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1 JOHDANTO
Keravan kaupunki laatii asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Pohjois-Kytömaan alueelle. Selvitysalueen sijainti ja rajaus ilmenee kuvasta 1 ja sen pinta-ala
on noin 20,4 hehtaaria.
Keravan kaupunki tilasi Pohjois-Kytömaan alueen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn tavoitteena on tunnistaa asemakaavoituksen kannalta merkitykselliset luontoarvot. Selvityksen ovat tehneet biologit LuK Pekka
Routasuo ja FM Marko Vauhkonen.

Kuva 1. Pohjois-Kytömaan selvitysalueen rajaus (musta viiva) Keravan pohjoisosassa.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Lähtöaineisto
Selvitysalueen luontoa on aiemmin inventoitu Keravan yleiskaava 2035 -työhön
liittyvässä luontoselvityksessä vuonna 2014 (Lammi & Vauhkonen 2014) sekä Koivunoksan jatkeen luontoselvityksessä 2018 (Lammi & Vauhkonen 2018).
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2.2 Maastotyöt
Luontoselvitykseen sisältyivät seuraavat maastoinventoinnit: liito-orava, pesimälinnusto, lepakot, luonnonolot ja kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet sekä huomionarvoiset putkilokasvilajit. Työssä sovellettiin ympäristöhallinnon ohjeita (mm.
Nieminen & Ahola 2017, Sierla ym. 2004, Söderman 2003). Kaikissa maastotöissä
käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx, 62s), jolla luontokohteet ja lajien havaintopaikat voidaan paikantaa riittävällä tarkkuudella.
Liito-orava
Maastoinventointi tehtiin 16.4.2021 ympäristöhallinnon ohjeiden (Nieminen &
Ahola 2017, Sierla ym. 2004) mukaisesti. Selvitysalue (kuva 1) käveltiin kattavasti
läpi ja liito-oravan jätöksiä etsittiin mahdollisten pesä-, suoja- ja ruokailupuiden
tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat
ja lepät. Jätöslöydöt paikannettiin GPS-laitteella.
Liito-oravan asuttamat metsiköt (elinpiirien ydinalueet) rajataan jätöshavaintojen
sekä puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Näistä metsiköistä
etsitään liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (kolopuut tai risupesät lähiympäristöineen), jotka paikannetaan.
Jos alueella todetaan liito-oravan ydinalue, arvioidaan myös lajin tarvitsemat
puustoiset kulkuyhteydet. Maastohavaintojen ja ilmakuvien perusteella tarkastellaan ja merkitään kartalle liito-oravan käyttämät tai lajille mahdolliset kulkuyhteydet ympäröiville metsäalueille.
Pesimälinnusto
Yleispiirteisen pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää ns. huomionarvoisten lajien (ks. jäljempänä) ja pesivälle linnustolle tärkeiden kohteiden esiintyminen selvitysalueella. Laskennoissa ei pyritty selvittämään yleisten lintujen parimääriä tai reviirien sijaintia. Selvitys tehtiin Helsingin yliopiston eläinmuseon (nyk.
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus) kartoituslaskentaohjeiden (Koskimies
& Väisänen 1988) maastotyömenetelmää soveltaen. Menetelmä perustuu lintujen reviirikäyttäytymiseen.
Lintulaskennat tehtiin 16.4., 20.5. ja 11.6.2021. Ne ajoittuivat klo 3.30–9 välille.
Sää oli kaikkina laskentakertoina hyvä linnuston havainnoinnin kannalta (lämpötila
välillä +4 – +20 °C, tuuli 1–4 m/s, 1. ja 3. laskennassa selkeää, 2. laskennassa pilvistä, poutaa).
Laskennoissa merkittiin muistiin kaikki tavatut lintulajit sekä kartoille huomionarvoisten lintujen havaintopaikat käyttämällä Koskimiehen & Väisäsen (1988) ohjeen mukaisia merkintätapoja. Huomionarvoisia lintuja olivat seuraavat:
•
•
•
•

erityisesti suojeltavat ja muut uhanalaiset lajit
silmälläpidettävät lajit
alueellisesti uhanalaiset lajit
lintudirektiivin liitteen I lajit
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•
•
•
•

Suomen erityisvastuulajit
tikat lukuun ottamatta yleistä käpytikkaa
petolinnut
merkittävien elinympäristöjen, esim. lehtojen ja vanhojen metsien, ilmentäjälajit.

Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla havaintopaikat voitiin
paikantaa riittävällä tarkkuudella.
Tulokset tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yksikin pesintää ilmaiseva havainto (parit, laulavat koiraat, varoittelevat yksilöt jne.)
lajille sopivassa ympäristössä. Tulosten perusteella rajataan linnustollisesti merkittävät alueet tai kohteet.
Lepakot
Lepakot ovat Suomen oloissa aktiivisia tavallisesti toukokuusta syys–lokakuuhun.
Ne käyttävät mm. ruokailuun eri alueita kesän eri vaiheissa, minkä vuoksi lepakkokartoitus tulee toistaa eri ajankohtina, alku-, keski- ja loppukesällä. Vuonna
2020 tehtiin keski- ja loppukesän inventoinnit (16.–17.7. ja 21.–22.8.2020). Työn
tilaamisen ajankohdasta johtuen alkukesän käynti tehtiin vuonna 2021 (5.–
6.6.2021).
Selvitysalueen pinta-ala on niin pieni, että se oli mahdollista kartoittaa yhden yön
aikana. Alue käveltiin jokaisella kartoituskerralla kattavasti läpi sääoloiltaan sopivana tyynenä tai enintään heikkotuulisena poutayönä (taulukko 1). Maastotöiden
tavoitteena on selvittää alueen lepakkolajistoa ja eri lajien runsautta, paikallistaa
lepakoille tärkeät saalistusalueet sekä niille johtavat mahdolliset kulkureitit.
Valoisana aikana etsittiin lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia kohteita mm. luonnonkoloista. Lepakoiden lisääntymispaikkoja etsittiin myös seuraten lepakoiden liikkeitä auringonlaskun jälkeen.
Taulukko 1. Pohjois-Kytömaan alueen lepakkoselvityksen aktiivikartoitusten ajankohdat ja sääolot.
Päivämäärä

Kellonaika

Sää

16.–
17.7.2020

23.35–2.25

lämpötila +18 – +14 °C, tuuli 1–2 m/s, selkeää, poutaa

21.–
22.8.2020

22.25–2.45

lämpötila +19 °C, tuuli 2–3 m/s, selkeää–puolipilvistä, poutaa

5.–6.6.2021

23.00–2.30

lämpötila +16 – +14 °C, tuuli 1–3 m/s, vaihtelevaa pilvisyyttä,
lopuksi selkeää, poutaa

Lepakkoselvityksessä jalkaisin kuljettava kartoitusreitti (kuva 2) suunniteltiin yleispiirteisesti etukäteen. Varsinainen kartoitus alkoi noin puoli tuntia auringonlaskun
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jälkeen. Aktiivikartoituksessa reittiä pitkin käveltiin rauhallisesti ja lepakoita kuunneltiin kannettavan ultraääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin (Pettersson D240x)
avulla. Laitteella voidaan havaita lepakoiden päästämät korkeataajuiset kaikuluotausäänet. Hyvältä vaikuttavilla saalistusalueilla pysähdeltiin ja lepakoita havainnoitiin tarkemmin.
Lepakkohavainnot kirjattiin ylös ja paikannettiin. Selvityksessä käytettiin myös tallenninta (Edirol R-09), jolla lepakoiden ääniä voidaan tallentaa muistikortille myöhempää analyysiä tai määrityksen varmistamista varten. Todetut lepakoiden käyttämät alueet luokiteltiin ja arvotettiin Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen
ohjeen (SLTY 2012) mukaisesti (luokat I–III) sekä rajattiin kartalle.
Lepakkolajia ei aina pystytä määrittämään ääni- ja näköhavaintojen perusteella.
Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat erotettavissa ainoastaan anatomisten rakenteiden perusteella. Nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimellä viiksisiippalaji.

Kuva 2. Lepakoiden kartoitusreitti (vihreä katkoviiva). Selvitysalue on rajattu sinisellä viivalla.

Luonnonolot ja kasvillisuus sekä arvokkaat luontokohteet ja lajiesiintymät
Luonnonoloja ja kasvillisuutta inventoitiin 26.8.2020. Selvitysalue jaettiin maastossa luontotyyppien perusteella kuvioihin. Niiltä inventoitiin ja kuvattiin sanallisesti
kasvillisuuden ja putkilokasviston yleispiirteet. Samalla selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden (mm. luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien,
vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienvesikohteiden, metsälain 10 §:n mukaisten
elinympäristöjen, METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016) tai maakunnalliset
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LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012) täyttävien kohteiden, uhanalaisten tai silmälläpidettävien luontotyyppien (Kontula & Raunio 2018a, b) sekä mahdollisten muiden
arvokkaiden luontokohteiden) esiintyminen. Kaikki todetut kohteet rajattiin kartalle
ja niistä kirjoitettiin tiivis kuvaus.

Elokuun 2020 maastokäynnillä alueelta inventoitiin huomionarvoisten putkilokasvilajien (luontodirektiivin liitteen II ja IV(b) lajit, erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät sekä muut vaateliaat tai
harvinaiset lajit) esiintyminen. Todetut kasviesiintymät paikannettiin ja niistä kirjattiin muistiin mm. runsaustieto. Mahdollisten muiden huomionarvoisten eliölajien osalta arvioitiin ja rajattiin niille tärkeät tai hyvin soveltuvat elinympäristöt.

2.3 Luontokohteiden arvottaminen
Luontokohteille (alaluku 3.2) annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka
(sulkuihin on merkitty vastaava Södermanin (2003) mukainen arvoluokka). Luokkien kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen
pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto.
Södermanin (2003) mukainen luontokohteiden luokittelu:
A
B
C
D
E

Kansainväliset
Kansalliset
Maakunnalliset/seudulliset
Paikalliset
Muut

1. Kohde, jolla on vain vähäisiä luontoarvoja
Kohde edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä esiinny harvinaisia tai uhanalaisia
lajeja tai luontotyyppejä. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luontoarvot ovat
tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa arvojen palatessa.
2. Paikallisesti arvokas kohde (Söderman luokka D)
Kohde on tavanomaisesta poikkeava elinympäristö, jolla voi esiintyä vähintään
paikallisesti harvinaisia lajeja, vähintään paikallisesti merkittäviä elinympäristöjä
tai kohteella on kohtuullisen edustava luonnontilassa oleva luontotyyppi. Kohteen
edustavuus tällä hetkellä ei ole riittävä, jotta se olisi paikallisesti erittäin merkittävä.
3. Paikallisesti erittäin arvokas kohde (Söderman luokka D)
Kohteella esiintyy vähintään paikallisesti harvinainen tai uhanalainen laji, uhanalainen tai arvokas elinympäristö, edustava, hyvässä luonnontilassa oleva luontotyyppi tai kohteen ominaispiirteet luovat mahdollisuuden monipuolisen lajiston
esiintymiselle.
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4. Maakunnallisesti arvokas kohde (Söderman luokka C)
Kohteella esiintyy Uudellamaalla erityinen tai ainutlaatuinen luontotyyppi tai
uhanalaisen lajin tai lajien elinvoimainen esiintymä. Kohde täyttää vaatimukset,
jotka esitetään julkaisussa Luonnonympäristön arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla (Salminen & Aalto 2012).
5. Valtakunnallisesti arvokas kohde (Söderman luokka B)
Kansallinen arvo on kohteella, jossa on erityisen edustava kokonaisuus uhanalaisia
lajeja tai luontotyyppejä tai kohde on erityisen arvokas elinympäristöjen kokonaisuus, joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistuneelle lajistolle.

3 TULOKSET
3.1 Luonnonolot ja kasvillisuus
Pohjois-Kytömaan selvitysalue sijaitsee Keravan pohjoisosassa rautatien ja Lahden
moottoritien välissä (kuva 1). Alueen länsiosa on peltoa ja muu osa on metsämaastoa; lisäksi itäosassa on suo. Selvitysalue jaettiin 17 luontotyyppikuvioon (kuva 3).
Kuvioiden luonnonoloja ja kasvillisuutta kuvataan seuraavissa kappaleissa.

Kuva 3. Pohjois-Kytömaan selvitysalueen jako luontotyyppikuvioihin 1–17 (rajaukset sinisellä viivalla).
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Kuvio 1, pelto
Selvitysalueen länsiosa on entistä peltoa, jossa kasvaa paikoin tiheää vesakkoa ja
korkeaa heinikkoa.
Kuvio 2, varttuneet lehtipuuvaltaiset lehtomaiset ja tuoreet kankaat
Pieni pellon reunassa sijaitseva kuvio, jonka puustona on harvaa varttunutta koivikkoa sekä raitaa, harmaaleppää ja kuusta. Pensaskerroksessa tavataan kiiltopajua ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. mustikkaa, metsäkortetta, puolukkaa, viitakastikkaa ja oravanmarjaa.
Kuvio 3, varttuneet lehtipuuvaltaiset lehtomaiset ja tuoreet kankaat
Entisen pellon reunaan sijoittuvan kuvion puusto on pääosin harvennettua ja varttunutta haapaa ja koivua. Osa haavoista on melko järeitä ja sekapuuna on kuusta.
Alikasvoksena on tiheää vesakkoa. Pellon reunassa on tuulenkaatoja ja pieniläpimittaista lahopuuta on paikoin. Lehtomaisen kankaan kenttäkerroksessa runsaita
lajeja ovat mm. käenkaali, jänönsalaatti, metsäalvejuuri, rönsyleinikki, nurmilauha, mustikka, kielo ja metsätähti. Pellon reunalla kenttäkerros on heinävaltaista: nurmirölli, korpikastikka, koiranheinä ja metsäkastikka ovat runsaita.

Kuva 4. Harvennettua metsää kuviolla 3.

Kuvio 4, kangaskorvet
Harvennettu puusto on pääosin nuorta kuusta, koivua, haapaa ja pihlajaa. Kuviolla
on myös muutamia kookkaampia haapoja ja kuusia. Kenttäkerroksen lajeja ovat
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soreahiirenporras, nurmilauha, korpikastikka, metsäalvejuuri, vadelma, suo-ohdake, puolukka, rönsyleinikki, käenkaali, metsätähti ja oravanmarja. Kuvio ei ole
luonnontilainen eikä siten täytä uhanalaisen luontotyypin kriteerejä.’

Kuva 5. Näkymä kuviolta 4.

Kuva 6. Kuvion 5 kasvillisuutta.
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Kuvio 5, varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat
Noin puolet selvitysalueesta kattavalla kuviolla kasvaa harvennettua ja varttunutta kuusikkoa. Mäntyä ja koivua on niukasti sekapuuna. Tuoreen kankaan ja paikoin myös lehtomaisen kankaan kenttäkerroksessa esiintyy mm. metsäkastikkaa,
mustikkaa, jänönsalaattia, oravanmarjaa, valkovuokkoa, metsäkortetta, sananjalkaa, puolukkaa, kieloa ja metsälauhaa. Kaakkoisosassa on pienialainen kivikko.
Kuvio 6, varttuneet kuivahkot kankaat
Kuvion puusto on harvennettua ja varttunutta männikköä. Kenttäkerroksen lajeja
ovat mm. mustikka, puolukka, metsälauha ja metsäkastikka. Pieniä tammen siementaimia on siellä täällä.

Kuva 7. Kuvion 6 männikköä.

Kuvio 7, nuoret tuoreet kankaat
Kuviolla kasvaa nuorta koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa esiintyy metsäkastikkaa, puolukkaa, mustikkaa, metsäalvejuurta, soreahiirenporrasta ja metsäimarretta.
Kuvio 8, varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
Varttunutta kuusta ja koivua kasvavan kuvion puusto on melko tiheää ja kenttäkerros on monin paikoin hyvin niukka. Lajistoon kuuluvat mm. metsäkastikka,
mustikka, metsäalvejuuri ja oravanmarja.
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Kuva 8. Kuvion 8 kuusikkoa.

Kuva 9. Kuvion 9 harvennettua kuusikkoa.
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Kuvio 9, varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat
Kuvion puusto on harvennettua ja varttunutta kuusikkoa, eteläosassa on myös
hieman nuorta koivikkoa. Kenttäkerroksessa on paikoin korpilajistoa, mm. korpikastikkaa, leskenlehteä, suohorsmaa, rönsyleinikkiä ja metsäimarretta. Metsäkasvistosta tavataan mustikkaa, käenkaalia, metsäkastikkaa ja jänönsalaattia.
Kuvio 10, varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat
Kuvion puusto on aukkoista ja varttunutta kuusivaltaista metsää. Sekapuuna tavataan nuorta mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksessa valtalajeja ovat mustikka, kielo
ja metsäkastikka.
Kuvio 11, nuoret kuivahkot kankaat
Kuviolla on nuorta kuusta, koivua ja mäntyä kasvavaa harvaa sekametsää. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. puolukka, metsälauha, mustikka ja kielo.

Kuva 10. Kuvion 11 kasvillisuutta.

Kuvio 12, nuoret lehtomaiset kankaat
Kuvion puusto on pääosin nuorta koivikkoa, jonkin verran on myös kuusta. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. metsäkastikka, mustikka, metsäimarre, oravanmarja ja metsäalvejuuri.
Kuvio 13, varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat
Varttunutta sekametsää kasvavan kuvion puusto on kuusivaltaista, koivua on
melko paljon sekapuuna. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. metsäkastikka, puolukka, mustikka, metsälauha ja oravanmarja.
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Kuva 11. Tuoretta kangasmetsää kuviolla 13.

Kuva 12. Kuvion 14 korpirämettä.
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Kuvio 14, korpirämeet
Kuvion pohjoisosassa kasvaa nuorta kuusta ja koivua. Keski- ja eteläosassa tavataan varttunutta–vanhaa mäntyä sekä varttunutta koivua ja kuusta. Lahopuuta on
paikoitellen. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. mustikkaa, puolukkaa, viitakastikkaa,
pallosaraa, tupasvillaa, isokarpaloa, juolukkaa ja kangasmaitikkaa.
Kuvio on rajattu osaksi arvokasta luontokohdetta (ks. alaluku 3.2).
Kuvio 15, saranevat
Pienen juolasaravaltaisen kuivahkon nevan lajistoon kuuluvat lisäksi mm. luhtavilla, isokarpalo ja raate. Kuvio on rajattu osaksi arvokasta luontokohdetta (ks. alaluku 3.2).
Kuvio 16, saranevat
Pienialaisen nevan lajistoon kuuluvat raate, tupasvilla, juolasara, isokarpalo, jouhivihvilä sekä reunaosien mättäillä myös mustikka. Kuvio on rajattu osaksi arvokasta luontokohdetta (ks. alaluku 3.2).
Kuvio 17, nuoret lehtomaiset kankaat
Selvitysalueen rajalla sijaitsevan kuvion puusto on nuorta haapaa, harmaaleppää,
koivua ja kuusta. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. kieloa, metsäkastikkaa, mustikkaa ja lillukkaa.

Kuva 13. Kuvion 15 pieni neva.
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Kuva 14. Kuvion 16 neva.

3.2 Arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita,
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä.
Maastoselvityksissä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29
§:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Selvitysalueella ei ole metsälain 10 §:n mukaisia elinympäristöjä eikä vesilain 2 luvun 11 §:n kriteerit täyttäviä
noroja tai muita pienvesikohteita.
Selvitysalueella ei todettu Suomessa uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018a, b) lukuun ottamatta jäljempänä kuvattua Kytömaan suota. Alueella ei ole maakunnalliset LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012)
täyttäviä kohteita.
METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016) täyttäviä kohteita rajattiin yksi, Kytömaan suo, joka on myös uhanalaista luontotyyppiä:
Kytömaan suo
Selvitysalueen itäosassa sijaitseva kuvioiden 14–16 muodostama Kytömaan suo
(kuva 15) on osa laajempaa, aiemmin seudullisesti arvokkaaksi rajattua luontokohdetta (Kytömaan moreeniselänne ja suomaasto; Laamanen & Noukka 1987).
Alue koostui suosta ja sen itä- ja koillispuolella sijaitsevasta moreeniharjanteesta
sekä metsittyneeseen niittyyn rajautuvasta lehdosta ja korpialueesta. Alueen suojeluarvo on heikentynyt suon itäpuolella tehtyjen hakkuiden seurauksena. Vielä
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1980-luvulla paikalla kasvaneen kuusivaltaisen metsän tilalla on nuorta, tiheäpuustoista koivikkoa ja sekametsää. Lehtokasvillisuus on hakkuiden seurauksena taantunut ja myös korpialueen luonnontila on merkittävästi heikentynyt.
Itse Kytömaan suo (kuva 16) on säilynyt ojittamattomana ja sen puustokin on säästetty hakkuissa suon eteläisintä päätä lukuun ottamatta. Suo on korpiräme ja se
on pienestä pinta-alastaan (noin 2 ha) huolimatta Keravan laajimpia ojittamattomia soita. Suon eteläpäässä ja itäosassa on jäljellä varttunutta ja vanhaakin puustoa. Luoteisen haaran puusto on nuorta, sillä se on hakattu samoihin aikoihin kuin
ympäristön metsäalue. Pohjoispäässä on kaksi pientä nevalaikkua, joita ympäröi
aiemmin paikalla kasvaneen kuusimetsän sijaan nuori koivikko.
Suosta on hyvä ja edelleenkin ajan tasalla oleva kuvaus Laamasen ja Noukan
(1987) luontoalueyhteenvedossa. Suon luonnontilaa ovat 1980-luvun jälkeen heikentäneet pohjoispään hakkuut ja eteläpäässä hiljattain tehdyt hakkuut.
Luonnontilaiset korpirämeet ovat vähentyneet Suomessa lähinnä ojitusten takia.
Kytömaan suo on korpirämettä, joka on Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen
(luokka EN) luontotyyppi (Kontula & Raunio 2018a, b). Suo täyttää myös METSOohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kytömaan suolla ei kasva harvinaisia kasvilajeja, mutta suo on melko hyvin säilyneen luonnontilansa vuoksi paikallisesti
erittäin arvokas kohde (Söderman luokka D).

Kuva 15. Kytömaan suon rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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Kuva 16. Kytömaan suo on arvokas luontokohde.

3.3 Liito-orava
Kevään 2021 inventoinnissa ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Varsinkin alueen länsipuoliskossa on lajille soveltuvaa elinympäristöä. Liito-orava on Keravalla hyvin harvinainen ja tunnettuja esiintymisalueita on vain muutama.

3.4 Pesimälinnusto
Vuoden 2021 lintulaskennoissa todettiin alueella pesivänä tai reviirillä seuraavat
29 lajia: harmaapäätikka, harmaasieppo, hernekerttu, hippiäinen, kirjosieppo,
kuusitiainen, käki, käpytikka, laulurastas, lehtokerttu, lehtokurppa, metsäkirvinen,
mustapääkerttu, mustarastas, närhi, pajulintu, peippo, peukaloinen, punakylkirastas, punarinta, punatulkku, puukiipijä, pyy, rautiainen, sepelkyyhky, sinitiainen, talitiainen, tiltaltti ja vihervarpunen.
Pääosa tavatuista linnuista on Uudellamaalla ja laajemminkin Etelä-Suomessa yleisiä metsälajeja (ks. Solonen ym. 2010, Valkama ym. 2011). Ns. Punaisen kirjan (Hyvärinen ym. 2019) lajeja tavattiin kaksi: pyy (vaarantunut, VU) ja närhi (silmälläpidettävä, NT). Pyy on lisäksi EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, kuten myös harmaapäätikka. Lisäksi selvitysalueella tavattiin kolme muuta huomionarvoista, arvokasta elinympäristöä indikoivaa lajia (mustapääkerttu, peukaloinen, puukiipijä).
Huomionarvoisten lajien reviirien tai havaintopaikkojen sijainti ilmenee kuvasta
17.
Tulosten perusteella rajattiin yksi alue, jolla voidaan katsoa olevan paikallista linnustollista merkitystä (kuva 17). Selvitysalueen länsireunan pellon itäpuolella kas-
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vaa varttunutta kuusta, koivua ja haapaa. Metsäalue on osin rehevää ja kosteapohjaista. Rajatulla alueella todettiin viiden huomionarvoisen lajin reviirit
(kuva 17). Todellisuudessa ainakin harmaapäätikan ja pyyn reviirit ulottuvat rajauksen ulkopuolelle.

Kuva 17. Huomionarvoisten lintulajien reviirien tai havaintopaikkojen sijainti Pohjois-Kytömaan selvitysalueella
vuonna 2021. Symbolien selitykset: punainen = pyy, keltainen = närhi, vaalean vihreä = harmaapäätikka, vaalean sininen = mustapääkerttu, tumman vihreä = peukaloinen ja tumman sininen = puukiipijä. Linnustollisesti
merkittävin alueen osa on rajattu punaisella katkoviivalla ja selvitysalue sinisellä viivalla.

3.5 Lepakot
Lajisto ja havaintomäärät
Selvityksessä (3 maastokäyntiä) tehtiin yhteensä 24 havaintoa lepakoista, kun selvät päällekkäisyydet on poistettu aineistosta. Suurin osa havainnoista tehtiin selvitysalueen länsireunan pellon itäpuolisella metsäalueella (kuva 18). Jonkin verran
havaintoja tehtiin lisäksi Kytömaan suon ympäristössä.
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Pohjanlepakosta tehtiin 13 havaintoa, joista kesä- ja heinäkuun käynneillä viisi ja
elokuun käynnillä kolme. Viisisiippalajista tehtiin yhdeksän havaintoa, joista kesäkuussa neljä, heinäkuussa kaksi ja elokuussa kolme.

Kuva 18. Selvitysalueen lepakkohavainnot vuosien 2020 (heinäkuu = keltaiset symbolit ja elokuu = vihreät symbolit) ja 2021 (kesäkuu = punaiset symbolit) kartoituksissa. Pohjanlepakkohavainnot on merkitty ympyröillä ja
viiksisiippahavainnot kolmioilla. Arvokas lepakkoalue (luokka III; ks. SLTY 2012) on rajattu punaisella katkoviivalla ja selvitysalue sinisellä viivalla.

Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji, jota tavataan koko maassa. Se on
sopeutumiskykyinen lepakko, joka pystyy muita lajeja paremmin hyödyntämään
myös uusia, ihmisen muokkaamia ympäristöjä. Pohjanlepakot saalistavat usein
avonaisemmassa ja monimuotoisemmassa ympäristössä kuin siipat. Metsäaukiot, peltojen tai hakkuualueiden reunat, kallioalueet, pihapiirit, puistot ja kapeat tiet ovat tavallisia pohjanlepakon saalistuspaikkoja.
Viiksisiippoja on Suomessa kaksi lajia: viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Lajit esiintyvät
usein rinnakkain samantyyppisillä alueilla. Näitä ovat puustoltaan varttuneet kuusivaltaiset metsät, joissa siipat liikkuvat mieluiten valaisemattomien polkujen,
hiekkateiden ja suojaisten pihapiirien tuntumassa. Myös lehdot sekä muut rehevät ja kosteat ympäristöt ovat tyypillisiä viiksisiippojen saalistusalueita. Lajit ovat
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pohjanlepakkoa herkempiä muuttuvan maankäytön aiheuttamille valo- ja tuuliolosuhteiden muutoksille sekä suojaisten siirtymäreittien ja saalistusalueiden katoamiselle.
Arvokkaat lepakkoalueet
Keravan yleiskaavan luontoselvityksen (Hagner-Wahlsten 2014) osana tehtiin
vuonna 2014 lepakkoselvitys, jossa selvitysalueelta ei todettu lepakoille arvokkaita alueita. Selvitys tehtiin yleiskaavatarkkuudella.
Alueiden arvo lepakoiden kannalta luokitellaan seuraavia periaatteita noudattaen
(SLTY 2012):
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulaissa.
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat voivat olla muun muassa rakennuksissa,
pöntöissä, puiden koloissa ja halkeamissa sekä toisinaan myös kallioiden halkeamissa tms. ja louhikoissa. Lepakoiden päiväpiilojen löytäminen luonnonympäristöistä on hyvin vaikeaa, eikä sellaisia todettu tässäkään työssä.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä tulee ottaa huomioon alueen arvo lepakoille (EUROBATS-sopimus).
Tärkeäksi ruokailualueeksi katsotaan alue, jolla esiintyy säännöllisesti saalistavia
lepakoita tai runsaasti saalistavia lepakoita tiettyyn aikaan, varsinkin jos aluetta
käyttää useampi laji. Tärkeä siirtymäreitti on todettu tai arvioitu reitti ruokailuja/tai piilopaikkojen välillä.
Selvitysalueelta ei ollut perusteltua rajata luokan II lepakkoalueita. Todettu laji- ja
yksilömäärä olivat alhaisia.
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä tulee ottaa huomioon
alueen arvo lepakoille mahdollisuuksien mukaan.
Tähän luokkaan kuuluvat alueet ovat lepakoiden käyttämiä, mutta laji- ja/tai yksilömäärät ovat pienemmät kuin luokan II alueilla, ja luontotyypit näillä alueilla eivät
välttämättä ole lepakoille yhtä hyvin sopivia.
Vuosien 2020 ja 2021 tulosten ja elinympäristön laadun perusteella rajattiin yksi
luokan III lepakkoalue (kuva 18).

4 SUOSITUKSET
Arvokkaaksi luontokohteeksi rajattu Kytömaan suo (ks. kuva 15) voidaan osoittaa
kaavassa luonnonsuojelu- tai luo-alueeksi. Suon vesitalouden ja pienilmaston turvaamiseksi tulisi sen ympärille jättää riittävä maaston muodoista riippuva suojaetäisyys. Vyöhykkeen leveyden tulisi olla vähintään 30 metriä.
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Kuviin 17 ja 18 on rajattu linnuston ja lepakoiden kannalta merkittävimmät alueen
osat, jotka ovat suurelta osin päällekkäisiä. Rajaukset tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida suunnittelussa niin, ettei alueelle osoitettaisi luonnonoloja merkittävästi muuttavaa maankäyttöä.
Selvitysalueen luonnonolojen ja kasvillisuuden perusteella arvioitiin, ettei alueella
todennäköisesti ole em. alueiden lisäksi muita sellaisia kohteita, joilla olisi erityistä
merkitystä huomionarvoisten eliölajien kannalta. Tehdyn arvioinnin perusteella ei
ehdoteta täydentäviä lajistoselvityksiä.
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