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1. JOHDANTO
Pohjois-Keravalla sijaitsevalle Kytömaan alueelle on valmistumassa asemakaava ja asemakaavan muutos (Kytömaan eteläosa / 2223E). Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen pientaloasuminen ja monipuoliset palvelut. Alueella on nykyisin 32 asuinrakennusta. Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen mahdollistaisi noin 150 uutta rakennuspaikkaa, jotka tulisivat tiiviisiin korttelialueisiin.
Asemakaava-alue on pääosin talouskäytössä ollutta metsää. Alueella on tehty
avohakkuita 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alkuvuosina. Asemakaavaa varten ei ole tehty erillistä luontoselvitystä, mutta liito-oravan esiintyminen
on selvitetty vuonna 2010 (Luontotieto Keiron 2010). Alueen muut luontotiedot
pohjautuvat vanhoihin selvityksiin, joita ovat Keravan arvokkaiden luontoalueiden kartoitus (Laamanen & Noukka 1987), Keravan kaupungin kasvillisuusselvitys 1996–2000 (www.keravanluonto.net/luontoportaali/) sekä Keravan lintuatlaskartoitus 2006–2008 (www.keravanluonto.net/linnut/).
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kaavaluonnoksesta 6.8.2012 antamassaan lausunnossa esittänyt, että asemakaava-alueen luontotietoja tarkennettaisiin
ja alueella sijaitsevien luontokohteiden nykytila arvioitaisiin. Keskeisiä selvityskohteita ovat lausunnon perusteella alueen keskiosassa sijaitseva Myllypuron
lehto ja koillisosassa sijaitseva Kytömaan suo (kuva 1).
Keravan kaupunki tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen edellyttämät luontokohdetarkennukset. Työn on tehnyt biologi, FM Esa Lammi.

2. AINEISTO JA MENETELMÄT
Kytömaan eteläosan asemakaava-alueelle tehtiin maastokatselmus 6.9.2012.
Maastokäynnillä oli käytettävissä ilmakuvapohja, jonka päälle oli piirretty kaavaehdotuksen mukaiset rakennuspaikat ja tiet. Maastokäynti kohdennettiin rakentamisalueille ja niiden läheisiin metsäisinä säilyneisiin luontokohteisiin, joita
ovat Myllypuron lehto, koillisosan suo ja Lahdentien lähellä sijaitseva lähde.
Lisäksi tarkistettiin alueen länsiosassa sijaitseva Kytömaan haavikko, joka on
aiemmin todettu liito-oravan elinympäristöksi. Haavikkoon ei kaavaehdotuksessa osoiteta rakentamista.
Kytömaan eteläosan asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita, luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppejä tai muita tiedossa olevia erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjä kuin liito-oravan elinalue. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmässä ei mainita kohteita Kytömaan alueelta.
Kytömaalta on Keravan kaupungin kasvillisuusselvityksessä löydetty kaksi huomionarvoista kasvilajia, jotka ovat silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym. 2010)
kuuluva ketoneilikka ja keltamatara. Vanhojen kasvupaikkojen tarkka sijainti ei
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ole tiedossa. Lajien kasvupaikoiksi sopivia pientareita ja metsänreunoja pidettiin
maastokäynnin aikana silmällä, vaikka ajankohta ei enää ollut paras mahdollinen lajien havaitsemiseen. Kolmas Kytömaan alueelta mainittu silmälläpidettävä kasvilaji, kelta-apila, oli paikannettavissa kaava-alueen eteläpuolelle Lahdentien varteen.

Kuva 1. Kytömaan asemakaava-alue rajautuu junaradan ja Lahdentien väliin. Etelässä
rajana on Koivulantien. Uudet rakennuspaikat on merkitty kuvaan oranssilla ja maastokatselmuksessa tarkistetut alueet punaisella: 1 Myllypuron lehto lähiympäristöineen, 2 Kytömaan suo ja sen itäpuolinen moreeniharjanne, 3 Kytömaan haavikko.

3. KAAVA-ALUEEN LUONNONOLOT
Kytömaan eteläosan asemakaava-alueen pinta-ala on 50 hehtaaria. Suunnilleen
neljäsosa alueesta on vanhaa, väljästi rakennettua pientaloaluetta ja kolme nel-
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jännestä metsämaastoa. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat kaava-alueen keskiosaan nykyisen asuinalueen koillispuolelle (kuva 1). Rakentamisalueelle suunnitellun pääkadun (Kutinmäentie) länsipuolella on kosteapohjaista maastoa,
jonka puusto on hakattu vuosituhannen vaihteessa siemenpuuasentoon. Ylispuiksi on jätetty lähinnä koivuja ja mäntyjä. Alue on hakkuun jälkeen pensoittunut ja heinittynyt (kuva 2). Kenttäkerroksessa on nurmilauhaa, korpikaislaa ja
muita kosteapohjaisten metsäalueiden hakkuista hyötyviä lajeja. Läntisimmät
uudet rakennuspaikat sijoittuvat lähelle Myllypuroa, joka on arvioitu arvokkaaksi luontokohteeksi (kuvaus alaluvussa 3.1).
Pääkadun itäpuoliset rakennuspaikat sijoittavat loivaan rinteeseen, jossa on varttuvaa, harvennettua sekapuustoa. Puuston harvennus on ilmeisesti tehty 1990luvulla. Ylispuina on lähinnä koivua ja mäntyä ja alispuustona nuorta koivua.
Kenttäkerroksessa on tuoreen ja kuivahkon kankaan lajistoa, mm. kieloa, mustikkaa, puolukkaa, sanajalkaa ja metsäkastikkaa. Vaateliaat kasvilajit, mm. lehtojen tyyppilajit, puuttuvat.
Rakentamisalueen koillispuolella on moreeni- ja kallioharjanteiden väliin kehittynyt räme, joka on arvioitu arvokkaaksi luontokohteeksi (kuvaus alaluvussa
3.2). Pohjoisimmat rakennuspaikat sijoittuvat suon metsäiseen reunaosan lähelle. Suon koillispuolella on nuorta, tiheää koivikkoa, jonka puusto on kymmenmetristä. Sekapuuna kasvaa kuusta. Kenttäkerroksessa on tyypillisiä kuivahkon kankaan lajeja, mutta myös joitakin lehtokasveja, kuten kevätlinnunhernettä. Metsäalueen koilliskulma on vuosikymmeniä sitten käytöstä poistunutta,
metsittynyttä niittyä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa mainittu lähde (kuvaus alaluvussa 3.3) sijaitsee metsittyneen niittyalueen eteläreunassa lähellä Lahdentietä.

Kuva 2. Hakkuualuetta Myllypuron itäpuolisten rakennuspaikkojen kohdalta.
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3.1. MYLLYPURON LEHTO
Keravanjokeen yhtyvän Myllypuron alajuoksu mainitaan Keravan arvokkaat
luontoalueet -julkaisussa (Laamanen & Noukka 1987) merkittävänä luontokohteena. Purovarresta on rajattu kaksi erillistä luontoaluetta, jotka ovat Kytömaan
vanhan pientaloalueen pohjoispuolella sijaitseva Myllypuron lehto ja alajuoksulla Koivulantien eteläpuolella sijaitseva Myllypuron meanderilaakso. Myllypuron lehto sijoittuu kokonaan Kytömaan eteläosan asemakaava-alueelle, meanderilaakso sitä vastoin jää alueen ulkopuolelle.
Myllypuron lehdon luontoalueeseen on rajattu noin 200 metrin pituinen purojakso. Noin 0,8 hehtaarin laajuinen rajaus kattaa puronvarren metsää 20–40 metrin leveydeltä puron molemmilta puolilta. Alue on vuoden 1987 selvityksen mukaan Keravan parhaita puronvarsilehtoja. Kasvilajistoon kuului vaateliaita lehtokasveja ja puron ympärillä levittäytyi tiheä, paikoin jopa vaikeakulkuinen kuusikko. Myös hyönteislajisto mainitaan monipuoliseksi.
Myllypuron lehdon ympäristössä on tehty vuosituhannen vaihteessa mittavia
hakkuita. Sekä puron länsi- että itäpuolinen kuusikko on hakattu ja vain koivuja
ja mäntyjä on jätetty (kuva 2). Puustoa on säästetty puronvarressa 5–20 metrin
leveydeltä. Puusto on lähinnä koivua, haapaa ja lehtoalueen pohjoisosassa
kuusta. Jäljelle jäänyt puusto on kärsinyt myrskyissä. Osa kuusista on kaatunut
ja osa kääntynyt vinoon (kuva 3). Puron uomaan tulee sekä itä- että länsipuoliselta hakkuualueelta joitakin vanhoja ojia. Uomaa on myös kauan sitten kaivettu, mutta sen luonnontila on osin palautunut.

Kuva 3. Myllypuron varren kuusikkoa luontokohderajauksen pohjoispäästä.
Puron vesi oli runsaiden sateiden jäljiltä varsin savista.
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Syyskuun alussa tehdyllä maastokäynnillä uoman varrella havaittiin suurin osa
Laamasen ja Noukan (1987) mainitsemista lehtokasveista, mm. puna- ja mustaherukka, keltaängelmä ja lehtotähtimö. Lajistoon kuuluvat lisäksi mm. kevätlehtoleinikki ja jänönsalaatti. Huomionarvoisista kasvilajeista Keravalla harvinaista
kulleroa ei löydetty, mutta tämä saattaa johtua maastokäynnin ajankohdasta. Syvälle saviseen maahan uurtunut purouoma on niukkakasvinen, mutta rannoilla
kasvaa mm. rentukkaa, rönsyleinikkiä, rantaminttua ja korpikaislaa.
Myllypuron lehto on kasvistoltaan melko tavanomainen kostea, runsasravinteinen lehto. Puron kuivemmilla töyräillä on myös tyypillistä lehtomaisten kankaiden lajistoa. Kostea, runsasravinteinen lehto on uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008). Myllypuron lehdon luonnontila on merkittävästi heikentynyt ympäristön hakkuiden vuoksi. Hakkuut ulottuvat paikoin miltei purouomaan kiinni
ja ovat altistaneet puustoa myrskytuhoille. Purolehtoa voidaan nykyisellään pitää paikallisesti merkittävänä luontokohteena, mutta laajempaa suojelumerkitystä sillä ei ole. Hakkuiden reunustama puustoinen puronvarsi toimii todennäköisesti metsäalueen läpi johtavana ekologisena yhteytenä ja se sopisi lisäksi
liito-oravan ruokailu- ja oleskelualueeksi. Myös Myllypuron alajuoksun kalastollinen arvo (mahdollisia taimenen kutupaikkoja) tukee purouoman säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena.

Suositukset
Myllypuron lehto olisi hyvä jättää luonnontilaiseksi. Puronvarren säilyminen
metsäisenä turvaisi metsäalueen läpi johtavan pohjois-eteläsuuntaisen ekologisen yhteyden säilymisen. Mahdolliset ulkoilureitit tai kevyen liikenteen väylät
tulisi sijoittaa niin kauas puron varresta, että puustoa ei tarvitse käsitellä.
Kaavaluonnoksessa osoitettu rakentaminen ei ulotu lehdon puustoiseen reunaan
asti, mutta tulee paikoin hyvin lähelle sitä. Tämä muodostuu ongelmaksi lehdon
pohjoisosassa, jossa kasvaa korkeita kuusia (koulun kenttien ja puron mutkan
kohta). Puusto on myrskytuhojen jäljiltä huonokuntoista ja muodostaa lähimmille pihamaille turvallisuusriskin. Lähimpiä tontteja ei todennäköisesti voida
käyttää puronvarren kuusikkoa harventamatta. Puron itäpuolelle olisi syytä jättää vähintään 50 metrin levyinen rakentamaton suojavyöhyke, jolloin puustoa ei
tarvitsisi turvallisuussyistä kaataa. Suojavyöhykettä on mahdollista käyttää hulevesien käsittelyyn. Alapuolisen uoman suojeluarvojen vuoksi hulevedet tulee
ohjata puroon suodattavan kerroksen läpi tai muilla järjestelyillä, joilla estetään
ravinteiden ja kiintoaineksen kulku purouomaan.

3.2. KYTÖMAAN SUO
Kytömaan suo on osa laajempaa, 1980-luvulla valmistuneessa luontoselvityksessä 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 lehtokasvillisuuskin näyttää huomattavasti taantuneen. Myös moreeniharjanteen järeäpuustoinen kuusikko on hakattu. Tilalle on kasvanut kymmenmetristä, tiheää koivikkoa ja nuoria kuusia.
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Kuva 4. Kytömaan suon pohjoispäässä on kaksi pientä nevalaikkua.
Kytömaan suo on säilynyt ojittamattomana. Suo on korpiräme, jonka etelä- ja
itäosassa on varttunutta ja vanhaakin puustoa (kuva raportin kannessa). 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 asemesta nuori koivikko (kuva 4).
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) luontoalueyhteenvedossa. Suon luonnontilaa ovat
1980-luvun jälkeen heikentäneet pohjoispään hakkuut, mutta muita muutoksia
ei ole tapahtunut.
Luonnontilaiset korpirämeet ovat vähentyneet Suomessa lähinnä ojitusten takia.
Korpiräme on uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008). Kytömaan suolla ei
kasva harvinaisia kasvilajeja, mutta suo on luonnontilaisuutensa ja eteläosan
vanhan puustonsa vuoksi on paikallisesti arvokas luontokohde.

Suositukset
Kaavaehdotukseen merkitty asuinalue ulottuu Kytömaan suon lounaisreunaan
asti. Uudet rakentamispaikat sijoittuvat kangasmaastoon suon lounais- ja eteläpuolelle. Uusi tieyhteys (Talonväentie) sitä vastoin päättyisi suota reunustavaan
korpikuusikkoon. Tien alle jää tiheäpuustoista suon reunaa, joka on samassa
korkeustasossa muun suon kanssa. Tie ei ulottuisi suon arvokkaampaan osaan.
Jos tietä ei ole mahdollista siirtää kauemmaksi suon reunasta, tien rakentamisessa tulisi ottaa huomioon suon vesitalous niin, ettei tie kuivata suota. Myös
läheiset asuinkorttelit voivat vaikuttaa suon vesitalouteen, sillä ne sijaitsevat
suon valuma-alueella.
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Kytömaan suolla ei tulisi tehdä ojituksia tai puuston hakkuita. Suota voidaan
käyttää esimerkiksi opetuskohteena. Mahdollinen opetus- tai virkistyskäyttö
olisi hyvä järjestää pitkospuupolkua pitkin. Suon pohjoispuolinen maasto sekä
itäpuolinen moreeniharjanne sopivat ulkoilureitin sijoituspaikaksi.
Sopiva kaavamerkintä Kytömaan suolle on luo tai muu vastaava kaavamerkintä,
jolla suon säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena olisi turvattavissa.

3.3 KYTÖMAAN LÄHDE
Kytömaan lähde on asemakaava-alueen ulkopuolella lähellä Lahdentietä sijaitseva lähde. Kyseessä on halkaisijaltaan noin kolmemetrinen avolähde, jonka laskupuro virtaa Lahdentien suuntaan (kuva 5). Lähde on tiettävästi Keravan suurin. Lähteen ympäristö on nuorta lehtipuustoa kasvavaa entistä niittyä.
Lähde on niukkakasvinen, mutta laskupuron varrella kasvaa kosteita, lähteisiä
paikkoja suosivia kasvilajeja, kuten purolitukkaa, rantaminttua, kevätlinnunsilmää, suokelttoa ja hiirenporrasta. Kaikkein vaateliaimmat lähdekasvit puuttuvat.
Luonnontilaisten lähteiden muuttaminen on vesilain mukaan kiellettyä. Kytömaan lähteessä on merkkejä vanhasta hyötykäytöstä ja myös laskupuroa on aikanaan kaivettu. Lähde on saattanut toimia esimerkiksi karjan juottopaikkana.
Vanhan käytön jäljet ovat vähäisiä, ja lähdettä on pidettävä vesilain mukaisena
kohteena.

Kuva 5. Kytömaan lähde.
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Suositukset
Kytömaan lähteeltä on matkaa kaava-alueen lähimmille rakennuspaikoille noin
400 metriä. Rakennuspaikkojen ja lähteen välissä on mm. suo ja vähimmillään
muutaman metrin lähteen yläpuolelle nouseva moreeniharjanne. Kaava-alueelta
ei kulkeudu lähteen ympäristöön vesiä pintavaluntana. Kytömaan asemakaavan
toteutuminen ei todennäköisesti vaikuta millään tavoin lähteeseen. Mahdollisia
ulkoilureittejä suunniteltaessa lähde tulee ottaa huomioon.

3.4 KYTÖMAAN HAAVIKKO
Kytömaan haavikko (pinta-ala n. 1,2 hehtaaria) sijaitsee asemakaava-alueen lounaiskulmassa rautatien ylittävän sillan koillispuolella. Haavikosta on löydetty
liito-oravan jätöksiä vuonna 2009, jolloin niitä löytyi myös rautatien länsipuolen
metsäalueelta (Lammi ym. 2010). Haavikossa on myös kolopuita ja pönttöjä,
mutta mahdollista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei tunneta. Haavikko on sittemmin tarkistettu vuonna 2010 (Luontotutkimus Keiron 2010) ja
2011 (M. Vaittinen / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus), mutta merkkejä liitooravasta ei todettu.
6.9.2012 tehdyllä maastokäynnillä liito-oravan elinalueen todettiin säilyneen entisellään. Liito-oravan jätöksiä ei etsitty, sillä ajankohta sopi huonosti niiden
löytämiseen.

Suositukset
Ehdotusvaiheessa oleva Kytömaan eteläosan asemakaava-alue ei ulotu haavikkoon asti. Tulevissa maankäyttösuunnitelmissa haavikko olisi hyvä huomioida
niin, että sen ydinalueet (koko haapavaltainen metsäkuvio alueen läpi kulkevan
puron eteläpuolella) jätetään rakentamisen ja voimakkaiden metsänhoitotoimien
ulkopuolelle. Myös liito-oravalle sopivat kulkuyhteydet koilliseen tulisi turvata.
Toimiviksi arvioidut kulkuyhteydet on merkitty Luontotutkimus Keironin
(2010) raporttiin.

3.5 SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT KASVILAJIT
Kytömaan alueelta on 1990-luvulla löydetty ketoneilikkaa ja keltamataraa.
Kumpaakaan lajia ei tavattu syyskuun alun maastokäynnillä. Aivan kaikkia potentiaalisia kasvupaikkoja ei tarkistettu, sillä ajankohta sopi huonosti näiden lajien havaitsemiseen. Keltamatara ja ketoneilikka ovat silmälläpidettäviä kuivien
ketoja ja pientareiden lajeja. Niiden kasvupaikkojen huomioon ottaminen kaavoituksessa on suotavaa, vaikka siihen ei ole lainsäädännön tuomia velvoitteita.
Keltamataraa ja ketoneilikkaa kasvaa eri puolilla Keravaa.
Kytömaan asemakaava-alueen uudisrakentaminen sijoittuu lähes kokonaan metsämaastoon, jossa ei ole ketoneilikalle ja keltamataralle sopivia kasvupaikkoja.
Mahdollisesti säilyneet kasvupaikat sijaitsevat vanhoilla pihamailla ja teiden
varsilla. Kytömaan eteläosan asemakaavan toteutuminen ei vaikuta merkittävästi ketoneilikkaan tai keltamataraan.
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3.6 MUUTA HUOMIONARVOISTA
Tarkemman luontoselvityksen tekeminen Kytömaan eteläosan asemakaava-alueella ei ole lähtöaineiston ja 6.9.2012 tehdyn maastokäynnin perusteella tarpeellista.
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