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1 JOHDANTO
Keravan kaupunki tutkii Yli-Keravalla sijaitsevan Postlarin alueen tulevaa
maankäyttöä. Alueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Postlarin alueen läpi
laskee Keravanjokeen päätyvä Myllyoja, joka on yksi kaupungin arvokkaista
luontokohteista. Suunnittelualueen luonnonoloja ei muilta osin ole selvitetty.
Keravan kaupunki tilasi asemakaavatasoisen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Toimeksiantoon kuuluivat keväällä tehty liitoorava- ja viitasammakkoselvitys sekä kesällä tehty lepakkoselvitys ja kasvillisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden inventointi.
Tässä raportissa esitellään Postlarin alueen luonnonolot, arvokkaat luontokohteet sekä huomionarvoisten eläin- ja kasvilajien esiintymät. Lisäksi annetaan suosituksia maankäytön suunnittelun tueksi. Selvityksen on laatinut
biologi FM Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä. Lepakoita käsittelevästä osuudesta vastasivat FM Nina Hagner-Wahlsten ja FM Rasmus
Karlsson, tmi BatHouse.

2 SELVITYSALUE JA TIETOLÄHTEET
Selvitysalue (16 ha) sijaitsee Yli-Keravan kaupunginosassa Koivulantien ja
Lahden moottoritien rajamaalla alueella (kuva 1). Alueen länsireuna on viljelykäytössä olevaa peltoa, joka rajautuu pohjoisesta laskevaan Myllypuron
laaksoon. Puronotkelman ja moottoritien välissä on kallioinen metsäalue,
asuinrakennus ja niittyalue. Selvitysalueeseen kuuluu myös kapea kaistale
moottoritien itäpuolelta, jossa on laaja, puuton täyttömaa-alue.
Myllypuron laakso on Keravan yleiskaavaan 2020 merkitty arvokas
luontokohde, jonka rajauksessa on mukana myös Koivulantietä reunustavaa
metsää. Selvitystä varten kootusta muusta lähtöaineistosta (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan kunta, OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelu ja Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietokanta) ei ilmennyt
muita arvokkaita luontokohteita tai lajiesiintymiä.

3 MENETELMÄT
Luontoselvitys tehtiin asemakaavatarkkuudella soveltaen Luontoselvitykset
ja luontovaikutusten arviointi -oppaan (Söderman 2003) ohjeita. Työ painotettiin niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, joiden säilyttämiseen on lainsäädännön tuomat velvoitteet.
Maastossa inventoitiin liito-oravan, lepakoiden ja huomionarvoisten
kasvilajien esiintyminen koko alueelta ja arvioitiin viitasammakkoinventoinnin tarve. Lisäksi selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen.
Näitä ovat
 luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit
 vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset pienvesikohteet
 lajistollisesti merkittävät metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt
 Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b)
 mahdolliset muut arvokkaat luontokohteet.
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Kuva 1. Postlarin selvitysalue (vihreä rajaus) kartta- ja ilmakuvapohjalla.

Selvitykseen ei kuulunut linnustoinventointia, sillä alue ei ole 2000-luvun puolivälissä toteutetun Keravan lintuatlaksen perusteella merkittävä linnustokohde. Maastossa käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx ja 62s),
jolla luontokohteet ja lajien havaintopaikat voitiin paikantaa asemakaavoituksen kannalta riittävällä tarkkuudella.
3

LIITE 5f.
Postlar. Luontoselvitys 2014.

3.1 Liito-oravainventointi
Liito-oravan esiintyminen selvitettiin kiertämällä alueen metsät ja etsimällä
liito-oravan jätöksiä Sierlan ym. (2004) ohjeiden mukaisesti. Jätöksiä etsittiin
erityisesti kookkaiden haapojen, järeiden kuusten ja kolopuiden tyviltä. Liitooravaselvityksen maastotyöt tehtiin 5.3.2014, jolloin maasto oli pääosin jo lumeton. Selvityksestä vastasi Esa Lammi. Selvitys oli osa koko Keravan kattanutta
liito-oravainventointia, joten tarkastelualue kattoi myös Postarin alueen ympäristöä.

3.2 Lepakkoselvitys
Selvitys oli osa koko Keravan kattanutta lepakkoinventointia, joten tarkastelualue kattoi myös Postlarin alueen ympäristöä. Inventoinnin tarkoituksena
oli selvittää alueen lepakkolajisto ja paikallistaa tärkeät lepakoiden ruokailualueet. Selvitys tehtiin reittikartoitusmenetelmällä liikkumalla teitä, polkuja
ja muita yöllä helpoiten kuljettavia reittejä pitkin. Inventointikierros tehtiin
hyviksi todetuilla lepakkoalueilla kolme kertaa (kesä-, heinä- ja elokuussa
2014). Postlarin alueella tehtiin vain kesäkuinen inventointikierros, sillä sen
perusteella lisäselvitykset eivät olleet tarpeen.
Kartoituskierroksilla liikuttiin rauhallisesti kartoitusreittiä pitkin ja kuulosteltiin lepakoita ultraäänidetektorilla (Pettersson 240x), joka muuttaa lepakoiden korkeataajuiset kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Selvityksessä käytettiin lisäksi digitaalista tallenninta, joka tallensi lepakoiden äänet
muistikortille. Lepakkohavainnot kirjattiin muistiin ja merkittiin kartoille.
Lepakkoselvityksestä maastotöistä vastasi Rasmus Karlsson.

3.3 Muut lajiryhmät
Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin liitteen IV(a) laji,
jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Viitasammakot lisääntyvät matalavetisillä, rehevillä rannoilla, pienissä lampareissa ja toisinaan myös syvissä
ojissa. Lajin esiintyminen on luotettavimmin selvitettävissä huhti–toukokuun
vaihteessa, jolloin koiraat ääntelevät kutupaikoilla kuuluvasti pulputtaen. Soidinääntely on vilkkainta yleensä iltahämärissä (esim. Sierla ym. 2004).
Viitasammakolle mahdollisia kutupaikkoja ei todettu 5.3.2014 tehdyn
liito-oravainventoinnin aikana. Myöskään kartta- ja ilmakuvatarkastelu ei
osoittanut viitasammakolle soveliaita lisääntymispaikkoja. Selvitykseen ei tämän vuoksi sisältynyt viitasammakkoinventointia.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin lukeutuvista sudenkorennoista
kirjojokikorennon esiintyminen Keravanjoessa saattaisi olla mahdollista. Lajia ei havaittu 11.8. tehdyllä käynnillä. Tarkempaa sudenkorentoselvitystä ei
arvioitu tarpeelliseksi.

3.4 Kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointi
Selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 19.5. ja
11.8.2014. Ensimmäisellä käyntikerralla selvitettiin kevätkasvillisuutta Myllypuron notkosta ja eteläosan niityltä. Elokuisella käynnillä kierrettiin koko
alue. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykseen kuuluivat biotooppikuvioiden
mukainen osa-aluejako ja mahdollisten erityiskohteiden inventointi. Osa-alueilta kirjattiin muistiin luonnonolojen yleiskuvaus, runsaimmat kasvilajit ja
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mahdolliset vähälukuiset lajit. Inventointitietojen perusteella arvioitiin, onko
selvitysalueella luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia kohteita
tai muita säilyttämisen arvoisia luonnonympäristöjä. Kasvillisuus- ja
luontotyyppi-inventoinnista vastasi Esa Lammi.

Kuva 2. Postlarin alueen kuvauksessa käytetty osa-aluejako (1–7).

4 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Selvitysalue jaettiin luonnonolojen perusteella seitsemään osa-alueeseen
(kuva 2), joita kuvataan tässä luvussa.
Osa-alue 1
Viljelykäytössä olevaa peltoa. Pellon itäreuna (kuva 3) on jälkien perusteella
hirvieläinten kulkureittiä (toukokuussa usean Myllypuron notkelmaa seuranneen hirven ja metsäkauriin jälkiä).
Osa-alue 2
Myllypuron laakso. Koivulantien ja moottoritien välissä sijaitseva purolaakso
on rajattu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi 1980-luvulla tehdyssä
Keravan arvokkaat luontoalueet -yhteenvedossa (Laamanen & Noukka
1987). Myllypuron meanderilaakso on myös Keravan yleiskaavan 2020 luontokohteita. Purolaakso on 5–7 metriä syvä ja noin 50 metrin levyinen. Pohjalla mutkitteleva puro on kaksi metriä leveä ja pohjoispäästä kivikkoinen (ks.
kansikuva). Purolaakson rinteitä peittää tiheä lehtipuusto, joka pohjoispäässä
muuttuu vanhaksi, lehtomaisen kankaan kuusikoksi. Puronvarrella on myös
kosteita, reheviä niittyjä.
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Kuva 3. Keväinen peltomaisema Postlarin alueen lounaisosassa. Pellon takana Myllypuron puustoa.

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 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 (kuva 4). Toukokuisella käynnillä pohjoispään
kuusikossa lauloi vähälukuinen peukaloinen. Keskiosan nuorempaa lehtipuustoa kasvavalla alueella lauloi satakieli. Myllypuron meanderilaakso saattaisi sopia Keravanjokeen istutettujen taimenien kutupaikaksi.
Osa-alue 3
Metsäalue. Koivulantien ja moottoritien välissä on kallioinen metsäkumpare.
Alueen luoteisosa on vanhaa lehtomaisen kankaan kuusisekametsää. Kenttäkerroksen valtakasveja ovat käenkaali, mustikka ja metsäkastikka. Alueelle
on jätetty kaadettuja runkoja lahoamaan. Metsäalueen itäosassa on kallioinen,
moottoritien suuntainen harjanne, jonka puusto on hieman nuorempaa ja mäntyvaltaisempaa kuin kuvion luoteisosassa. Alueella on tavanomaista tuoreen
kankaan kasvilajistoa. Avokallioalueet ovat hyvin pieniä ja varsinainen kalliokasvillisuus puuttuu.
Osa-alueen pohjoisreunasta Koivulantien varresta on raivattu puustoa
tienvarteen kesällä 2014 rakennetun putkilinjan kohdalta.
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Kuva 4. Tuoreita mäyrän kaivujälkiä pesäkolon suuaukolla vanhan hiekkakuopan rinteessä.

Osa-alue 4
Niittyalue. Alueen keskellä olevien rakennusten eteläpuolella on entistä peltoa, joka on nykyisin heinäniittynä. Alueen kasvillisuus on korkeaa, entisille
peltomaille tyypillistä. Matalakasvuisia, ketomaisia laikkuja tai muita kasvistollisesti tärkeitä perinneympäristöjä ei ole. Lajistossa vallitsevat mm. peltoohdake, pietaryrtti, nurmikaunokki, ojakärsämö, alsikeapila, nurmipuntarpää,
koiranheinä, hietakastikka ja juolavehnä (kuva 5). Aluetta on ilmeisesti säännöllisesti niitetty, sillä se on säilynyt pensaattomana.
Osa-alue 5
Koivulantien pohjoispuolta reunustaa varttuva sekametsä. Tien varressa kasvaa tavallista piennarlajistoa, eikä vaateliaita kasvilajeja todettu.
Osa-alue 6
Moottoritien itäpuolinen täyttömaa-alue. Moottoritien varressa on laaja täyttömaakenttä, joka ulottuu tienpientareelta Ojalantielle asti. Täyttöalue on
melko tuore ja kasvillisuus on vielä laikuittaista. Lajistoon kuuluvat mm. leskenlehti, niittynätkelmä, kanadankallioinen, pelto-ohdake ja pujo. Täyttömaan ja tien välissä on kapea vyöhyke heinäniittyä.
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Kuva 5. Keskiosan niityn pohjoisreunaa. Alue oli elokuussa 2014 niitetty reunaosia lukuun ottamatta.

Osa-alue 7
Jokivarren metsäalue. Moottoritien ja Keravanjoen välissä on pieni lehtimetsäalue, joka on kasvanut entiselle niitylle. Puusto on 15 metrin korkuista koivua ja haapaa. Aluskasvillisuudessa on mm. vuohenputkea, koiranputkea,
metsäapilaa, mesiangervoa ja koiranvehnää. Pensaskerroksessa on harvakseltaan metsäruusua. Myllyoja virtaa osa-alueen läpi suoraksi kaivetussa ojassa.

5 LIITO-ORAVA
Liito-oravalle sopivaa metsää on Myllypuron varrella ja Koivulantien eteläpuolella, mutta alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Ainoa Keravan pohjoisosista tunnettu liito-oravan elinalue on Yli-Keravalla
noin 300 metrin päässä selvitysalueelta. Myllypuron varrelta tai selvitysalueen pohjoispuolelta Kytömaan metsäalueelta liito-oravan jätöksiä ei ole etsinnöistä huolimatta koskaan löydetty (Luontotieto Keiron 2010, Lammi &
Vauhkonen 2014). Postlar ei käytettävissä olevien tietojen perusteella kuuluu
liito-oravan elinalueeseen.

6 LEPAKOT
Kesäkuussa 2014 tehdyn kartoituskäynnin aikana Postlarin alueella ei havaittu ollenkaan lepakoita. Pohjanlepakolle ja viiksisiipoille sopivaa ympäristöä on lähinnä alueelle pohjoisesta johtavan tien varressa. Lepakoiden
puuttuminen ei silti ole yllättävää, sillä lepakot välttävät usein Postlarin kaltaisia laajojen peltojen ja muiden aukeiden reunustamia pieniä metsäalueita.
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Postlarin pohjoispuolella Kytömaan metsäalueella ei myöskään todettu lepakoille tärkeitä ruokailualueita.

7 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIT
Alkuperäistä luonnonympäristöä on selvitysalueella ainoastaan Myllypuron
varrella sekä Koivulantien ja moottoritien välisessä kulmauksessa. Muu alue
on entistä tai nykyistä peltoa, täyttömaata ja tiealuetta. Selvitysalueella ei ole
luonnonsuojelulain tai vesilain suojaamia kohteita eikä uhanalaiseksi arvioituja luontotyyppejä Myllypuron pieniä lehtokuvioita lukuun ottamatta. Uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja ei myöskään todettu.
Yleiskaavaan 2020 luontokohteena rajattu Myllypuron meanderilaakso
on paikallisesti arvokas luontokohde, johon kuuluu sekä lehtoa että vanhaa
lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kesällä 2014 tehtyihin tarkistukseen perustuva rajaus (kuva 6) poikkeaa hieman aikaisemmista. Rajauksessa on mukana
koko purolaakso mukaan lukien vanha hiekkakuoppa, joka puuttui Laamasen
& Noukan (1987) rajauksesta. Yleiskaavan 2020 rajauksessa mukana oleva
Koivulantien eteläpuolinen kuusimetsä ei sisälly tarkistettuun puronvarren rajaukseen.

Kuva 6. Myllypuron meanderilaakso (vihreä rasterointi).

8 SUOSITUKSET
Myllypuron meanderilaakso on hyvä jättää mahdollisimman luonnontilaiseksi. Erityisesti pohjoispäässä tehtävät hakkuut tai puuston siistiminen
etelämpänä olisivat alueelle haitallisia. Purolaaksossa kulkevan vanhan säh9
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kölinjan alunen voidaan pitää puuttomana luonnonarvojen siitä heikkenemättä.
Myllypuron laakso tarjoaa kulkuyhteyden monille eläinlajeille. Kesän
2014 havaintojen perusteella sitä käyttävät myös hirvieläimet. Etelämpänä
kulkuyhteys on tiealueiden heikentämä, mutta toiminee silti Keravanjokilaakson ja Haukkavuoren metsäalueen suuntaan. Yhtenäisen viheryhteyden säilyttäminen on tarpeen eläinten kulkuyhteyksien turvaamiseksi.
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