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Johdanto
Keravan kaupungin pohjoisosassa on suunnitteilla Kytömaan asemakaava.
Kaavan suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä on tehty liito-oravahavaintoja
vuonna 2009 tehdyn Kerava-Riihimäki lisäraiteiden suunnittelualueen
luontoselvityksen yhteydessä. Liito-oravien kartoittamiseksi Keravan
kaupunki tilasi keväällä 2010 liito-oravaselvityksen Luontotieto Keiron
Oy:ltä. Keravan asemakaava-arkkkitehti Aila Elo ja ympäristösuunnittelija
Mia Vaittinen (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) toimivat työn ohjaajina.
Raportti sisältää liito-oravakartoituksen kohteiden kuvauksen, tulokset,
johtopäätökset, suositukset ja karttaliitteet. Raportin tavoitteena on toimia
taustatietona kaavoittajan päätöksenteolle. Selvityksen ovat laatineet FM Anu
Luoto ja FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä.

2

Selvitysmenetelmät

2.1 Alueen sijainti
Kytömaan selvitysalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa.
Selvitysalue on kaksiosainen. Pohjoisempi osa-alue rajautuu etelässä
Koivulantiehen ja pohjoisessa kaupungin rajaan. Lännessä rajana on päärata
ja idässä Helsinki-Lahti moottoritie (E4). Eteläinen osa-alue sijoittuu
junaradan länsipuolelle ja pääosin Ylikeravantien eteläpuolelle. Lännessä osaaluetta rajaa Pihkaniityntie ja pientalovaltainen asuinalue. Eteläiseen
alueeseen kuuluu myös Ylikeravantien pohjoispuolella radan länsipuolella
oleva pieni metsikkö.
Selvitysalueen pohjois- ja luoteispuolella Tuusulassa on metsä- ja peltoalueita,
sekä niiden välissä harvaa asutusta. Tiiviimpää asutusta löytyy Järvenpään
keskustan alueelta. Idässä moottoritien ja vanhan Lahden tien takana on
metsäisiä alueita, mutta myös peltoaukeita Sipoon kunnan alueella.
Selvitysalueen eteläpuolella on rakennettua aluetta Keravan keskustan
ympäristössä sekä Vantaalla. Asutuksen lomassa on myös metsäisiä alueita.

2.2 Kartoitusmenetelmä
Maastotyötä edelsi perehtyminen vuonna 2009 tehtyihin liitooravahavaintoihin (Lammi, Kaitala ja Routasuo 2010). Lisäksi tarkasteltiin
aluetta ilmakuvasta sekä ortokuvista.
Selvitysalueen liito-oravien esiintymistä kartoitettiin maastossa 28.4. ja 3.5. ja
maastotyöhön käytettiin noin 14 tuntia. Tässä selvityksessä käytetty
maastokartoitusmenetelmä on vastaava kuin Tiehallinnon toimeksiannosta
laaditussa liito-oravaselvityksessä Valtatie 1 laajennukselle (Vuorinen 2001).
Liito-oravan jätökset tai papanat ovat keväisin kellertäviä ja helposti
havaittavissa liito-oravan elinpiirillä. Sää kartoitusta edeltävänä talvena oli
poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen. Lumi suli huhtikuun alkupuolella.
Huhtikuussa satoi jonkin verran enemmän kuin 30 vuoden vertailujaksolla
keskimäärin (Hki-Vantaa). Huhtikuu on ollut tavanomaista lämpimämpi
(Ilmatieteen laitos 2010).
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Metsästä etsittiin liito-oravalle tärkeitä elementtejä, joiden perusteella metsä
arvotettiin. Tärkeää on metsän luonnontilaisuus eli seuraavat tekijät:
•
•
•
•
•

puuston rakenne, monikerroksisuus
puulajien kirjo: kuusen, haavan, koivun ja lepän esiintyminen
kolopuiden ja lahopuun määrä
puuston ikä
metsikön koko

Selvitysalueelta arvotettiin liito-oravaesiintymät, soveltuvat metsiköt sekä
mahdolliset ruokailualueet. Koko selvitysaluetta ei ole kuvioitu tai arvotettu.
Arvotus on vastaava kuin Valtatie 1 liito-oravaseurannassa ja on seuraava:
A+ merkitsee liito-oravan esiintyvän kohteella, asuttu esiintymä
A- asumaton potentiaalinen kohde, mahdollinen esiintymä
B+ metsikkö, jossa joitain liito-oravan vaatimia elementtejä, soveltuva
metsä
B- alue, jossa liito-oravan liikkuminen on helppoa tai mahdollinen
ruokailualue
C+ alue, jossa liito-orava pystyy liikkumaan
C- avomaasto, jossa liito-oravan liikkuminen on vaikeata (avohakkuu,
pelto ym. aukea).
Menetelmän avulla saadaan selville onko liito-oravaa esiintynyt kohteella
ennen kartoitusajankohtaa. Tämä tarkoittaa, että keväällä löydettävät papanat
ovat peräisin syksyltä, talvelta tai keväältä. Sääolot vaikuttavat papanoiden
säilymiseen, jos sateet ovat runsaita niin papanat häviävät nopeammin.
Jos kohteelta löytyy liito-oravan papanoita, kohteen metsikkö tarkistetaan
kokonaisuudessaan. Papanalöytöjen ja soveltuvan metsän perusteella rajataan
liito-oravan esiintymä, mahdollisesti myös soveltuva metsä ja ruokailualueet.
Selvitysalueelta haettiin liito-oravan jätöksiä haapojen ja muiden lehtipuiden
sekä kuusten juurilta. Maastossa määriteltiin potentiaalisten esiintymien rajat.
Koloja etsittiin etenkin haavoista ja koivuista. Liito-oravalle soveltuvia
viheryhteyksiä tarkasteltiin sekä maastohavaintojen että ilmakuvan perustella.
Esiintymän rajaaminen papanoiden ja soveltuvan metsän perusteella on
haastava tehtävä. Jokainen esiintymä on ainutlaatuinen eikä yleispäteviä
ohjeita rajaamiselle ole mahdollista antaa. Liito-oravatilanne muuttuu
jatkuvasti luonnollisista syistä, joten uusia esiintymiä voi ilmaantua
soveltuville kohteille ja vanhoja hävitä. Tämä vaihtelu kuuluu liito-oravan
biologiaan, joten yhden vuoden kartoitus vastaa vain kartoitusvuoden
tilannetta. Tämän takia kartoituksissa on myös arvioitu soveltuvia metsiköitä,
joihin saattaa ilmaantua liito-oravaa, mikäli metsikön rakenne pysyy
ennallaan.
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Liito-orava

3.1 Liito-oravan biologia lyhyesti
Liito-orava (Pteromys volans) on pieni yöllä liikkuva nisäkäs, joka esiintyy
varttuneissa sekametsissä. Liito-orava tarvitsee elinympäristönään varttuneen
sekametsän, jossa kasvaa sen ravintopuita haapaa, koivua ja leppää sekä
suojaa antavia kuusia. Kolopuiden esiintyminen on tärkeätä, mutta liito-orava
voi levähtää tai pesiä myös pöntöissä ja oravan rakentamissa risupesissä.
Yhdellä yksilöllä on todettu olevan useita pesäpuita (Hanski ym. 2001). Liitoorava käyttää ravintonaan kesäisin lehtipuiden lehtiä, erityisesti haapaa.
Talvisin se syö lepän ja koivun norkkoja.
Liito-oravan keskimääräinen elinpiirin koko on naarailla n. 8 ha ja koirailla 60
ha (Hanski ym. 2001). Tutkimuksissa on havaittu että koiraan elinpiirillä
saattaa asua useita naaraita. Elinpiirille sijoittuvan ydinalueen, jossa eläin
pääsääntöisesti oleskelee, koko on noin kymmenesosa koko elinpiiristä
(Jokinen ym. 2007).
Liito-orava liikkuu puustoisilla alueilla. Se ylittää harvoin puuttomia alueita eli
pellot, leveät vesistöt ym. aukeat alueet muodostavat sille leviämisesteen.
Estettä ei katsota muodostavan aukea, jossa puusta puuhun on n. 50–70 m.
Peltoaukean ylittämiseen liito-orava voi käyttää puurivejä, kuten
puukujanteita tai puron tai ojanvarren puustoa. Käytettyjen kulkureittien
puiden etäisyys toisistaan on korkeintaan 70 m, yleensä alle 40 m.
Metsämaisemassa liito-oravan on todettu myös käyttävän varttunutta
taimikkoa tai kookkaita pensaita liikkumiseen. Liito-oravalla on kokoonsa
nähden suuri leviämispotentiaali (Selonen & Hanski 2003). Laajat
metsäalueet eivät liito-oravan liikkumisen kannalta yleensä pirstoudu liikaa.
Liito-oravan esiintymisen kannalta pirstoutuminen voi sen sijaan olla
kohtalokasta kun soveliaat metsäympäristöt vähenevät tai muuttuvat
hakkuiden seurauksena liito-oravalle soveltumattomiksi (Hanski 2001).
Liito-orava esiintyy alueilla, joilla on riittävä määrä toisiinsa yhteydessä olevia
liito-oravalle soveltuvia metsiköitä. Liito-oravan poikaset levittäytyvät syksyllä
synnyinalueeltaan omille elinpiireille. Levittäytyminen onnistuu, mikäli liitoorava pystyy liikkumaan metsäyhteyksiä pitkin soveltuviin metsiköihin.
Elinvoimaisen osakannan ylläpitäminen vaatii laajaa metsäaluetta, jossa on
sekä liito-oravan asuttamia että asuttamattomia varttuneita sekametsiä, jolloin
poikaset voivat siirtyä vapaisiin metsiköihin ja asuttaa ne.

3.2 Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelu
Liito-oravakanta on taantunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten
aikana. Sen kannan tiedetään tutkimusalueilla laskeneen jopa 20–38 % 5-17
vuodessa (Hanski ym. 2001). Liito-orava on uhanalainen laji, joka on
sijoitettu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneisiin (Rassi ym. 2000). Syitä
uhanalaisuuteen ovat mm. liito-oravalle soveltuvan metsän väheneminen,
metsämaiseman pirstoutuminen ja siitä johtuva varttuneiden sekametsiköiden
eristyminen.
Liito-oravakannan suuruudeksi Suomessa on arvioitu 143 000 naarasta
(Hanski 2006). Kanta on tiheimmillään Lounais-Suomessa ja LänsiSuomessa, idässä se on huomattavan väljää. Kantaa ei ole aiemmin
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luotettavasti arvioitu, joten varmaa vertailutietoa ei ole saatavissa. Viimeisten
10 - 20 vuoden aikana tehdyissä seurantatutkimuksissa liito-oravien määrä on
kuitenkin laskenut 20 - 58 %. Millään seuranta-alalla ei ole todettu nousua tai
laskun selvää tasaantumista. On siksi todennäköistä, että liito-oravakanta on
ollut nykyistä merkittävän paljon suurempi 1950-luvulla tai sitä ennen.
Luonnonsuojelulain 49 § suojelee liito-oravaa seuraavalla määritelmällä: EU:n
luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Liitteessä mainitaan mm. liito-orava ja saukko. Lain aiempi
sanamuoto ”luonnossa selvästi havaittava” on poistettu lakitekstistä 1.7.2004
alkaen.

3.3 Käsitteitä
Käsitteet on esitetty Tiehallinnon Valtatie 1 laajennuksen liitooravaselvityksessä (Hanski 2003). Ne on esitetty tässä yhteydessä
selventämään lain tulkitsemista liito-oravan suojelussa. Käsitteet ovat liitooravatutkija, eläintieteen dosentti Ilpo Hanskin kirjoittamia.

Elinpiiri Elinpiiri on alue jolla eläinyksilö elää esim. vuosikierron tai koko
elämänsä ajan. Eläin voi merkitä elinpiiriään esimerkiksi hajurauhasten
eritteiden ja/tai virtsan avulla. Elinpiirin rajoja ei voi määrittää muuten kuin
yksilön liikkeitä seuraamalla. Liito-oravan tapauksessa tulee kyseeseen
ainoastaan radiolähettimillä varustettujen eläinten seuraaminen. Liito-oravan
elinpiiriä ei voi rajata ulostepapanoiden eikä korvamerkittyjen yksilöiden
pyyntipaikkojen perusteella.
Ydinalue Olen aikaisemmissa artikkeleissani ja raporteissani käyttänyt termiä

ydinalue kuvaamaan tietyn alueen tai kuusivaltaisen metsikön liito-oravalle
tärkeitä osia, joissa on kolohaapoja sekä muita lehtipuita ravinnoksi. Alun
perin termi ydinalue perustuu radiolähetintutkimuksiini, joissa havaitsin että
jokaisella liito-oravayksilöllä on elinpiirillään yleensä useita laikkuja joissa ne
useimmiten oleskelevat ja ruokailevat. Termiä voi käyttää myös
papanakartoitusten tuloksissa, vaikka papanat eivät osoitakaan kaikkia liitooravien käyttämiä ruokailu- tai pesäpaikkoja.

Esiintymä on kuusi-sekametsäalue, jossa on kolopuita (Etelä-Suomessa

yleensä haapoja) pesäpaikoiksi ja lehtipuita (haapa, lepät, koivut) ravinnoksi.
Lehtipuusto voi olla kuusimetsässä pieninä ryhminä tai hajallaan. Liitooravan asusteleminen metsäalueella varmennetaan kellanruskeista
ulostepapanoista. On muistettava, että keväällä löydettävät ulostepapanat
kuvastavat liito-oravien asuttamista ja osittain niiden liikkeitä talvikauden
aikana (syyskuun puolesta välistä toukokuun alkupuolelle). Papanoita kertyy
yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle, mutta niitä voi löytyä
myös kulkureitteinä ja ruokailuun käytettyjen puiden alta. Talviset papanat
eivät välttämättä aina kerro siitä missä liito-oravan poikaspesä keväällä ja
kesällä on, eivätkä mitään elinpiirin rajoista tai alueella asuvien yksilöiden
lukumäärästä. Poikaspesä ja kesänaikaiset ruokailualueet voivat olla muualla
(joskin samalla metsäalueella) kuin talviset papanapaikat näyttäisivät
osoittavan. Tämän takia liito-oravalle tärkeän alueen rajaaminen (=
esiintymä) tulee tehdä paitsi papanoiden perusteella, myös rajaamalla siihen
lehtipuita, erityisesti haapoja kasvavat metsän osat. Kaikki liito-oravat
käyttävät päivänviettoon myös tavallisen oravan rakentamia risupesiä. Nämä

Luontotieto Keiron Oy
23.8.2010

Keravan Kytömaan kaava-alue
Liito-oravaselvitys

6 (24)

voivat sijaita myös metsäalueen puhtaassa kuusikossa. Liito-oravalle tärkeitä
osia voivat siis olla myös ruokailu- ja pesälaikkujen väliset kuusimetsän osat.

Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Aikuiset liito-oravat elävät koko ikänsä

samalla alueella, jonne ne ovat nuoruusvaiheen levittäytymisen (dispersaali)
jälkeen asettuneet, eli liito-oravat ovat siis paikkauskollisia. Nuoret naaraat
siirtyvät syntymäkesänsä loppupuolella pois emonsa elinpiiriltä ja asettuvat
seuraavaksi syksyksi ja talveksi löytämälleen uudelle alueelle. Jotta uusi alue
kelpaisi liito-oravalle, siellä täytyy olla liito-oravalle tärkeät metsän elementit
(ks. kohta Esiintymä). Tällä alueella naaras lisääntyy seuraavana keväänä,
olettaen että liito-oravauroksia on paikalla. Liito-oravan lisääntymispaikka on se
alue, jolla naaras pystyy viettämään talven ja saamaan poikasia keväällä. Mikäli liitooravanaaras ei pysty alueella lisääntymään, se ei voi olla lisääntymispaikka.
Liito-oravanaaraan ei ole radiolähetintutkimuksissa havaittu lisääntyvän alle 4
hehtaarin kokoisissa, eristyneissä (avoalueiden ja taimikoiden ympäröimissä)
metsälaikuissa. Liito-oravan lisääntymispaikka ei siis ole pienialainen laikku
pesäpuun ympärillä niin kuin useissa yhteyksissä on virheellisesti tulkittu ja
esitetty. Terminä lisääntymispaikka eroaa selkeästi termistä pesäpuu tai
pesäpaikka. Pesäpaikka on liito-oravan kulloinkin käyttämä pesäpuu, joka voi
olla kolopuu tai puu jossa on risupesä. Jokaisella liito-oravayksilöllä on
vuoden aikana käytössä useita pesäpaikkoja.
Erilaisten rakennus- ja metsänkäsittelyhankkeiden vaikutusta liito-oraviin
selvittävissä raporteissa ja teksteissä liito-oravaesiintymää ja liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa voidaan pitää synonyymeinä. Tämä siksi, että
asian tunteva kartoittaja voi maastossa tunnistaa ja rajata metsäalueelta liitooravan esiintymiselle ja lisääntymiselle oleelliset piirteet ja alueet, vaikka juuri
sillä hetkellä liito-oravanaaraan poikasten kasvattamiseen käyttämä pesä ei
olisikaan tiedossa. Papanat ovat riittävä osoitus siitä että alueella asustelee
liito-orav(i)a. Papanoiden löytyminen esim. kuusien alta ei ole välttämättä
merkki siitä että ko. puut tai paikat olisivat liito-oravalle välttämättömiä.
Papanoita jää myös läpikulkupaikoille, mutta liito-oravat liikkuvat myös
alueilla, joissa papanoita ei ole havaittavissa. Maastoselvityksissä on tärkeää
rajata liito-oravalle sopivan metsän alueet, jotta voidaan arvioida rakennusym. toimenpiteiden vaikutukset niihin.

Metsäyhteydet Liito-oravan biologiaan liittyy oleellisesti liikkuminen pesä-

ja ruokailupaikkojen (ydinalueet) välillä sekä asuinmetsiköstä (dispersoivat
nuoret, laajalla alueella liikkuvat urokset) toiseen. Liito-oravalle sopivalta
lisääntymispaikalta vaaditaan myös että se on yhteydessä muihin sopiviin
lisääntymispaikkoihin latvusyhteyksien kautta. Yhdistävinä alueina voi olla
paitsi täysikasvuinen metsä, myös nuoret, yli 10 m korkeat metsät.” (Hanski
2004).

Viheryhteydet

Liito-orava pystyy käyttämään ainakin satunnaiseen
liikkumiseen myös latvusyhteyksiä, joita ei voida määritellä metsäksi. Tällaisia
ovat esimerkiksi harvassa kasvavat puut sekä pensas- ja puurivit. Toimivan
viheryhteyden puiden etäisyys toisistaan arvioidaan olevan puun mitan
pituinen. Puurivissä matalien puiden pitää siksi kasvaa korkeita tiheämmin,
jotta liito yltää puusta puuhun. Maastonmuodotkin vaikuttavat mahdolliseen
liito-etäisyyteen. (tämä määritelmä Pimenoff & Luoto)

”Lisääntymis-

ja levähdyspaikan hävittämisellä tarkoitetaan
toimenpiteitä, joiden jälkeen esiintymän liito-oravat häviävät, eikä alue enää
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ole liito-oravalle asumiskelpoinen. Hävittämisessä suurin osa sopivan
lisääntymis- ja ruokailumetsikön pinta-alasta sekä suurin osa pesäpuista
häviää. Käytännössä liito-oravan lisääntymispaikka hävitetään, jos kaikki
latvusyhteydet sinne hävitetään.

Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämisellä tarkoitetaan tilannetta,

jossa osa esiintymän ydinalueesta, osia ruokailu- ja lisääntymisalueista
hakataan, tai esiintymää pilkkomalla ja osa-alueita eristämällä vaikeutetaan tai
estetään liito-oravien liikkuminen alueella. Heikentämistä ei tapahdu mikäli
toimenpiteet ovat niin vähäisiä, että niiden jälkeenkin alueen voidaan olettaa
pitkällä aikavälillä pysyvän liito-oravalle elinkelpoisena. Alue ei välttämättä
heikenny, jos joitain papanapuita (joissa ei ole koloja), esim. kuusia, jää
hakkuun tai rakentamisen alle.

Lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaaminen
Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohje ei tarkasti
noudatettuna turvaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Mikäli
alueelle jää vain ohjeen edellyttämä 300 - 700 m2 metsää, joka ei ole kiinteässä
yhteydessä tai osana laajempaa kuusi- tai kuusisekametsää, liito-oravanaaras ei
pysty paikassa viettämään talvea eikä lisääntymään. Ohje turvaa
lisääntymispaikan vain mikäli pesäpuut ja sen ympäristö jäävät hakkuualueen
reunaan ja laajemman varttuneen metsän yhteyteen. Vaikka liito-oravat
(nuoret ja koiraat) voivatkin liikkua monenlaisissa ja harvapuustoisissa
metsissä, lisääntyvän naaraan pesäpaikat eivät voi olla erillisissä pienissä
metsälaikuissa.
Liito-oravan populaatioiden ja kannan koon säilymiseksi ennallaan on
välttämätöntä, että on olemassa tyhjiä, sopivia metsiköitä, jonne nuoret liitooravat voivat itsenäistyessään levittäytyä ja asettua lisääntymään. Tämän takia
väliaikaisesti tyhjentyneen lisääntymispaikan hakkuu pienentää entisestään
lajille sopivan metsän pinta-alaa ja samalla vähentää potentiaalisia
lisääntymispaikkoja.” (Hanski 2004)
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Kohteiden kuvaukset
Kohteiden rajaus ja numerointi sekä arvotus on esitetty karttaliitteessä 1.
Kohteiden numerointi tekstissä on juokseva numerointi.
Kuvauksissa on käytetty seuraavia sanoja metsän ominaisuuksista:
Taimikko: puusto on alle 5 m korkea ja ikä on arviolta 1-20 vuotta.
Nuori metsä on noin 5-15 m korkeuteen yltävä ja ikä on arviolta 20 - 40
vuotta.
Keski-ikäinen metsä on arviolta 40 - 60 vuotta vanha, rungot ovat noin 2025 cm halkaisijaltaan rinnankorkeudella.
Iäkäs metsä on noin 60 - 90 vuotta vanha, rungot ovat noin 25 - 30 cm
halkaisijaltaan rinnankorkeudella.
Järeä/Kookas puu on halkaisijaltaan vähintään 35 cm rinnankorkeudella,
useimmiten yli 40 cm.

4.1 Potentiaaliset liito-oravakohteet (A-)
3. Radan varren kuusikko (1,5 ha)
Ylikeravantien eteläpuolella radan varressa on kuusimetsää. Tältä alueelta on
vuoden 2009 selvityksessä löydetty papanoita yhteensä seitsemältä puulta,
lähinnä metsikön pohjoisosasta. (Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010).
Kohteen puusto on pääosin kuusta ja joukossa on useita järeitäkin puita.
Metsikköä on harvennettu ja lehtipuustoa on niukalti, haapaa ja leppää kasvaa
etenkin metsän reunassa. Kuvio jatkuu kapeana aina selvitysalueen eteläosaan
asti, jossa on kaksi tonttia.
Kohteelta ei löytynyt liito-oravan papanoita. Puustoltaan metsikkö on liitooravalle jokseenkin soveltuvaa, suurten kuusten ansiosta. Lehtipuuston puute
kuitenkin heikentää kohteen arvoa. Lisäksi kohteelta ei löytynyt kolopuita
eikä risupesiä. Risupesien löytäminen suurista kuusista on kuitenkin melko
vaikeaa.
Käyttösuositus: Säilytetään liito-oravan kannalta potentiaalisena metsikkönä
ja mahdollisena esiintymänä.

Kuva 2 Järeitä kuusia mahdollisessa liito-oravametsässä (kohde 3)
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8. Ylikeravantien metsikkö (0,4 ha)
Kohde sijaitsee Ylikeravantien ja junaradan välisessä kulmassa, radan
länsipuolella. Vuoden 2009 luontoselvityksessä kohteelta löytyi liito-oravan
papanoita kaikkiaan kuudelta puulta. Samassa selvityksessä kohteelta löytyi
myös kaksi kolohaapaa sekä yksi tavallisen oravan rakentama risupesä.
(Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010).
Kohde on pieni saareke, joka rajoittuu pohjoisessa avoimeen alueeseen.
Puusto on melko kookasta ja osin iäkästäkin. Kohteella on todennäköisesti
sijainnut jokin rakennus. Kohteella on useita suurehkoja haapoja sekä kuusia,
joita liito-orava suosii.
Tässä selvityksessä kohteelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
Myös tässä selvityksessä havaittiin kaksi kolopuuta sekä kolme oravan
rakentamaa risupesää.
Puustonsa puolesta kohde soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Siltä on
yhteys Ylikeravantien eteläpuoliseen metsään. Yhteys junaradan yli on melko
epätodennäköinen, vaikkakin teoreettisesti mahdollinen.
Käyttösuositus: Säilytetään liito-oravan kannalta potentiaalisena metsikkönä
ja mahdollisena esiintymänä.
11. Kytömaan haapametsä (0,7 ha)
Kohde sijaitsee junaradan ja Kytömaantien välissä alueen lounaiskulmassa.
Vuoden 2009 luontoselvityksessä kohteelta löytyi liito-oravan papanoita
kaikkiaan 15 puulta. Papanat olivat tuolloin pääosin kohteen itäosassa.
(Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010).
Kohteella kasvaa erittäin runsaasti haapaa, joka on metsikön pääpuulaji.
Haavan lisäksi lehtipuista kasvaa jonkin verran koivua sekä tuomea. Kuusta
on melko vähän ja se on pienempää kuin haavat. Vanhimmat haavat ovat
arviolta 40 vuoden ikäisiä, jo täyden pituutensa saavuttaneita.
Ympärysmitaltaan kookkaimmat puut kuitenkin puuttuvat. Haavat kasvat
melko tiheässä. Kohde on mahdollisesti ollut aiemmin laitumena tai niittynä,
mikä selittäisi puuston tasaikäisyyden. Kohteella on myös huomattavan
paljon lahopuuta
Tämän selvityksen yhteydessä haapametsä tarkastettiin eikä liito-oravan
papanoita havaittu. Kohteelta löytyi yksi kolohaapa.
Käyttösuositus: Liito-oravalle
esiintymä, joka tulee säilyttää.

potentiaalinen

metsikkö,

mahdollinen

23. Pellon reunan haapametsä (1,2 ha)
Pohjoisen osa-alueen luoteiskulmassa on kesantopeltoa. Pellon reunalla
kasvaa sekametsää, jossa on runsaasti haapaa. Haavat ovat melko nuoria,
arviolta 20-30 vuoden ikäisiä. Ympäröivä kuusikko on myös nuorta. Metsä
on ilmeisesti uudistettu noin 30 vuotta sitten. Kohteelta löytyi kaksi
kolohaapaa, jotka kasvavat aivan vierekkäin. Toisessa haavassa oli ilmeisesti
tavallisen oravan pesä. Metsikössä on joitakin liito-oravan suosimia
elementtejä ja ikääntyessään metsä muuttuu liito-oravan kannalta
laadukkaammaksi.
Liito-oravan papanoita ei löytynyt.
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Käyttösuositus: Kohde on potentiaalinen liito-oravametsä, jonka laatu
paranee tulevaisuudessa. Säilytetään mahdollisena esiintymänä.

4.2 Soveltuvat metsät (B+)
5. Kuusimetsä
Kohteen 3 länsipuolella laaksopainanteessa on kosteapohjainen kuusikko,
joka on aikoinaan ojitettu. Kohteelta on kaadettu nuorta lehtipuustoa, joten
lehtipuuta on melko vähän ja se ei ole järeää. Osa kuusista on jo melko
järeitä.
Kohteelta ei löytynyt liito-oravan papanoita. Kohde on liito-oravalle
soveltuvaa suojaisan kuusipuuston vuoksi. Kuusissa voi olla oravan
rakentamia risuperiä, joita on vaikea huomata maasta käsin.
Käyttösuositus: Kohteen metsikkö on suojainen ja liittyy kiinteästi kohteen 3
mahdolliseen esiintymään. Kuusikon kautta on myös suojainen kulkuyhteys
kohteen 4 metsikköön.
6. Harva sekametsä
Eteläisen osa-alueen pohjoisreunassa kasvaa kalliojyrkänteen alla
kuusivaltaista sekametsää. Kohteella on joitakin suurempia haapoja, joissa ei
kuitenkaan havaittu koloja. Metsää on harvennettu ja etenkin pensaskerrosta
vähennetty.
Kohteelta ei löytynyt liito-oravan papanoita. Metsikössä on kuitenkin joitakin
liito-oravan suosimia piirteitä kuten suuria kuusia sekä haapoja. Puuston
väljyys heikentää jonkin verran kohteen laatua liito-oravalle.
Käyttösuositus: Kohteella on liito-oravan suosimia suuria kuusi ja joitakin
suuria haapoja. Puusto säilytetään.
15. Siikiläntien ympäristö
Siikiläntien varressa on omakotitalojen pihoilla sekä reunoilla järeitä kuusia.
Tässä selvityksessä ei käyty piha-alueilla, mutta puustonsa puolesta monet
piha-alueet vaikuttivat sisältävän liito-oravan vaatimia elementtejä, lähinnä
järeitä kuusia.
Tarkastetuilta puilta ei löytynyt liito-oravan papanoita.
Käyttösuositus: Järeitä kuusia tulee säilyttää alueella. Ne tarjoavat liitooravalle suojaisen kulkuyhteyden koilliseen.
17. Käkimäentien varsi
Käkimäentien varressa on omakotitalojen pihoilla myös järeämpiä kuusia,
kuin ympäröivillä metsäalueilla. Lisäksi yhdellä tyhjällä tontilla on pieni
kuusimetsä, jossa suurehkoja kuusia. Pihoilla ja niiden reunoilla kasvaa myös
lehtipuita, kuten koivua, haapaa ja leppää.
Kuusilta ei löytynyt liito-oravan papanoita
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Käyttösuositus: Kohteen puusto on suojaisaa ja voi tarjota liito-oravalle myös
pesäpaikkoja risupesien muodossa.
21. Myllypuron varsi
Myllypuron varteen on jätetty kapea puustoinen käytävä, jonka leveys on
noin 30 metriä. Myllypuron molemmin puolin on tehty hakkuita. Puron
varressa on suuria kuusia ja jonkin verran myös koivuja. Ympäröivillä
hakkuilla on jättöpuina lehtipuita, koivuja ja haapoja melko tiheästi. Liitoorava pystyy ylittämään hakkuut niitä pitkin.
Puron varren metsästä ei löytynyt liito-oravan papanoita.
Käyttösuositus: Puron varren puusto voi toimia kulkuyhteytenä ja ruokailualueena. Puusto tulee säilyttää ja kulkuyhteys koillisen suuntaan on
säilytettävä.

4.3 Ruokailualueet ja liikkumiseen soveltuvat alueet (B-)
4. Pihkaniitytien reuna
Kohde on nuorehkoa kuusivaltaista metsää. Kuusen seassa kasvaa myös
lehtipuuta.
Käyttösuositus: Soveltuu kulkuyhteydeksi.
7. Lehtipuumetsikkö
Ylikeravantien ja kohteen 6 väliin jää valoisa, harvapuustoinen lehtimetsikkö.
Metsikössä kasvaa keskikokoista koivua ja haapaa sekä joitakin kuusia.
Kohteella ei havaittu liito-oravan papanoita. Metsikkö soveltuu kohtuullisesti
ruokailualueeksi, vaikka on jonkin verran suojaton. Kohteen haavoissa ei
havaittu koloja.
Käyttösuositus: Voi toimia kohteiden 3 ja 8 mahdollisten esiintymien
ruokailualueena. Puusto suositellaan säilytettäväksi.
9. Sekapuustoinen pieni metsikkö
Pienessä metsikössä kasvaa järeämpiä kuusia ja mäntyjä sekä lehtipuita,
haapaa ja koivua.
Ei käyttösuositusta.
12. Ruokailualueeksi soveltuva haapametsikkö
Kohteen 11 pohjoispuolella on umpeenkasvanutta peltoa, jossa kasvaa
keskikokoista haapaa melko harvassa sekä pajuja yksittäin. Haapojen seassa
kasvavat kuuset ovat vielä nuoria, noin kymmenen metrisiä, eikä niitä ole
kovin runsaasti.
Liito-oravan papanoita ei kohteelta löytynyt, kuten ei myöskään kolopuita.
Tikka on käynyt kovertamassa joitakin haapoja. Tikka saattaa tehdä
nopeastikin useita koloja haapoihin, jotka heti tikkapoikueen lähdettyä
sopivat liito-oravalle.
Käyttösuositus: Soveltuu liito-oravan ruokailualueeksi. Säilytettävä kohteen
11 mahdolliseen esiintymään liittyen.
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18. Nuori sekametsä
Nuorehkoa sekametsää kasvaa rinteellä selvitysalueen itäosassa. Puusto on
pääosin nuorta kuusta ja mäntyä. Sekapuuna kasvaa koivuja, leppiä ja
haapoja. Kohteella on käynnissä rakennustyöt.
Ei käyttösuositusta.
19. Kuusivaltainen kasvatusmetsä
Kohde on nuorehkoa, tasaikäistä kuusivaltaista kasvatusmetsää. Kuusen
joukossa kasvaa paikoin nuorta haapaa sekä muita lehtipuita. Puusto on
paikoin erittäin tiheää.
Käyttösuositus: Viheryhteys pohjoiseen voidaan linjata myös tämän kohteen
kautta.
26. Koillisosan kuusikko
Kohde sijaitsee aivan moottoritien varressa. Tie ja hakkuualueen väliin on
jätetty ”kulissimetsä” jossa kasvaa järeitä kuusia sekä koivua ja leppiä.
Metsäkaistaleen leveys on noin 30- 40 metriä, joten tuulenkaatojen
syntyminen on mahdollista. Kohteelta löytyi palokärjen kovertama kolo
koivusta. Palokärjen kolon reikä on liito-oravan asumukseksi vaarallisen väljä,
mutta se voi käyttää koloa ruokavarastonaan.
Liito-oravan papanoita ei löytynyt.
Käyttösuositus: Voi toimia kulkuyhteytenä

4.4 Liikkuminen mahdollista ja avomaasto (C+/C-)
Kohteet 1, 2, 10, 13, 14, 16, 20, 22 24 ja 25
Näillä kohteilla liito-oravan liikkuminen on mahdollista, mutta metsät
soveltuvat huonosti ruokailuun ja pitkäaikaisempaan oleskeluun. Luokkaan
C+ kuuluvat metsät eivät ole luonteeltaan täysin yhdenmukaisia. Kohteella 2
on nuorta kasvatusmetsää, joka on mäntyvaltaista. Mäntyvaltaista metsää on
myös kohteilla 13 ja 24. Asutusta tai muuta rakentamista on kohteilla 1, 14 ja
16. Taimikkovaiheen metsiä ovat kohteet 9 ja 25, jotka molemmat ovat
lehtipuuvaltaisia. Kohde 20 on siemenpuuasentoon uudistettu metsä, jossa
jättöpuina on koivua ja haapaa. Kohde 22 on avointa kesantopeltoa.

4.5 Alueen ulkopuoliset havainnot ja potentiaaliset metsiköt
Suunnittelualuetta lähinnä oleva tunnettu liito-oravaesiintymä (kartta 3,
kohde 11) on Tuusulan puolella Ketunkorvessa Keravanjoen varressa
(Jokinen ja Helminen 2009). Esiintymä on Kytömaan suunnittelualueen
pohjoisrajalta linnuntietä noin kahden kilometrin etäisyydellä koilliseen.
Esiintymän ja suunnittelualueen väliin jää moottoritie sekä vanha Lahdentie.
Liito-oravakannan jatkuva vuorovaikutus selvitysalueen ja Ketunkorven
esiintymän välissä lienee epätodennäköinen. Moottoritien alitus voisi
onnistua selvitysalueen pohjoispuolella kulkevan Kivityyrintien alikulun
kautta. Tämä alikulkumahdollisuus on lähellä Ketunkorven esiintymää.
Lisäksi liito-oravan esiintymisestä on tehty havainnot vuonna 2009
Järvenpään Kyrölässä (kartta 3, kohde 15) (Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010)
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ja vuonna 2004 tehdyssä selvityksessä Järvenpään Lippumäestä (kartta 3,
kohde 17) (Pimenoff 2003).
Kytömaan selvitysalueen luoteispuolella olevalta Tuusulan Tuomalan alueelta
on tehty luontoselvitys vuonna 2007, eikä siinä yhteydessä löydetty merkkejä
liito-oravasta. (Mia Vaittinen puhelinkeskustelu. 10.5.2010, Kyheröinen ym.
2007). Tuomalansuon pohjoisosissa Hakalantien varressa on liito-oravalle
soveltuvaa kuusimetsää, jossa kasvaa myös haapoja. Osa Tuomalansuon
reunametsässä mainitaan aiemmissa selvityksissä liito-oravalle soveltuvaksi
(kartta 3, kohteet 6,7). (Nieminen ja Makkonen 2008 sekä Helminen ja
Jokinen 2009).
Liito-oravalle erittäin hyvin soveltuvaa metsää löytyy selvitysalueen
kaakkoispuolelta Haukkavuoren metsäalueelta (kartta 3, kohde 5).
Ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen ei löytänyt Haukkavuoresta merkkejä
liito-oravan esiintymisestä 14.5.2010 tekemällään maastokäynnillä.
(puh.keskust. 10.5. ja 17.5.2010 ).
Liito-oravan kannalta potentiaalisia ja soveltuvia metsiköitä on myös
Kytömaan pohjoispuolella. Nämä kohteet näkyvät kartalla 3 (kohteet 8, 9, 10,
12, 13, 14 ja 16).
Kartalla 3 on esitetty myös viheryhteyksiä näiden edellä mainittujen
kohteiden välillä. Osa yhteyksistä on toimivia tällä hetkellä. Viheryhteyden
kuitenkin heikkenevät tai mahdollisesti katkeavat erilaisten esteiden vuoksi.
Nämä heikkenemiskohdat on kartalla esitetty kysymysmerkillä.
Viheryhteyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.4.
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Tulokset

5.1 Selvitysalueen kuvaus
Pohjoinen osa-alue (rajaus kartalla 1) on suurelta osin nuorehkoa
sekapuustoista kasvatusmetsää. Lisäksi metsiä on uudistettu viime vuosina
harventamalla. Alueen eteläosassa sijaitsee Kytömaan omakotitaloalue, jonka
pihoissa on vanhempaa ja järeämpää puustoa. Koivulantien ja junaradan
kulmassa on vanhaa pelto- ja laidunaluetta, johon on kehittynyt
haapavaltainen metsikkö. Metsikkö on mainittu paikallisesti merkittäväksi
luontokohteeksi. Alueen koillisosassa on Kytömaan suo, jossa on mm.
Keravan alueen suurin lähde. Kohde on arvotettu paikallisesti erittäin
arvokkaaksi. Arvoa kuitenkin heikentää alueella tehdyt hakkuut.
Selvitysalueen halki virtaavan Myllypuron varressa on lehtoalue, joka on
myös arvotettu paikallisesti erittäin arvokkaaksi. Kohteen metsät on
kuitenkin lähivuosina hakattu melko avoimeksi.(Keravan kaupunki 2010).
Eteläinen osa-alue on metsäaluetta. Metsässä kulkee kuntopolkuja, mistä
johtuen metsiä on harvennettu puistomaiseksi. Metsät ovat havupuuvaltaisia
ja iäkkäämpää puustoa on etenkin alueen pohjoisreunalla ja radan varressa.
Nämä alueet ovat myös kuusivaltaisia. Alueen keskiosat ovat kuivempia
kangas- ja kalliomaita ja kasvavat pääosin mäntymetsää. Ylikeravantien
varressa on melko nuorta haavikkoa pienen puron reunalla.
Ylikeravantien pohjoispuolen pieni metsikkösaareke on lehtipuuvaltaista
sekametsää. Metsikössä on runsaasti haapaa sekä suurempia kuusia.
Kookkaampi puusto sijoittuu metsikön pohjoisreunalle.

5.2 Alueen yleiskuvaus liito-oravan kannalta
Liito-oravalle soveltuvaa metsää selvitysalueella esiintyy pohjoisen osa-alueen
lounaiskulmassa ja luoteessa sekä eteläisen osa-alueen itä- ja pohjoisreunalla.
Suojaisia vanhoja sekametsiä on vähän. Kolopuita havaittiin usealta
potentiaaliselta liito-oravakohteelta, vaikka ne sijaitsevatkin nuorehkoissa
haavoissa. Haapojen määrään nähden koloja on vielä vähän, mutta ajan
kuluessa haapoihin tulee koloja enemmän.
Suurin osa selvitysalueesta on liito-oravalle huonolaatuista, sillä nuorehkoja
talousmetsiä, peltoja sekä asutusta on melko paljon. Liito-oravaa haittaavia
hakkuita on tehty selvitysalueella myös äskettäin, etenkin pohjoisella osaalueella Myllypuron ympäristössä sekä Keravan ja Tuusulan rajalla. Puustoa
on harvennettu myös eteläisellä osa-alueella. Eteläisen osa-alueen keskiosat
ovat nuorehkoa kasvatusmetsää, joka lisäksi on mäntyvaltaista. Nuoret
metsät soveltuvat huonosti liito-oravan lisääntymispaikaksi, mutta eläin voi
liikkua niitä pitkin sopivampiin metsiköihin.

5.3 Liito-oravan lisääntymispaikat ja muut kohteet
Tässä selvityksessä ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella.
Vuoden 2009 luontoselvityksen (Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010) perustella,
kolme tässä selvityksessä rajattua kohdetta oli asuttuja. Vuoden 2009
havainnoit tehneen Pekka Routasuon mukaan, papanoita oli useimpien
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puiden alla runsaasti ja ne olivat tuoreita (puhelinkeskustelu 20.5. ja
sähköposti 21.5.) Nämä kohteet ovat numerot 3, 8 ja 11.
Koska liito-oravasta ei tässä selvityksessä tehty havaintoja, ei asuttuja
esiintymiä (A+) ole rajattu. Mikäli vuoden 2009 tiedot huomioidaan, asuttuja
esiintymiä olisi kolme kappaletta. Tässä selvityksessä nämä kohteet on
katsottu kuuluvan luokkaan A-, potentiaalinen kohde, mahdollinen
esiintymä. Samaan luokkaan kuuluu myös kohde 23, pellon reunan
haapametsä.
Taulukko 1. Liito-oravalle soveltuvien metsiköiden määrä
ja pinta-ala.
Potentiaalinen kohde AJoitakin liito-oravan vaatimia
elementtejä B+
Ruokailualueet /liikkuminen
helppoa BLiikkuminen mahdollista ja
avoalueet (C+ ja C-)
Yhteensä

Kuvioiden
määrä (kpl)
4
5

Pintaala (ha)
3,85
3,7

7

20,5

11

27

27

55

Liito-oravalle jokseenkin soveltuvia, luokkaan B+ kuuluvia metsiköitä on
viisi, ks. liitekartta 1. Liito-oraville soveltuvia ruokailualueita on rajattu
kohteiksi kaksi kappaletta. Rajattujen ruokailualueiden lisäksi liito-oravan
suosimaa lehtipuuta löytyy lähes koko alueelta. Nuoria koivuja, haapoja ja
leppiä kasvaa nuorehkoissa talousmetsissä sekä suurempia lehtipuita myös
jättöpuina hakkuilla. Pohjoisosan nuoret metsät ovat melko suojaisiakin, sillä
puusto on paikoin tiheää. Nämä kohteet on arvotettu luokkaan B-, ja ne
toimivat myös kulkuyhteyksinä.
Kolopuita alueella havaittiin kuusi, minkä lisäksi löytyi kolme risupesää. Sekä
kolopuita että risupesiä on todennäköisesti enemmän, koska niitä jää helposti
havaitsematta. Toisaalta korkealla olevista koloista ei aina voi varmasti sanoa,
ovatko ne oikeita koloja vai ainoastaan matalia onkaloita.

5.4 Liito-oravan viheryhteydet suunnittelualueella 2010
Kytömaan selvitysalueen liito-oravan mahdollisesti käyttämät viher- ja
metsäyhteydet on esitetty liitekartassa 2. Kartassa esitetyt viheryhteydet
kuvaavat tilannetta vuonna 2010. Viheryhteydet voivat toimia myös muita
reittejä pitkin, kunhan yhteydet ovat riittävän puustoisia. Liito-oravan
käyttämiä kulkuyhteyksiä on tarkasteltu ilmakuvan sekä maastokäynnin
avulla, laajahkolta alueelta myös suunnittelualueen ulkopuolelta.
Liito-orava liikkuu laajasti elinpiirillään käyttäen sen eri metsiköitä eri
tarkoituksiin. Tästä syystä esiintymien, ruokailualueiden sekä soveltuvien
alueiden välillä tulee olla toimivia viher- ja metsäyhteyksiä, joita myöten
siirtyminen metsiköstä toiseen onnistuu. Viheryhteydet ovat todennäköisesti
toimivia, jos puiden etäisyys on korkeintaan puun mitta toisistaan. Valtatie
1:sen laajennuksessa on tulkittu yli 50 metrin aukon estävän kulun.
Yhteyksien säilyminen tulee turvata sekä elinpiirin sisällä että sieltä
ympäröiville alueille.
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Liito-oravalle tarpeelliset viheryhteydet on luokiteltu kolmeen ryhmään
toimivuutensa mukaan: 1) Toimiva viheryhteys tarkoittaa täydellistä tai lähes
täydellistä metsäyhteyttä. 2) Melko toimiva viheryhteys saattaa sisältää kohtia,
joissa puustoyhteys heikkenee. Heikkeneminen voi johtua suojaavan puuston
puuttumisesta, puiden kasvaneista välimatkoista tai pensaikko-osuuksista. 3)
Viheryhteys on heikko, jos alueen ylitys tapahtuu esimerkiksi maata tai
matalia pensaita käyttäen.
Toimivat viheryhteydet:
•
•
•
•

Pohjoisen osa-alueen sisällä hyvät. Pohjoisosan hakkuut ja
harvennukset heikentävät viheryhteyksiä alueen sisällä jonkin verran,
mutta eivät ole este eläimen liikkumiselle.
Eteläisen osa-alueen sisällä hyvät. Eteläinen osa-alue on
käytännössä kokonaan metsäinen, eikä liito-oravan liikkumiselle näin
ollen ole estettä.
Eteläiseltä osa-alueelta Tuomalan suuntaan hyvä yhteys.
Metsäyhteys luoteeseen Kuusimäkeen ja sieltä edelleen Tuusulan
puolelle, jossa ilmakuvan mukaan on laajahko metsäinen alue.
Pohjoiselta osa-alueelta kaakkoon Myllypuron vartta pitkin
moottoritien reunaan hyvä yhteys.

Melko toimivat viheryhteydet
•

Pohjoiselta osa-alueelta pohjoiseen Ketunkorven esiintymän
suuntaan. Selvitysalueen pohjoispuolella jonkin verran hakkuita,
sekä moottoritie, joka heikentää yhteyttä.
• Tuomalansuon reunalta edelleen pohjoiseen. Avoimet pellot
vaikeuttavat liikkumista, yhteys muodostuu metsäsaarekkeiden ja
ojanvarsipensaikkojen kautta
Heikot viheryhteydet
•
•

•

•

Pohjoisen ja eteläisen osa-alueen välillä rautatiestä johtuen,
ylitys mahdollista maata pitkin
Pohjoiselta osa-alueelta itään moottoritien alitse. Yhteys on
osittain melko harvan pensaikon varassa. Nuorisovankilan pihassa on
suurempaa puustoa ja sieltä Haukkavuoreen yhteys toiminee
paremmin.
Myllypuron ja Haukkavuoren välinen yhteys. Myllypuro alittaa
moottoritien siltarummussa ja tästä yhteys jatkuu pellon reunan
pajupensaikkoa pitkin etelään, jossa suurempaa puustoa. Moottoritien
ylitys liitämällä voi olla mahdollista.
Eteläiseltä osa-alueelta etelään ja länteen heikko yhteys
asutuksen vuoksi.

Esteet
Selvitysalueella ja sen ulkopuolella olevia liito-oravan kannalta ongelmallisia
kohtia ovat Helsinki-Lahti moottoritie, rautatiet, peltoalueet pohjoisessa sekä
avohakkuualueet.
Moottoritien leveys on noin 65-70 metriä. Se, pystyykö liito-orava liitämään
tien yli, riippuu maastonmuodoista sekä tien varren puuston korkeudesta.
Samanlainen tilanne on myös rata-alueen ylityksessä. Matkaa Kytömaan
haavikosta radan toisella puolella olevaan metsikköön on noin 70 metriä.
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Näiden toistuva ylitys liitämällä on epätodennäköistä, mutta poikasten
levittäytymisvaiheessa ylitys maata pitkin juoksemalla on mahdollinen.
Ylikeravantien ylitys liitämällä sen sijaan onnistunee helpommin, sillä matkaa
on vain 50 metriä ja molemmin puolin tietä kasvaa kookkaita puita.

Kuva 3 Radan ylitys liitämällä kohteiden 8 ja 11 välillä tuntuu epätodennäköiseltä.
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Johtopäätökset
1

Tässä selvityksessä ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä Kytömaan
suunnittelualueella. Alueelta on tehty vuonna 2009 havaintoja liito-oravasta
(Lammi, Kaitila ja Routasuo 2010) kolmelta kohteelta (kohteet 3, 8 ja 11).
Nämä kohteet on katsottu liito-oravalle potentiaalisiksi esiintymiksi tai toisin
sanoin mahdollisiksi asumattomiksi esiintymiksi (A-). Potentiaaliseksi
esiintymäksi (A-) on lisäksi katsottu kohde 23, joka on pellonreunassa
sijaitseva runsaasti haapaa kasvava metsikkö pohjoisella osa-alueella.

2

Potentiaalisten liito-oravaesiintymien lisäksi suunnittelualueelta on rajattu
viisi metsikköä, joissa on joitakin liito-oravan suosimia piirteitä(B+) sekä 7
kohdetta, joita eläin voi käyttää ruokailuun tai liikkumiseen (B-).

3

Rajatut liito-oravalle potentiaaliset esiintymät ovat niitä alueita, jonne eläin
todennäköisemmin asettuu asumaan, jos alueelle saapuu omaa elinpiiriä
etsivä nuori yksilö. Vuoden 2009 havainnot viittaavat asumiseen ja niiden
puute vuonna 2010 voi johtua useasta syystä. Eläin on voinut kuolla joko
vanhuuttaan tai joutua pedon saaliiksi eikä uutta yksilöä ole tullut ja tästä
syystä soveltuvat metsiköt ovat jääneet asumattomiksi.

4

Vuoden 2009 havainnot osoittavat, että osa suunnittelualueen metsistä on
liito-oravalle soveltuvia ja että eläimen on kulkuesteistä huolimatta
mahdollista päästä alueelle. Tiedossa olevia liito-oravahavaintoja ei alueelta
ole ennen vuotta 2009. Alueella pitkään asuneet henkilöt eivät ole tehneet
liito-oravasta näkö- tai papanahavaintoja.

5

Suunnittelualueen sisällä viheryhteydet ovat liito-oravan kannalta melko
hyvät, joskin liikkuminen pohjoiselta osa-alueelta eteläiselle on rata-alueen
vuoksi vaikeampaa. Viheryhteydet alueen ulkopuolelle ovat osittain toimivat,
mutta toisin paikoin taas varsin heikot. Liikkumiselle esteitä asettavat
ratakäytävä, Helsinki-Lahti –moottoritie, sekä peltoalueet.
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Suositukset

7.1 Liito-orava
1

Suunnittelualueelta ei tänä keväänä löydetty asuttuja liito-oravaesiintymiä,
jotka ovat luonnonsuojelulain 49 § nojalla suojeltuja.

2

On suositeltavaa, että kaavoituksessa varaudutaan myös potentiaalisten
esiintymien asutuksi tulemiseen, eli uusiin liito-oraviin. Jo syksyllä 2010 Aluokan kohteet saattavat olla asuttuja ja LsL 49 § perusteella suojeltuja.
Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan metsiköt, jotka ovat olleet asuttuja
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja katsotaan LsL 49 § mukaan
suojelluiksi, vaikka ne jonakin vuonna olisivatkin asumattomia
(henki.tied.anto. Juha Lumme 3.8.2010). Liito-oravan luontaiseen
kannanvaihteluun kuuluu se, että jotkut soveltuvat metsiköt ovat tiettynä
hetkenä asuttuja ja toiset asumattomia. Tilanne muuttuu ajan myötä, kun
yksilöitä kuolee ja poikasia levittäytyy asumattomiin metsiköihin. Tämän takia
liito-orava saattaa asuttaa soveltuviksi merkityt metsiköt (A-) tulevina
vuosina. Mikäli kaavoitus kestää useita vuosia, on liito-oravan esiintyminen
alueella suositeltavaa tarkistaa uudelleen, etenkin näiden potentiaalisten
kohteiden osalta.

3

Potentiaaliset esiintymät ja myös osa soveltuvista metsiköistä (B+) on
suositeltavaa jättää rakentamattomiksi. Potentiaalisten esiintymien ympärille
tulee jättää myös riittävä suojavyöhyke, jotta tuuli ei kaada koko metsikköä
lähivuosina.

4

Kohteilta (3, 8, 11 ja 23) tulee säilyttää toimivat viheryhteydet kauempana
oleville metsäisille alueille. Myös yhteydet kohteiden välillä tulee säilyttää.
Viheryhteydet voivat muodostua runsaspuustoisista tai metsäisiä alueista sekä
näiden välisistä vähintään 50-100 metrin levyisistä puustokäytävistä.
Viheryhteyden osana voi toimia myös rakennettavalle alueelle jätettävä ja/tai
istutettava puusto, joka voidaan kaavassa osoittaa kaavamääräyksellä.
Rakennusvaiheessakin puustoyhteys muualla pitää olla toimiva, ettei yhteys
ole poikki kunnes istutettavat puut kasvavat kookkaimmiksi.

7.2 Vaikutusten arviointi
Suunnittelualueella ollaan asemakaavoittamassa pohjoisen osa-alueen
eteläosaa. Molemmissa asemakaavaluonnoksissa Kytömaan eteläinen alue on
suunniteltu rakennettavaksi tiiviiksi kokonaisuudeksi. Molemmissa
kaavaluonnoksissa Kytömaan haapametsä (kohde 11, A-) heikentyisi
rakentamisen takia. Kohde 12 (B-) toimii potentiaalisen liito-oravakohteen 11
suojametsänä ja ruokailualueena. Luonnoksissa ei ole myöskään osoitettu
viheryhteyksiä tälle kohteelle. Haapametsä mainitaan myös paikallisesti
merkittäväksi luontokohteeksi (Keravan kaupunki 2010).
Pohjoisen osa-alueen toinen potentiaalinen liito-oravakohde (kohde 23, A-)
jää kaavaluonnoksissa rakentamiseen suunnitellun alueen ulkopuolelle.
Kaavavaihtoehdossa 1 kohteen läpi on varattu käytävä tielinjalle, joka jatkuu
kaava-alueelta. Tämän alueen suunnittelu on alustavasti käynnissä ja tämän
hetkisten suunnitelmien mukaan kohde 23 jäisi pääosin rakentamisen alle
(Aila Elo henk.tied.ant. 22.6.2010).
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Suunnittelualueen eteläinen osa-alue ei pääosin kuulu asemakaavaluonnosten
piiriin. Asemakaavaluonnoksessa on kuitenkin Ylikeravantien pohjoispuolella
oleva metsikkö, merkitty virkistysalueeksi. Tässä metsikössä on kohde 8, jolta
on vuonna 2009 tehty papanahavaintoja.
Ylikeravantien eteläpuolinen alue on tällä hetkellä virkistyskäytössä. Mikäli
alue on jatkossakin tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, säilyvät
todennäköisesti myös liito-oravan potentiaalinen esiintymä (kohde 3) sekä
soveltuvat metsät (kohteet 5 ja 6).
Molemmissa
kaavaluonnosvaihtoehdoissa
on
säilytetty
eteläpohjoissuuntainen viheryhteys Myllypuron varressa. Tämä mahdollistaa
osaltaan liito-oravan kulun kohteiden 10 ja 22 välissä tätä puronvartta pitkin.
Keravalta ei ole tällä hetkellä tiedossa muita liito-oravahavaintoja. Tämä
nostaa Kytömaan liito-oravaesiintymien paikallista arvoa. Kytömaan
selvityksen liito-oravakohteet voi maakunnallisessa mittakaavassa toimia itälänsi suuntaisena kulkuyhteytenä.
Lisää suosituksia on luettavissa Liito-oravien suojelu Suomessa – julkaisussa
(Hanski ym. 2001).

7.3 Lain tulkinta yleisesti
Luonnonsuojelulain 49 § hävittämiskieltoon on mahdollista hakea
poikkeuslupaa kansallisesti merkittävässä hankkeessa, jonka suunnitelmille ei
löydy vaihtoehtoja. Poikkeuslupia heikentämiskieltoon on Suomen
viranomaisten osalta yksittäistapauksissa myönnetty, esim. Valtatie 1:sen
laajennukselle.
Lain tulkitseminen käytäntöön on ollut vaikeata ja useita oikeustapauksia on
syntynyt. Korkein hallinto-oikeus on kesäkuussa 2003 tehnyt
ennakkopäätöksen
metsän
hakkuuseen
liittyvässä
tapauksessa
(KHO:2003:38). KHO on käsitellyt Tampereella laadittua yleiskaavaa ja liitooravaa päätöksessään, joka on päivätty 20.11.2002 (KHO:2002:78).
Liito-oravan suojelun käytännön toimet ovat vaihdelleet jonkin verran
metsätalouspuolen
ja
esim.
maankäytön
suunnittelun
välillä.
Metsätalouspuolella liito-oravan lisääntymispaikat on usein tulkittu melko
suppeiksi, kun taas kaavoituksessa on etsitty ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa
mahdollistavat liito-oravan säilymisen alueella. Suurempaan varovaisuuteen
maankäytön suunnittelussa on syytä, koska useimmiten rakentamiseen
kaavoitettavat alueet käytetään tehokkaasti eikä jäljelle jää metsää kuten
esimerkiksi metsän harvennuksen jälkeen. Tavoitteenahan pitäisi olla liitooravan säilyminen alueella myös tulevaisuudessa. Mikäli lisääntymispaikat
tulkitaan pinta-alaltaan liito-oravalle kovin suppeiksi, niin laki ei käytännössä
suojele liito-oravakannan elinvoimaisuutta. Valtatie 1:sen liitooravaseurannassa on havaittu, että metsänhakkuut muodostavat ¾ suorista
vaikutuksista liito-oravan esiintymiin, vain ¼ heikentämisistä ja hävittämisistä
johtuvat tien rakentamisesta (Pimenoff & Vuorinen 2007). Hakkuiden suuri
osuus osoittaa, että hakkuissa lisääntymispaikat on tulkittu niin pieniksi, että
liito-orava on usein hävitetty.
Heinäkuussa 2004 maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriöiltä (2004) tuli
ohje ”Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja
turvaaminen metsien käytössä”. Ohje käsittelee asiaa metsäammattilaisten
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kannalta eikä siinä mainita ohjeita maankäytön suunnitteluun. Liitooravatutkija Ilpo Hanski on todennut, ettei ohjeen soveltaminen turvaa liitooravan lisääntymispaikkojen säilymistä elinkelpoisina (Hanski 2004).
Metsien käytön ohjeistuksen jälkeen ympäristöministeriöltä on tullut
kaavoitusta koskeva ohje (2005). Ohjeessa kerrotaan liito-oravakohteiden
käsittelystä
yleisellä tasolla
ja
annetaan
esimerkkejä
kaavan
suojelumääräyksistä.

7.4 Kaavoitus
Kaavoituksessa ja muussakin maankäytön suunnittelussa on huomioitava
liito-oravien lisääntymispaikkojen säilyminen. Liito-oravan esiintymät eli
lisääntymispaikat voi merkitä kaavaan VR/MY/s/luo –merkinnällä
virkistysalueeksi tai metsäksi, jossa on ympäristö- tai luontoarvoja.
Kaavamääräyksissä voi kieltää puuston tai maan muokkaamisen ilman
kunnan myöntämää maisematyölupaa. Säästettävä alue tulee olla riittävän
kokoinen, ettei tuuli kaada jäljelle jätettyjä puita. Liito-oravan säilymisen
kannalta suositeltavaa on jättää useiden hehtaarien kokoinen alue metsäksi ja
huomioida metsäyhteys tältä muihin metsiköihin ja ruokailu-alueille.
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