
yhteydet muodostuvat yleensä tavanomaisen metsätalouden piirissä olevista
metsäalueista ja niihin voi kuulua myös rakennettujen alueiden reunapuustoa,
puistoa, joutomaita tai puronvarsia. Paikalliset ekologiset käytävät voivat olla
maakunnallisen ekologisen verkoston osia tai niiden merkitys voi olla pelkästään
paikallinen.

5.2 EKOLOGISEN KÄYTÄVÄN OMINAISUUDET
Eläinten käyttämät kulkureitit eivät ole tarkasti määritettäviä polkuja, sillä eläimet liikkuvat vaihtelevan levyisellä alueella siirtyessään paikasta toiseen. Liikkumisreitteihin vaikuttavat mm. vuodenaika, sää, ravinnon saatavuus ja häiriötekijät. Asutus, tiet ja muut esteet sekä ihmisen läheisyys ohjaavat eläinten liikkumista usein syrjäisille alueille, joissa häiriöitä on mahdollisimman vähän.
Maaston muodot, kasvillisuuden tarjoama suoja ja vesistöt ohjaavat eläimiä niiden liikkuessa, ja jos ympäristöolot pysyvät samoina, eläimet ohjautuvat usein
samalle reitille.
Maakunnallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä määritellään tavallisesti nisäkkäiden kulkureittien avulla. Hirvieläimet liikkuvat pitkiä matkoja laidunalueita
vaihtaessaan ja niiden jäljet ovat helposti tunnistettavia. Useat muut eläinryhmät
liikkuvat huomattavasti lyhempiä matkoja ja niiden jättämiä jälkiä on hankalampi löytää. Pienet ja keskikokoiset eläinlajit käyttävät samoja helppokulkuisia
ja rauhallisia reittejä liikkuessaan elinalueillaan kuin isommatkin eläimet. Suuria
metsäalueita yhdistävät viherkäytävät ja kasvillisuuden reunustamat puro- ja jokilaaksot ovat lähes kaikkien eläinten kulkureittejä. Monet eläinlajit välttävät
liikkumista aukeilla alueilla. Ne ylittävät pellon, järven tai tien usein siitä kohdasta, jossa kasvillisuuden muodostama suoja on lähimmillään eli aukea kohta
kapeimmillaan. Eläimet voivat avomailla turvautua myös esimerkiksi ojanvarsien, jokivarsien tai hylättyjen peltojen tarjoamaan näkösuojaan.
Ekologiset yhteydet toimivat yleensä sitä paremmin, mitä leveämpiä ja yhtenäisempiä ne ovat (Väre & Krisp 2005). Tarkkoja ohjearvoja kulkureittinä hyvin
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toimivan metsäalueen leveydestä ei voida antaa, sillä leveyteen vaikuttavat mm.
metsän ja maaston ominaisuudet, vesistöt sekä alueen sijainti luonnon ydinalueisiin, asutukseen ja muuhun maankäyttöön nähden. Itä-Uudenmaan ekologista
verkostoa tarkasteltaessa maakunnallisesti tärkeän metsäisen yhteyden vähimmäisleveytenä pidettiin 500–1000 metriä, joka mahdollistaa esimerkiksi hirvieläinten ja suurpetojen liikkumisen (Väre 2009).
Taajaman sisällä ekologinen yhteys voi olla kapeampi, sillä taajamien liepeillä
liikkuvat lajit ovat tottuneet ihmisasutukseen eivätkä tarvitse kulkureiteikseen
niin leveitä alueita kuin aremmat eläinlajit. Toimivan maakunnallisesti tärkeän
yhteyden vähimmäisleveytenä taajamassa on pidetty 250–300 metriä. Yhteys
voi olla kapeampikin, mutta kapeampi kohta ei saisi olla leveyttään pidempi.
Minimileveytenä on pidetty noin 100 metriä (Väre & Rekola 2009, Väre 2009).
Myös taajama-alueiden sisällä riittävän laajat yhtenäiset luontoalueet ja niiden
väliset ekologiset yhteydet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Maakunnallisesta verkostosta taajaman sisään suuntautuvat paikallisen ekologisen yhteyden tarkoitus on turvata pienten ja keskikokoisten eläinten liikkumista
puisto- ja viheralueverkostossa. Ekologisen yhteyden ei tarvitse olla luontoarvoiltaan erityisen arvokasta tai kullekin lajille hyvin soveltuvaa ympäristöä, riittää että eläimet pystyvät väliaikaisesti käyttämään sitä kulkureittinään. Paikalliset ekologiset käytävät voivat olla kapeampia ja aukkoisempia kuin maakunnalliset yhteydet, sillä niitä käyttävät yleensä ihmisasutukseen tottuneet tai asutuksesta häiriintymättömät lajit. Tarkkoja ohjearvoja käytävien leveyksille ei ole,
mutta paikallisesti tärkeätkin käytävät toimivat sitä paremmin mitä leveämpiä ne
ovat.
Tiestön ja asutuksen työntyminen lähemmäksi pullonkaula-aluetta eli ekologisen yhteyden kapeikkoa heikentää yhteyttä, sillä kulkureitti ei enää kunnolla sovellu aroille, taajama-alueille huonosti sopeutuville eläinlajeille (esim. metsäjänis ja pyy). Kapea, puustoinen pullonkaula-alue kärsii helposti myös myrskyistä,
ja on mahdollista että puuston rakennetta voidaan käsitellä tieturvallisuuden tai
muiden syiden vuoksi. Tällöin kulkuyhteyden toimintaedellytykset heikkenevät
entisestään. Yhteyksien epäjatkuvuuskohdat voivat olla eläinten liikkumiselle
haitallisempi kuin yhteyksien kapeus. Esimerkiksi liito-oravan liikkumisen
vuoksi metsäkäytäviin ei tulisi tehdä yli 50 m leveitä katkoja, ja tällöinkin aukean molemmilla puolille olisi jätettävä korkeaa puustoa (Sierla ym. 2004).

5.3 KERAVAN EKOLOGINEN VERKOSTO
Kerava on melko tiheään rakennettu. Junaradan vartta noudattava taajama-alue
kattaa lähes koko kaupungin länsipuoliskon. Kaupungin itäosassa Ahjon alue
lähiympäristöineen muodostaa laajahkon rakentamisalueen, jota monet eläinlajit
karttavat. Lahden moottoritie reunustavine riista-aitoineen estää lähes kokonaan
hirvieläinten liikkumisen tiealueen yli. Metsäiset, kaupungin läpi johtavat yhteydet ovat heikkoja ja katkonaisia, mutta Keravanjoki tarjoaa hyvän, joskin pääteiden ja katujen pilkkoman kulkuyhteyden monille virtavesien lajeille.
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Kuva 38. Vähintään 5 hehtaarin metsäalueet Keravalla (vihreät kuviot) sekä hirvieläinonnettomuuksien paikat Keravalla ja lähialueella v. 2009–2013 (Uudenmaan ELY-keskus).

Tiheään rakennetulla pääkaupunkiseudulla, johon Kerava lukeutuu, ei ole valtakunnallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä (Väre & Rekola 2007). Myös maakunnallinen ekologinen verkosto sijaitsee Keravan ulkopuolella. Keravan eteläpuolella on Sipoonkorven ja Nuuksion metsäalueet yhdistävä ns. pääkaupunkiseudun viherkehä ja pohjoispuolella toimivat itä-länsisuuntaiset yhteydet, jotka
yhdistävät Pornaisten ja Mäntsälän metsäalueet Hyvinkään ympäristön metsiin.
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Pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet toimivat parhaiten Keravan itäpuolella (Väre &
Rekola 2007).
Keravan ekologista verkostoa on mahdollista tarkastella metsäisten alueiden
avulla. Kuvaan 38 on rajattu kaikki Keravan yli viiden hehtaarin laajuiset yhtenäiset metsäalueet, joita voidaan pitää kaupungin metsäluonnon ydinalueina. Rajauksiin sisältyy hakkuuaukeita ja taimikoita ja niissä voi olla mukana myös yksittäisiä rakennuksia tai metsäautoteitä. Ydinalueet ovat pirstaleisia ja ne sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Pääosa niistä on kaupungin itäosassa. Metsäalueista
ei hahmotu selkeitä ekologisia käytäviä lukuun ottamatta Ahjon alueelta etelään
ja kaakkoon Sipoon puolelle suuntautuvaa metsäselännettä, jonka poikki kulkee
Keravantie. Hirvieläinonnettomuuksista vuosina 2009–2013 koottu aineisto
(Uudenmaan ELY-keskus) osoittaa hirvieläinten (pääosa tilastoiduista metsäkauriita) liikkuvan suurimpien metsäalueiden välillä Keravantien eteläpuolella
sekä Haukkavuoren–Kaskelan alueella (kuva 38).
Paikalliset ekologiset yhteydet yhdistävät metsäluonnon ydinalueita pienempiin
alueisiin ja toimivat myös kulkureitteinä pienten metsä- ja suoalueiden välillä.
Paikallisia yhteyksiä on eri puolilla Keravaa (kuvat 39 ja 40). Niiden sijoittumiseen vaikuttavat taajamarakenne, tiestö, pellot ja muu ympäristöä tehokkaasti
muokannut maankäyttö. Myös virtavedet toimivat ekologisina yhteyksinä, joita
käyttävät vesieläimet ja rantojen lähellä viihtyvät lajit.

Kuva 39. Tärkeimmät metsäalueiden (vihreät kuviot) väliset ekologiset yhteydet (keltaiset nuolet) Keravan
pohjoisosassa. Ekologisina yhteyksinä toimiva Keravanjoen ja Myllypuron muodostama vesiyhteys on merkitty sinisellä. 1 Haukkavuori, 2 Ylikerava.
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Kuva 40. Tärkeimmät metsäalueiden (vihreät kuviot) väliset ekologiset yhteydet (keltaiset nuolet) Keravan
eteläosassa. Ekologisina yhteyksinä toimivat virtavedet Keravanjoki, Savionoja ja Myrtinoja on merkitty sinisellä.

Haukkavuori muodostaa Keravan pohjoisoassa suurimman metsäisen ydinalueen (kuva 39). Haukkavuorelta on katkonainen yhteys sekä koilliseen että luoteeseen Ylikeravan suuntaan. Koillinen yhteys noudattaa Keravanjoen varren
metsiä. Luoteisen yhteyden toimivuutta heikentävät vanha Lahdentien ja moottoritie. Ylikeravalla rautatiesillan ympäristön metsäalueet muodostavat kapeikon, jota pitkin metsäeläimet voivat siirtyä Tuusulan puolella oleville laajemmille metsäalueille.
Ekologiset yhteydet Keravan eteläosissa ovat hyvin katkonaisia (kuva 40). Kaupungin kaakkoisosan metsäalue muodostaa ydinalueen, jossa eläimet voivat liikkua vapaasti, mutta yhteydet sieltä muihin suuntiin kuin itään ja kaakkoon ovat
huonot. Ainoa yhteys lännen suuntaan on kaupungin etelärajalla, mutta sekin on
melko katkonainen ja sijoittuu osin Vantaan puolelle. Pohjoisen suuntaan metsäyhteys katkeaa Ahjon alueella, mutta eläinten liikkuminen Sipoon puolen metsäalueita pitkin on mahdollista jo melko lähellä kunnanrajaa.

6 SUOSITUKSET
Selvityksessä todetuille arvokkaille luontokohteille (liite 1) tai niiden välittömään läheisyyteen ei tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä. Alaluvuissa 4.1–4.4 luetellut arvokkaat luontokohteet tulee osoittaa kaavakartassa
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sopivilla kaavamerkinnöillä, joita on ehdotettu joidenkin kohdekuvausten yhteydessä. Merkintöihin voidaan liittää luontoarvoja turvaavia kaavamääräyksiä,
jotka esimerkiksi kieltävät kohteen ominaispiirteiden muuttamisen.
Kapeiden ulkoiluteiden tai polkujen rakentaminen luontokohteille on yleensä
mahdollista ja voi joillakin kohteilla olla tarpeenkin kasvillisuuden kulumisen
vähentämiseksi. Luontoarvot on syytä ottaa huomioon reittien suunnittelussa.
Keskeisten ekologisten yhteyksien (keltaiset nuolet kuvissa 39 ja 40) säilyminen
tulisi ottaa osaksi jatkosuunnittelua erityisesti Ylikeravan rautatiesillan ympäristössä, Haukkavuoren ympäristössä, kaupungin etelärajalla ja vilkkaimpien teiden ympäristössä.
Alaluvussa 4.4 luetellut huomionarvoisten lajien esiintymät tai elinpaikat tulee
huomioida mahdollisuuksien mukaan kaavan laadinnassa ja jättää maankäytön
muutosten ulkopuolelle. Ko. esiintymien merkitseminen kaavakartalle ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, sillä lajien elinalueet voivat vaihdella vuodesta
toiseen.
Arvokkaat pienvedet tulee huomioida kaava-alueiden hulevesisuunnitelmissa
niin, että alueilta tuleva huleveden laatu ja määrä eivät aiheuta luontoarvojen
vähenemistä pienvesissä. Koska purot ja toimivat myös eläimille ja kasveille tärkeinä ekologisina yhteyksinä, niiden pysyminen avouomina tulee varmistaa
maankäytön suunnittelussa.
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Liite 1. Luonnonmuistomerkkien (punaiset merkit) ja arvokkaiden luontokohteiden (vihreät rasterit) sijainti Keravalla. Kohteiden numerointi on sama kuin tekstissä.
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Liite 2. Keravan liito-oravaselvityksessä inventoidut metsäalueet (vihreä rasteri) ja viitasammakkoselvityksessä tarkistetut vesistöt (siniset merkinnät). Vuonna 2012 tarkistettu
Kaskelan alue (Ympäristösuunnittelu Enviro 2012) on rajattu punaisella viivalla.

