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1 Johdanto 

 

Päijät-Hämeen voimassa oleva maakuntakaava on hyväksytty vuonna 2006 ja uuden 
maakuntakaavan 2035 laadinta on meneillään. Kaavan tavoite on luonnonympäristön 
osalta ekologisten yhteyksien säilymisen edistäminen luonnonsuojelualueiden ja 
muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä.  Maakuntakaavan ratkaisuilla edistetään 
uhanalaisten lajien elinympäristöjen ja arvokkaiden luontotyyppien säilymistä. 
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota vähintään 
maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuihin luonnonympäristöihin. Tavoite perustuu 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden 
mukaisiin lähtökohtiin sekä ekosysteemipalvelu ajatteluun. Maakuntakaavataso on 
hyvä mittakaava tarkastella ekologista verkostoa riittävän yleisen kokonaiskuvan 
saamiseksi. Maakuntakaava antaa yleispiirteiset suuntaviivat alueiden käytön 
suunnittelulle myös yleis- ja asemakaavoja laadittaessa kaavoituksessa.  

Päijät-Hämeen ekologinen verkoston selvitys laadittiin ensimmäisen kerran 
maakuntakaavaa varten vuonna 2006. Silloin selvitettiin ekologinen verkosto 
maakunnan alueella ja osoitettiin kriittiset kohdat verkoston toiminnalle. Nyt 
laadittavan kokonaismaakuntakaavan luonnos asetettiin nähtäville elo-syyskuun 2012 
ajaksi. Viranomaisneuvottelussa on nostettu kaavan yhdeksi 
lisäselvityskokonaisuudeksi laajojen yhtenäisten luonnonalueiden kartoittaminen sekä 
ekologisten yhteyksien toiminnan turvaaminen. Maakunnallisia ekologisia verkostoja 
on määritetty Itä-Uudenmaan eteläosan (2008), koko Pohjois-Savon (2008), Kainuun 
1. vaihemaakuntakaavan (2009), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan 2006 
(vahvistettu 2010) sekä Hyvinkään (2010) ja Lahden (2011) yleiskaavoja varten. 
Lisäksi Kestävät kaupunkiseudut selvityksessä (2011) viherrakenteen 
määrittämisessä käytettiin ekologisen verkoston määritysmenetelmiä.   

Tässä raportissa on päivitetty Päijät-Hämeen ekologinen verkosto. Ekologinen 
verkosto ja yhteydet ovat tärkeitä erityisesti metsää elinympäristönään käyttäville 
lajeille, niiden liikkumismahdollisuuksien säilyttämiseksi luonnonalueilta toiselle.    
Lisäksi on määritetty laajat, yhtenäiset metsäalueet sekä ekologiset yhteydet ja 
yhteystarpeet toteutuneen maankäytön mukaisesti. Työn on tehnyt Sitossa FM Seija 
Väre. Päijät-Hämeen liitossa työtä ovat ohjanneet projektikoordinaattori Jussi 
Mäkinen ja maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen. Raporttiluonnosta kommentoi 
myös aluesihteeri Karri Jutila Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä. 
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2 Ekologinen verkosto 

2.1 Tausta 

 
Euroopan Unionin komissio (2011) antoi päätelmät luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta EU:n strategiasta vuoteen 2020. Valtioneuvosto teki päätöksen (2012) 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta, jonka 
mukaan vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on 
pysäytetty ja luonnon monimuotoisuuden suotuisa tila ja ekosysteemipalveluiden 
säilyminen on varmistettu vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöministeriön Kestävän 
käytön toimintaohjelmassa on esitetty keinoja tavoitteen saavuttamiseksi (2013).  
Suomi suojelee ja käyttää kestävästi luonnon monimuotoisuutta sen itseisarvon takia 
sekä ihmisten hyvinvoinnin lähteenä sekä kantaa vastuunsa luonnon 
monimuotoisuudesta kansainvälisenä toimijana.   

Valtioneuvoston alueidenkäytön tavoitteet (2009) tulee ottaa huomioon ja niitä 
edistää todetaan että alueidenkäytöllä edistetään elävän ja elottoman luonnon 
kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten 
yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden 
arvokkaiden luontoalueiden välillä edistetään. Lisäksi ilman erityisiä perusteita laajoja 
metsätalousalueita ei saa pirstoa muulla maankäytöllä ja suojelualueiden välisiä 
yhteyksiä säilytetään ja laajojen metsäalueiden alueiden yhtenäisyys säilytetään. 
Suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei 
näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.  

 

2.2 Ekologisen verkoston muodostumisen periaatteet 

Ekologisen verkoston tavoite perustuu ajatukseen, että on elintärkeää muodostaa tai 
luoda yhteyksiä luontoalueiden välille vähentämään luonnon pirstoutumista, jonka on 
aiheuttanut voimakas kaupungistuminen ja maankäytön tiivistyminen. Luonnon 
pirstoutuminen vaarantaa luonnon ekosysteemien toimintaa ja alkuperäisten 
luonnoneliöiden populaatioiden elinkykyä sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta 
niin Euroopassa kuin Suomessakin.  

Luonnonalueiden pirstoutuminen tarkoittaa yhtenäisten elinympäristöjen (kasvien ja 
eläinten elinalueiden) vähenemistä ja pirstoutumista yhä pienemmiksi ja pienemmiksi 
eristyneiksi alueiksi. Pirstoutumisen aiheuttaja voi olla asutuksen laajeneminen tai 
voimakas tiivistyminen. Infrastruktuurin mukanaan tuoman tie- ja rataverkon 
tihentyminen ja myös liikenne aiheuttaa alueiden eristymistä toisistaan. Nykyinen 
metsänhoito yksipuolistaa metsien rakennetta ja nopeuttaa puun kasvukiertoa. 
Luonnontilaisten metsien määrä on supistunut pieneen murto-osaan siitä mitä 
aikaisemmin on ollut ja sitä myöten myös luonnon monimuotoisuus on monella 
alueella vähentynyt. Luonnonalueiden pirstoutumisen lisäksi ihmisen toiminta 
vaikuttaa myös säilyneiden elinalueiden tilaa ja sisältöä heikentävästi. Lajien 
liikkumista edistävien ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja luominen on nähty 
tärkeänä keinona säilyttää alueilla luontaisesti esiintyvien alkuperäisten metsälajien 
kannat elinkykyisinä (Kuuluvainen ym. 2004). 

Ekologinen verkosto ylläpitää ekosysteemien toimintaa helpottaen lajien ja 
elinalueiden suojelua ja edistää kestävän kehityksen mukaista suunnittelua 
vähentäen ihmisen toimien aiheuttamia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. 
Lajiston suojelu ei saisi olla vain yksittäisten lajien suojelua vaan tulee keskittyä 
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kokonaisten lajiyhteisöjen elinolosuhteiden turvaamiseen. Tämä vaatii ekologisten 
olosuhteiden säilyttämistä laajemmissa aluekokonaisuuksissa. Samalla tulee 
huolehtia myös elinympäristöjen, luonnossa esiintyvien eläinlajien sekä muiden 
vastaavien laajojen kokonaisuuksien säilymisestä. Ekologinen yhteys on 
toiminnallinen yhteys tai elinalueiden yhteys, joka muodostuu populaatioiden ja 
yksittäisten eläinten toiminnallisena yhteytenä. Laaja-alaisten yhteyksien ja 
verkostojen suunnittelulla ja jatkumoiden suosimisella voidaan ehkäistä 
luonnonympäristöjen pirstoutumisesta johtuvaa luonnon köyhtymistä. 

 

Ekologisen verkoston tavoitteena on  

 edistää luonnon toiminnallisen monimuotoisuuden säilyttämistä 
luonnonmaisematasolla, ekosysteemitasolla, seudullisella ja paikallisella 
tasolla 

 edistää varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin  
 edistää luonnonalueiden säilymistä pirstovalta toiminnalta 
 palauttaa vahingoittuneiden elinympäristöjen ja ekosysteemin toimintaa siellä, 

missä se on tarpeen 
 turvata ekosysteemipalveluiden saatavuus tiheästi rakennetuilla alueilla ja 

luonnonmaisematasolla kaikkialla 
 varmistaa elävän luonnon ekologinen toiminta ja populaatioiden 

monimuotoisuus 
 turvata luonnollisten tai myös muuttuneiden elinolosuhteiden säilyminen 
 tarjota elinympäristöjä luonnoneläimille 
 mahdollistaa lajien liikkuminen eri elinalueiden välillä niiden elinkaaren aikana 
 säilyttää eläinten merkittävät leviämistiet tulevaisuudessa 
 varmistaa paikallisten populaatioiden geneettinen monimuotoisuus 
 suojella luonnollisia tai kulttuurin muuttamia elinalueita ja niillä elävien lajien 

yhteisöjä 
 varmistaa metapopulaatiodynamiikan toiminta, uusien alueiden ja tyhjien 

elinalueiden asuttamiseksi  
 muodostaa lajikohtainen, laadukas elinalueverkosto   
 turvata kotoperäisten lajien elinmahdollisuuksien säilyminen  

 
2.3 Ekologisen verkoston määrittäminen  

 
Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja ekologisista yhteyksistä. Se 
edistää luonnon monimuotoisuutta, muodostaa eläinten merkittävän leviämis- ja 
levittäytymistien alueelta toiselle varmistaen elävän luonnon ekologisen toiminnan. 
Ekologinen verkosto on tärkeä Suomen alkuperäisille, metsäelinympäristöissä eläville 
maaselkärankaislajeille, mutta sillä on merkitystä myös kaikille eliöryhmille kuten 
linnuille, sammakkoeläimille, matelijoille ja metsäelinympäristöön erikoistuneille 
hyönteisille.  

Ekologinen verkosto luo yhteydet sekä valtakunnallisella, maakunnallisella että 
paikallisella tasolla. Valtakunnallinen ekologinen verkosto yhdistää 
eliömaantieteellisiä alueita toisiinsa ja varmistaa yhteydet Suomen niemeltä itään ja 
Skandinaviaan. Maakuntatason ekologinen verkosto korostaa maakunnan 
omaleimaisuutta ja erityispiirteitä sekä turvaa ylimaakunnalliset yhteydet alueen 
ulkopuolelle. Paikallinen verkosto palvelee alueella elävän paikallisen eläimistön 
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tarpeita. Se mahdollistaa eläinten elin- ja levittäytymismahdollisuudet 
ruohonjuuritasolla. 

Luonnon ydinalueet ovat alueita, joilla on monipuolinen ekologinen laatu ja 
toisinaan luonnonsuojelullinen arvo. Ne sisältävät luonnonsuojelualueita ja Natura-
alueita, mutta usein myös muita ekologisesti monimuotoisia ja arvokkaita alueita. 
Luonnon ydinalueet ovat rauhallisia, yhtenäisiä, luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä, 
tavanomaisen maa- ja metsätalouden piirissä osittain olevia metsäalueita. 
Uhanalaisten lajien esiintymisalueet ja suojeluvaraukset erityislajistoineen sisältyvät 
luonnon ydinalueisiin, mutta alueet ovat tärkeitä myös tavanomaisen metsälajiston 
levittäytymisen, liikkumisen ja populaatiodynamiikan kannalta. Luonnon ydinalueilla 
on eläinten kannalta tärkeitä elinympäristöjä, merkittäviä ravintolähteitä tai 
levähdyspaikkoja. Niillä on runsas paikallinen eläimistö ja myös laajasti liikkuvat 
eläimet saattavat pysähtyä alueille pidemmäksi aikaa. Luonnon ydinalueet 
muodostavat suojavyöhykkeen suojaten arvokkaimpia kohteita, suojelualueita ja 
muita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita niitä pirstovalta 
maankäytöltä tai toiminnalta. 

Ekologiset yhteydet ovat toiminnallisia, ekologisia yhteyksiä luonnon ydinalueiden 
välillä ylläpitäen ekologista kytkeytyneisyyttä pirstoutuneessa ekosysteemissä. 
Yhteydet jäsentävät luonnonmaisemaa ja ovat usein muotoutuneet verkoston 
kaltaisiksi. Mutta tärkein merkitys niillä on biologinen taso, lajien liikkuminen alueella. 
Yhteydet ovat vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä, joki ja purolaaksoja tai metsä-
peltoketjuja, jotka ylläpitävät ydinalueiden toimintaa ja muodostavat leviämisteitä tai 
johtokäytäviä eliöiden liikkuessa alueelta toiselle. Ne yhdistävät eristyneitä elinalueita 
toisiinsa ja voivat lisätä paikallisten populaatioiden elinmahdollisuuksia monella 
tavalla. Ekologiset yhteydet muodostavat eliöstölle välttämättömiä tai vuodenaikaan 
liittyvän liikkumistarpeen ohjaavia reittejä. Yhteydet ovat luonnon ydinalueita 
yhdistäviä ja niiden toiminnan kannalta tärkeitä alueita. Mitä leveämpi luontainen 
yhteys on sitä parempi. Eläinten kannalta toimivan yhteyden minimileveyteen 
vaikuttavat alueen kasvillisuuden tai maastonmuotojen antama suojaisuus ja 
ihmistoimintojen läheisyys. Yhteydet voivat olla käytävämäisiä kuten jokilaakso tai 
harjukannas tai metsäisiä leveitä alueita. Lyhyellä matkalla yhteys voi kaventua 
käytävämäiseksi, mutta tällainen kaventuma ei saa olla leveyttään pidempi. 
Kaupunkialueilla virkistysalueet toimivat myös ekologisina yhteyksinä. 

Laajat yhtenäiset metsäalueet   

Laajat, yhtenäiset metsäalueet ovat metsäisiä alueita, jotka ovat säilyneet yhtenäisinä 
ja ovat pinta-alaltaan laajoja. Näiden ekologisesti tärkeiden, pinta-alaltaan yli 10 000 
ha metsäalueiden säilyminen yhdessä toimivan ekologisen verkoston kanssa on 
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää. Ne ovat erityisen tärkeitä 
uhanalaisten lajien elin- ja levittäytymismahdollisuuksien parantamiseksi, mutta ne 
ovat arvokkaita myös tavanomaisille ja yleisille metsälajeille Alueet muodostavat 
suojavyöhykkeitä suojelualueiden ympärille ja parantavat siten niiden säilymistä. 
Laajat, yhtenäiset metsäalueet, jotka säilyvät muun maankäytön pirstovalta 
vaikutukselta ylläpitävät tuottavaa riistataloutta ja metsäalueiden säilyminen tukee 
myös metsätalouden edellytyksiä Suomessa.     

Viheryhteystarve on nykyisin toimiva ja maankäytössä avoinna pidettävä tai 
avattava yhteys ekologisessa verkostossa. Toimivien yhteyksien aukipitäminen tulee 
turvata sekä kaavoituksessa että tienrakentamisessa. Kaavoituksessa toimintojen 
sijoittelulla ja kaavamääräyksillä varmistetaan ekologisen verkoston toiminta ja 
säilyminen. Tieverkon toimenpiteinä ovat eritasoon rakennettavat kulkuyhteydet: 
levennetyt alikulkukäytävät, vihersillat ja pieneläinputket.  
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3 VERKOSTON TASOT 

3.1 Yleiseurooppalainen ekologinen verkosto 

Elinympäristöjen ja ekosysteemien toiminnan turvaaminen sekä lajien geeniaineksen 
liikkumisen mahdollistaminen antaa perusteen Länsi- ja Etelä-Euroopassa 
suunnitelluille ekologisille verkostoille. Evoluution kautta kehittynyt eläinten liikkumis- 
ja käyttäytymismuoto ylläpitää eliöiden monimuotoista olemassaoloa ja levinneisyyttä. 
Yleiseurooppalaisen ekologisen verkoston (European Ecological Network) 
tavoitteena on suojella riittävän suuria alueita eläinpopulaatioiden säilyttämiseksi 
sekä tarjota yhteyksiä lajien levittäytymis- ja muuttoreiteiksi. 

Eläinlajien levittäytymismahdollisuuksia on tutkittu Hollannin, Belgian, Ranskan ja 
Saksan alueilla. Tšekin, Slovakian ja Sveitsin vuoristoalueilla elää alkuperäinen 
ilveskanta. Saksassa on selvitetty mahdollisuuksia palauttaa ilves maahan. 
Espanjassa laajan Baskimaan alueella tarkasteltiin laaja-alaista Cantabrian vuoriston 
ja Läntisten Alppien välistä yhteyttä ja suojelualueiden yhdistävyyttä elinympäristö- ja 
maisematasolla. 

 
3.2  Valtakunnallinen ekologinen verkosto 

Valtakunnallinen ekologinen verkosto on toteutettu useissa maissa mm. Hollannissa 
(Jongman et al 2004), Itävallassa (Wöss et al 2001), Sveitsissä (Hozgang et al 2005) 
ja Saksassa (Reck et al 2005, Leibenath et al 2007). Suomessa valtakunnallinen 
verkosto on valtakunnallisesti merkittävä eliöstön liikkumista edistävä kokonaisuus.  

Valtakunnallista ekologista verkostoa ja sen toimintaa tulee tarkastella kymmenien ja 
satojen vuosien aikaperspektiivillä ja suuressa mittakaavassa. Sillä on merkitystä 
Suomen boreaalisiin havumetsiin erikoistuneen eliölajiston kannalta, mutta myös 
Skandinavian metsäluonnon kannalta. Havumetsien lajit ovat vaeltaneet idästä ja 
kaakosta maayhteyden kautta Suomeen. Verkosto ylläpitää edelleen uusien lajien 
levittäytymistä alueelle. Etelä-Suomen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu laajoja 
metsäketjuja ja maakuntien rauhallisia raja-alueita laajoine metsä-, suo- ja 
järvialueineen. 

Salpausselkäalue sijaitsee Uudenmaan savitasangon ja Järvi-Suomen alueen välissä 
muodostaen valtakunnallisesti merkittävän luonnonmaisemallisen elementin. Se 
toimii myös kahden sääoloiltaan erilaisen alueen rajapintana. Se muodostaa 
ekologisen yhteyden ja on tärkeä lajien levittäytymistie. Se muodostaa helposti 
kuljettavan alueen, jota reunustavat lajiston kannalta monipuoliset harjulehdot, 
lähdealueet ja suoluonto. Suomenselkä on toinen tärkeä alue, joka tunnetaan lajiston 
yhtenäisenä levittäytymisalueena etelästä pohjoiseen. Karjalan kannas on kaakon 
suunnasta tulevana reittinä eurooppalaisten lajien levittäytymisreitti. Vastaavanlaisia 
lajiston yhtenäisiä levittäytymisteitä lehtolajistolle ovat lehtokeskusten vyöhykkeet 
ulottuen Hämeen eteläosista Keski-Suomeen sekä Laatokalta Pohjois- ja Etelä 
Karjalaan.  

 

3.3 Maakunnallinen ekologinen verkosto  

Päijät-Hämeen maakunnan ekologinen verkosto korostaa maakunnan elävän 
luonnon omaleimaisuutta ja maakunnan osien ekologista toimintaa. Se turvaa lajien 
ekologisen hyvinvoinnin ja geneettisen monimuotoisuuden sekä mahdollistaa 
joidenkin lajien välttämättömät vuotuiset vaellukset. Se mahdollistaa eläinten vapaan 
levittäytymisen luonnonympäristön luoman potentiaalin mukaisesti. Maakunnallinen 
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ekologinen verkosto yhdistää useamman kunnan alueita toisiinsa. Se on tärkeä 
eläimistön liikkumisen välittäjä rannikon ja sisämaan välillä. Päijät-Hämeessä 
korostuu järvisyyden vuoksi pohjois-eteläsuuntainen ja Salpausselän harjualueen 
vuoksi itä-länsisuuntainen verkostoituminen. Elinolosuhteiltaan suotuisa rannikkoalue 
yhdistyy Salpausselän harjualueiden kautta edelleen monipuoliseen Järvi-Suomeen.  

 

3.4 Paikallinen ekologinen verkosto  

Paikallinen ekologinen verkosto muodostaa verkoston, joka huolehtii ekosysteemien 
terveestä toiminnasta. Se turvaa paikallisen eläimistön päivittäisen liikkumistarpeen ja 
pienempien nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Se muodostaa 
eläinyksilöiden kannalta merkittävän verkoston tarjoten ruokailu, lisääntymis-, 
piiloutumis-, pako- ja levittäytymismahdollisuudet rakennetun alueen ja intensiivisesti 
hoidetun maatalousalueen poikki. Paikallinen ekologinen verkosto muodostuu 
tavanomaisen metsätalouden piirissä olevista metsäalueista, jotka täyttävät eri 
eläinlajien elinvaatimukset. Paikallisen verkoston kautta metsäluonnon 
eläinpopulaatiot voivat levittäytyä luonnon tarjoamien elinolosuhteiden mukaisesti 
optimaalisesti. Taajamien alueella oleva ekologinen verkosto muodostuu suurelta 
osalta virkistyskäytössä olevasta viheralueverkostosta, puistoista ja liikennealueiden 
reunoilla olevista suojaviheralueista. Suurten eläinten reiteiksi ne eivät kelpaa, mutta 
pienempi eläimistö käyttää viheralueverkostoa levittäytymistienään kaupunkialueella. 
Toisaalta ei ole tavoitteenakaan houkutella suuria eläimiä kaupunkeihin. 

 

4 EKOLOGISEN VERKOSTON MERKITYS 

4.1 Merkitys eliöstölle 

Maankäytön suunnittelussa siirryttäessä maakuntakaavatasolta asemakaavatasolle 
suunnittelun mittakaava vaihtuu yleisestä pienipiirteiseen. Maakunnallinen verkosto 
toimii valtakunnallisen verkoston ylläpitäjänä. Seudullinen liikkuminen aiheuttaa 
elinalueen tilapäisen muutoksen. Tämä muutos saattaa vaihdella maantieteellisesti. 
Maakunnallinen ekologinen verkosto mahdollistaa näitä vuodenaikaisvaelluksia ja 
verkosto on merkittävä eri lajien ja lajiryhmien populaatioille ja yksilöille. 
Maakunnallisella verkostolla on yksittäisen yksilön elämässä suuri merkitys 
mahdollisesti vain kerran dispersaalivaelluksen eli levittäytymisliikkumisen aikana, 
kun eliölaji siirtyy pysyvästi toiseen paikkaan. Paikallinen verkosto on yksittäisen lajin 
kannalta tärkeä, joustava ja vaihtoehtoinen luonnon tarjoamien resurssien käytössä.  

Ekologisen verkoston merkitys korostuu alueellisella ja populaatiotasolla edistäen ja 
lisäten luonnon monimuotoisuutta ja turvaten ekosysteemien toimintaa niiden 
tuottaessa luonnon hyötyjä. Lajit liikkuvat ja yksilötiheys asettuu luonnon kantokyvyn 
mukaan optimiksi. Uhanalaisten lajien avainbiotoopit ja suojelualueet toimivat 
uhanalaisten lajien suoja- ja lisääntymispaikkoina. Luonnon ydinalueet ovat usein 
laajempia kuin avainbiotoopit. Ekologinen verkosto luo suojavyöhykkeitä 
avainbiotooppien ympärille ja varmistaa ekologiset ja toiminnalliset yhteydet eri 
avainbiotooppien välille mahdollistaen lajien levittäytymisen uusille alueille sekä 
vahvistaen lajien geeniperimää. Samalla myös tavanomaisten lajien ja populaatioiden 
säilyminen ja hyvinvoinnin edellytykset vahvistuvat. 

Verkoston osilla voi olla erilaisia arvoja. Valtakunnallinen ja maakunnallinen verkosto 
ovat elävän luonnon kannalta tärkeitä tai korvaamattomia. Asutuksen luonnonalueita 
pilkkova vaikutus on aiheuttanut eristyneitä alueita. Liikenneväylien ja erityisesti riista-
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aitojen eläinpopulaatioita pilkkova vaikutus voi olla merkittävä. Ekologiseen 
verkostoon on syntynyt kohtia, joissa ekologisen yhteyden avoinna pitäminen tai 
tarvittaessa avaaminen vaatii erityistoimenpiteitä sekä kaavoituksessa että 
tieverkolla. Paikallinen verkosto on sopeutuvampi ja yhteyden katketessa eläimet 
pystyvät löytämään korvaavan yhteyden lähialueelta. 

 

4.2 Verkosto maankäytössä  

Viherrakenteen merkitys koko maakunnan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen 
kannalta on tärkeää, sillä muutokset viherrakenteen kokonaisuudessa saattavat 
muuttaa luonnon tasapainoa pienillä tai kapeilla viheralueilla, joihin kohdistuu 
kaupunkiluonnolle tyypillinen ihmisen toiminnan aikaansaama alituinen muutos.  

Luonnon huomioon ottaminen kaavaprosessin aikana on oleellinen asia onnistuneen 
suunnittelun toteuttamiseksi. Eläinten geenivirtojen säilymisen ja elinympäristöjen 
toiminnallisuuden kannalta eri alueiden kytkeytyminen on tärkeää elinympäristöjen ja 
luonnonmaiseman toiminnallisuuden kannalta. Kaavoittamisen tulee perustua 
riittävän perusteellisiin luontoselvityksiin, joissa otetaan huomioon myös kaava-
alueen ulkopuolella oleva luonto ja sen toiminta sekä luonnon tuottamat ihmisille 
elintärkeät hyödyt. Alueiden pirstoutumisen ehkäiseminen tuo uutta ulottuvuutta 
kaavoitusprosessiin. Se varmistaa maakunnan luonnon monimuotoisuuden ja 
ekologisen toiminnan säilyttämisen. Luonnon ekologisten prosessien mittakaava 
vaihtuu laajasta yksityiskohtaisempaan kaavoituksen edistyessä maakuntakaavoista 
yksityiskohtaisempiin kaavoihin.  

Paikallisella tasolla eläinten liikkumisreitit vaihtelevat lajien liikkumiskäyttäytymisen ja 
tarpeen mukaan. Ekologisten yhteydet ja luonnon ydinalueet ovat eläimistölle 
merkittäviä alueita. Ekologinen verkosto edesauttaa myös kasvillisuuden 
levittäytymistä sekä kasvualustan muodossa että eläinten levittäessä kasvien 
siemeniä liikkuessaan. Luonnon toimintaan sekä biodiversiteettiin liittyvät arvot 
lisäävät metsän moniarvoisuutta. 
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5 EKOLOGINEN VERKOSTO PÄIJÄT- HÄMEEN MAAKUNTAKAAVASSA 

5.1 Menetelmä 

Ekologisen verkoston määrittämisessä käytettiin Kestävät kaupunkiseudut 
tutkimushankkeessa kehitettyjä viherrakenteen määrittämisessä käytettyjä 
menetelmiä ja kriteereitä. Perusaineistona oli Corine Land Cover rasterimuotoinen 
maastotietokanta paikkatietoaineistona. Tutkimuksessa käytettiin tarkempia 25 metrin 
ruudukolla määritettyjä luokkia, ja näin ollen ainakin suurimmat tiet, pienet 
asuinalueet ja muut pienet maankäytön ominaisuudet saatiin näkyvillä. Metsäalueita 
kuvattiin käyttäen metsä-, suo- ja kosteikkoalueiden sekä lajien liikkumisen ja 
ravinnonhankinnan kannalta merkityksellisten alueiden kuten pienipiirteinen 
maatalousmosaiikki, laidunalueet ja luonnonniityt rasterialueita. Julkaisussa 
Kopperoinen ym. (2012) on kerrottu menetelmäkuvausta tarkemmin. Aineistoon 
lisättiin myös tieverkkoaineisto sekä saatavilla oleva digitaalinen kaava-aineisto 
tuomaan tietoa nykyisen ja tulevan maankäytön tilanteesta. Satelliitti- ja ilmakuvien 
avulla tarkennettiin tarkastelua epäselvissä tilanteissa tai muutosalueilla. 

Teemakarttojen avulla lisättiin tietoa metsien sisällöstä, suojelu- ja virkistysalueista, 
riistakantojen tiheyksistä, suojelualueiden sijoittumisesta ja maankäytön tulevista 
muutosalueista. Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän (YKR) aineistojen avulla tarkasteltiin asutuksen muodostamaa 
käyttöpainetta ja loma-asutuksen sijoittumista vesistöjen varsille. Tietolähteinä 
käytettiin myös pitkäaikaistietoja eläinonnettomuuksista paikantamaan ekologisten 
yhteyksien sijaintia (kuva 1). 

Tietoa paikallisista suojelukohteista ja lajeista saatiin Päijät-Hämeen liitolta, 
uhanalaisista lajeista SYKE:ltä ja riistalajeista Suomen riistakeskukselta.  Näitä tietoja 
käytettiin lajien liikkumisen ja levittäytymisen kuvaajina. Hirvieläinonnettomuustietoja 
käytettiin tieverkon suhteen ekologisten yhteyksien sijaintipaikan määrittämiseen 
tieverkon suhteen. 

 

Kuva 1. Hirvieläinonnettomuudet tieverkolla 2006-2011 Lähde: Uudenmaan Ely-
keskus 2013.  
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5.2 Laajat yhtenäiset metsäalueet 

Ekologisen verkoston Corine -rasteriaineistoista määriteltyjen metsäalueiden pinta-
alan perusteella määritettiin laajat, yhtenäiset metsäalueet, joiden koko on yli 10 000 
ha. Laajat, yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeitä turvatessaan metsäluonnon 
monimuotoisuuden ja tarjoten elinympäristöjä myös lajeille, joilla on suuret elinpiirit. 
Ne ovat tärkeitä alueita laaja-alaisuutensa vuoksi. Niiden avulla voidaan ylläpitää 
kaikkien metsälajien monimuotoisuutta, ei pelkästään harvinaisten ja uhanalaisten 
lajien, joiden pienialaiset elinympäristöt on suojeltu. Suuret alueet tarjoavat paremmat 
mahdollisuudet lajien populaatioiden toiminnalle ja levittäytymiselle. Laajat 
metsäalueet muodostavat suojavyöhykkeitä suojelualueiden ympärille.  

Taulukko 1. Laajat, yhtenäiset metsäalueet ovat pinta-alaltaan yli 10 000 ha 

 

 

 

 

 

 

 

Päijät-Hämeen alueella on kuusi laajaa, yhtenäistä metsäaluetta, joiden pinta-ala on 
yhteensä 980 km2. Laajat, yhtenäiset metsäalueet sijoittuvat maakuntien raja-alueille 
ja osa pinta-alasta on viereisen maakunnan alueella. Päijät-Hämeen puolella näistä 
alueista on 537 km2, joka muodostaa noin 10%  koko maakunnan maa-alasta (5304 
km2).  

Laajat, yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat maakunnan pohjoisosassa, rajautuen 
Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntien raja-alueille. Niiden 
merkitys luonnon monimuotoisuudelle korostuukin ylimaakunnallisena kohteena.  

5.3 Luonnon ydinalueet 

Luonnon ydinalueet ovat sellaisia metsäalueita, joiden ydinalueen pinta-ala on yli 100 
ha, kun niiden 250 metrin levyinen reunavyöhyke on poistettu.  Reunavyöhyke 
laskettiin etäisyytenä rakennetun alueen, teollisuusalueen, haja-asutusalueilla myös 
loma-asunnon tai rakennuspaikan reunasta. Näillä reunavyöhykkeillä ihmisen 
läsnäolo ja vaikutus muuttavat luontoa ja eläinten käyttäytymistä. Ekologiset yhteydet 
määritettiin paikkatieto-ohjelmassa reitin optimointimenetelmällä. Luonnon ydinalueet, 
jotka ovat suurempia kuin 100 hehtaaria ovat arvokkaita, sillä ne ovat monipuolisia ja 
ylläpitävät säilyviä populaatioita. Laajoilla alueilla on enemmän sisäisiä stabiileja 
alueita ja kotoperäisiä lajeja, jotka eivät selviydy pienellä alueella. Laajat luonnon 
ydinalueet edistävät nisäkkäiden elinmahdollisuuksia. Alueet ylläpitävät suurempaa 
lajijoukkoa ja alueen paikallispopulaatiot säilyvät paremmin kuin pirstoutuneella 
alueella. Alueiden pienentyessä pirstoutumisen vuoksi nisäkkäiden lajimäärät niillä 
vähenevät (Hanski 2004, Cox et al 2003), kunnes saavutetaan kynnysarvo, jonka 
jälkeen populaatio vähenee voimakkaasti. 

Päijät-Hämeen ekologisen verkoston luonnon ydinalueita on Salpausselän 
eteläpuolella vähemmän kuin harjualueen pohjoispuolella.   

Numero Nimi Pinta-ala 
hehtaaria 

Kunnat 

1 Evo - Auttoinen 20500 Asikkala-Hämeenlinna-Padasjoki 

2 Valittula - Tammijärvi 18700 Sysmä - Luhanka 

3 Koskenmylly - Murakka 17130 Heinola, Hartola 

4 Paljakka - Vanhakorpi 15000 Heinola, Mäntyharju 

5 Hirvisalo – Paistjärvi - 
Huhtajärvi 

15400 Heinola, Kouvola  

6 Ulmila – Sydänmaa - Jaala 11300 Heinola, Iitti Kouvola 



 Päijät-Hämeen ekologisen verkoston 
päivitys 

14 (20)   
 

 

Luonnon ydinalueita, joiden pinta-ala on yli 100 ha, on yhteensä 135 kpl ja ne ovat 
yhteensä kooltaan 683 km2. Päijät-Hämeen puolella näistä alueista on 517 km2,  joka 
muodostaa koko maakunnan maa-alasta noin 9,7%.  

Laajojen ydinalueiden edut: 

 Ylläpitävät metsän sisäosaan erikoistunutta lajistoa 
 Muodostavat ydinalueen ja suoja-alueen lajeille, joilla on suuri elinalue tai 

liikkumisalue 
 Mahdollistavat lajien suotuisan suojelutason alueella  
 Mahdollistaa lajien levittäytymisen lähdepopulaatiosta ympäristöön 
 Tarjoavat elinalueita elinvaatimuksiltaan erikoistuneille lajeille 
 Tarjoavat yleislajeille monipuolisten elinympäristöjen vaihtelun 
 Tarjoavat alueita lajeille, jotka sietävät elinympäristössään lievää tai 

kohtalaista häiriötä tai ihmisen vaikutusta 
 Toimivat suoja-alueena voimakkaan ympäristömuutoksen tapahtuessa  
 Yhdistävät jokien ja purojen verkoston alueita ja muodostavat levittäytymistien 

nisäkkäille, sammakkoeläimille, kaloille ja muullekin vesieliöstölle 
 Suojelevat pohjavettä ja parantavat pintavesien laatua 
 Estävät tulvia ja ohjaavat pintaveden valuntaa 
 Jokien ja purojen verkosto yhdistää alueita ja muodostaa levittäytymistien 

kaloille, pohjaeliöstölle ja muullekin eliöstölle 
 

5.4 Muut pienet metsäalueet 

Päijät-Hämeen alueella on runsaasti muita pienempiä metsäalueita, joiden 
ydinalueen pinta-ala on alle 100 hehtaarin suuruinen.  Nämä metsäalueet ovat 
pirstaleisia ja pieniä peltoalueiden reunametsiä tai teiden pirstomia alueita. Näitä 
metsäalueita on 180 kappaletta, pinta-alaltaan ne ovat 174 hehtaaria ja muodostavat 
noin 3,3 % koko maakunnan pinta-alasta 

Pienten alueiden edut: 

 Elinalueita ja askelkiviä lajien levittäytymiselle ja joka helpottaa 
elinympäristölaikkujen ja luonnon ydinalueiden uudelleen asuttamista 
populaatioiden tuhoutumisen jälkeen  

 Reuna-alueella viihtyvien lajien monimuotoisuus ja tiheys on suuri 
 Vähentävät pedoilta suojautumiseen tarvittavaa aikaa 
 Soveltuu lajeille, jotka ovat erikoistuneet pieniin elinympäristöihin 
 Suojaa hajallaan olevia elinympäristöjä ja harvinaisia lajeja 

 
5.5 Ekologiset yhteydet 

Ekologisen yhteyden arvo syntyy biologisesta monimuotoisuudesta, alueen 
leveydestä ja tyypistä, kasvillisuuden rakenteesta, yhteyden luonteesta ja 
häiriöttömyydestä. Ekologiset yhteydet ohjaavat ja nopeuttavat aineen, organismien 
ja lajien liikkumista luonnonmaisemarakenteessa (ecological flow) verrattuna 
pirstoutuneen ympäristön hitaaseen diffuusiin levittäytymiseen (Puth and Wilson 
2001,Bennett & Fu et al 2010). Rajat ja esteet taas kontrolloivat liikettä 
luonnonmaiseman läpi. Kaupunkiseuduilla riittävän laajat yhtenäiset luontoalueet ja 
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niiden väliset ekologiset yhteydet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuutta ja sitä 
kautta ekosysteemipalveluita ylläpitäviä tekijöitä (Hyödyllinen luonto 2010).  

Ekologisten yhteyksien määrityksessä käytettiin pohjatietona vuoden 2006 
selvityksen paikkatietoaineistoja. Lisätietoa saatiin Valtatien 12 Lahden eteläisen 
ohikulkutien suunnittelun aikana tehdyistä selvityksistä, Lahden kaupungin 
viherrakenteen arvoluokituksesta (2011) ja samaan aikaan meneillään olleesta 
Uudenmaan ELY-keskuksen hirvivaaraselvityksestä, jossa hyödynnettiin 
hirvieläinonnettomuusaineistoa ja hirvieläintiheyksiä analyysin tukena (Väre ym. 
2013).  

5.6 Ekologisten yhteyksien mitoitus 

Päijät-Hämeen pohjoisosassa ekologisia yhteyksiä on runsaammin kuin maakunnan 
eteläosassa, jossa pellot, tiet ja taajamat pienentävät metsäalueiden kokoa ja 
heikentävät yhteyksiä. Jos yhteyksiä on riittävästi, ekologinen verkosto toimii ja 
välittää eläinten liikkumista. Kun yhteyksiä on vähän, verkosto muuttuu jonomaiseksi 
tai helminauhamaiseksi, jolloin luonnon ydinalueilla ei ole yhteyksiä kuin kahteen 
peräkkäiseen alueeseen. Pitkät nauhamaiset yhteydet eivät toimi samalla tavoin kuin 
verkosto. 

Toimivien ekologisten yhteyden leveys vaihtelee sijainnin, luontosisällön ja 
maankäytön mukaan (Väre & Krisp 2005, Tampereen kaupunki 2008, Turun 
kaupunki 2009). Paikallisen verkoston yhteyden leveys voi vaihdella, mutta kapeampi 
kohta ei saa olla leveyttään pidempi (Väre & Rekola 2007, Itä-Uudenmaan liitto 2009, 
Lahden kaupunki 2011, Kestävät kaupunkiseudut 2011). 

Taajaman sisällä ekologinen yhteys voi olla kapeampi, sillä lajit, jotka ekologisia 
yhteyksiä siellä käyttävät tai joiden niitä toivotaan käyttävän, eivät tarvitse 
liikkuakseen niin leveitä alueita kuin suuret eläinlajit. Taajama-alueille on myös 
erilaiset tavoitteet eläinlajien suhteen: sinne ei haluta suurikokoisia hirvieläimiä tai 
suurpetoja. Maakunnallisen verkoston minimileveys taajamissa on 300 metriä. 
Ekologiset yhteydet ovat haja-asutusalueella 500 - 1000 metriä leveitä, metsäisiä 
yhteyksiä tai metsäketjuja. 

5.7 Viheryhteystarpeet  

Maakunnallisen ekologisen verkoston viheryhteystarpeet (Liitekartta 2) sijoittuvat 
taajamien ympärille sekä nykyisten ja tulevien väylä- ja ratahankkeiden alueille. 
Lahden taajaman sijainti Päijänteen eteläpäässä sekä Vääksyn ja Heinolan sijainti 
vesistöjen rajaamilla alueilla muodostavat luonnollisia esteitä. Rakentamisen 
tiivistäminen ja laaja-alaiset maankäytön muutoshankkeet uhkaavat katkaista 
yhteyksiä taajamien ympärillä. 

Toimivien yhteyksien aukipitäminen tulee turvata sekä kaavoituksessa että 
tienrakentamisessa. Kaavoituksessa toimintojen sijoittelulla ja kaavamääräyksillä 
voidaan varmistaa ekologisen yhteyden avoinna pysyminen ja säilyminen. Tieverkon 
toimenpiteinä ovat eritasoon rakennettavat kulkuyhteydet: levennetyt 
alikulkukäytävät, vihersillat ja pieneläinputket. 
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6 MAAKUNTAKAAVAN LAAJA- ALAISET HANKKEET 

6.1 Yhdyskuntarakenteen kehitys 

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen täydennysrakentamisena 
nykyisen taajamarakenteen sisään on tärkeää. Hallittu taajamarakenteen 
laajentaminen tukeutuu luontevasti jo olemassa olevaan yhdyskunnan rakenteisiin. 
Maakunnallisten ekologisten yhteyksien huomioon ottaminen tulee tehdä yleis- ja 
asemakaavoituksessa siten, että maakuntakaavassa esitetyt maankäytön tavoitteet 
toteutuvat.   

Hallitsematon rakentaminen haja-asutusalueille aiheuttaa luonnonalueiden vähittäistä 
pirstoutumista, joka on havaittavissa jo Päijät-Hämeen eteläosissa. Orimattilan ja 
Kärkölän alueilla on vähitellen laajenemassa harvan taajaman alueita. Nämä alueet 
ovat autoriippuvaisia, sillä toimivan joukkoliikenteen saaminen alueille ei onnistu. 
Teknisen huollon ja tieverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen alueilla on kallista.   
Tällaiset asuinalueet aiheuttavat metsäalueiden pirstoutumista, sekä 
rakennuspaikkojen osalta, että uuden rakennettavan tieverkon vuoksi.      

6.2 Laaja-alaiset hankkeet 

Päijät-Hämeen alueella on maakuntakaavatyön aikana noussut esiin 90 laaja-alaista 
hanketta, jotka käsittävät erilaisia maankäytön muutoksia - mm. taajama-asutus, 
teollisuusalueen laajennus, kaupallisten palveluiden sijoittaminen ja 
liikennejärjestelyt, tuulivoima-alueet, matkailun ja virkistyksen kehittäminen, 
maanläjitysalueet, metsäterminaalit, uusi oikorata ja Hennan kenttä. Hankkeet on 
kuvattu liitekartalla 2 ja näiden kohteiden vaikutukset maakunnalliseen ekologiseen 
verkostoon on kuvattu liitetaulukossa 3.  

Hankkeista useimmat sijoittuvat taajamaan tai sen reuna-alueelle. Laajoihin, 
yhtenäisiin metsäalueisiin kohdistuu muutama hanke, jotka pirstovat alueiden 
yhtenäisyyttä. Luonnon ydinalueisiin ja laajemmille yhtenäisille, metsäalueille 
kohdistuu tuulivoimahankkeita, matkailuhankkeita ja liikennehankkeita.      

Ekologisten yhteyksien toiminta saattaa heiketä noin kymmenessä kohteessa.  Yleis- 
ja asemakaavojen sekä hankkeiden suunnittelussa ekologinen verkosto ja verkoston 
viheryhteyksien tarpeet tulee ottaa huomioon siten, että rakentamisesta huolimatta 
ekologinen yhteys voidaan säilyttää.  
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7 Kaavamääräykset  

Kaavamääräysten ja ominaisuusmerkintöjen avulla maakunnallisen ekologisen 
verkoston säilyminen varmistetaan yleis- ja asemakaavoissa. Seuraavassa olevia 
kaavamerkintöjä on käytetty mm. Uudenmaan maakuntakaavoissa. 

MLY - merkintä on metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja 
ekologisen verkoston kannalta merkittävä. 

 Merkinnän kuvaus 
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia alueita, pinta-
alaltaan laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita, jotka ovat maakunnan ekologisen 
verkoston kannalta merkittäviä. 
Alueita käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin 
tarkoituksiin, kuten maanviljelyyn, haja-asutusluonteiseen rakentamiseen ja loma-
asumiseen. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella perustuu metsäalain 
säädöksiin. 
  

 Suunnittelumääräyksen mukaan:  
 

 Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden 
maaseutuelinkeinojen toiminta ja kehittämisedellytykset 

 Alueen säilyminen yhtenäisenä on turvattava välttämällä alueen pirstomista 
muulla maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan 
laaja-alaisia, pysyviä tai pitkäkestoisia liikkumisesteitä. 

 Alueella voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa vaikutusten 
arvioinnin perusteella yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia 
paikallisia väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita. 
Välttämättömien väylien suunnittelussa on turvattava ekologisten yhteyksien 
mahdollisimman esteetön ja turvallinen jatkuminen.  

  

Viheryhteystarve - merkinnällä osoitetaan virkistysalue-, suojelualue- tai 
ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on 
valtakunnallinen, maakunnallinen tai seudullinen merkitys. 

Suunnittelumääräys: 

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden 
säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. 

- Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen 
ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden 
yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut tai 
siihen soveltuvat rakentamattomat alueet ja varataan yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. 

 

Viheryhteystarve ja ekologinen verkosto yhdistyvät maakuntakaavan 
viherrakenteessa.     

Luo- merkintä Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue  

Merkinnällä kuvataan luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä, 
yleensä laajahkoja alueita. Merkinnällä voidaan osoittaa esimerkiksi ekologisen 
verkoston kannalta yhtenäisiä laajahkoja luonnonalueita tai moniarvoisia 
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pelto- ja metsäalueita sekä pääasiassa metsäisinä säilytettäviä tärkeimpiä yhteyksiä. 
Maakuntakaavassa esimerkiksi sellainen luo - merkintään liittyvä suunnittelumääräys, 
joka koskee ekologisen yhteyden turvaamista, ei sinänsä rajoita hakkuita merkinnän 
alaisella metsätalousalueella. Maakuntakaavatasolla merkitty luo – määräys kuvaa 
tavoitetta ja ohjaa muuta kaavoitusta. Varsinaisia rajoituksia voidaan asettaa 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa, jos hakkuut edellyttävät MRL 128 §:n 
mukaista maisematyölupaa eli lähinnä asemakaava-alueella taikka yleiskaava-
alueella, jos yleiskaavassa määrätään tällainen toimenpiderajoitus (YM 2009). 
 

Liikennetunneli  

Merkinnällä osoitetaan tien tai radan tunneliosuus. 

Suunnittelumääräys: Tunnelimerkintä osoittaa seudun yhdyskuntarakenteen 
ulkoilumahdollisuuksien ja lajiston esteettömän liikkumisen kannalta tarpeellisen 
liikenneväylän tai radan tunneliosuuden likimääräisen sijainnin. Tarkka sijainti ja 
mitoitus on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Viheryhteystarve merkintä osoittaa paikan, johon eritasoinen ratkaisu ekologisen 
yhteyden kohdalla vilkasliikenteisellä tiellä tai junaradalla tarvitaan.     

 

8  Yhteenveto  

Päijät-Hämeen ekologinen verkosto määriteltiin Päijät-Hämeen maakuntakaavaa 
2006 varten. Tämän päivityksen yhteydessä on tarkasteltu valmisteilla olevassa 
maakuntakaavassa esitetyn tulevaisuuden maankäytön aiheuttamia muutoksia 
ekologiseen verkostoon.  

Muutoksia on tapahtunut erityisesti Lahden seudun ympäristössä, jossa 
rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta kaupungin reuna-alueilla. Uusien 
tieyhteyksien aiheuttama estevaikutus saattaa sulkea sekä Salpausselän suuntaisia 
että etelä-pohjoissuuntaisia ekologisia yhteyksiä tiealueen poikki.    

Maakuntakaavaan laaja-alaisten hankkeiden vaikutuksia tarkasteltiin ekologisen 
verkoston suhteen. Taajama-alueella yhdyskuntarakenteen tiivistäminen aiheuttaa 
muutospaineita erityisesti viheralueille ja taajaman reuna-alueille. Taajaman 
viherrakenteen säilyneet maakunnalliset yhteydet ulospäin tulee pitää avoimina.   
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LIITETAULUKKO 1. Päijät-Hämeen maakuntakaava maankäytön muutosalueiden

vaikutukset ekologiseen verkostoon         

Nro Tunnus Nimi Maankäyttö Vaikutukset ekologiseen 

verkostoon

Huomiot

0 KÄ1 Koskisen 
teollisuusalue

Teollisuusalueen 
laajennus

Ei merkittävää vaikutusta

1 KÄ2 Sahan teollisuusalue Teollisuusalueen 
laajennus

Laajentaa rakennettua 
aluetta 

Rajautuu 
luonnonsuojelualueeseen

2 OR9, 
KÄ3

Hennan lentokenttä Suunniteltu Malmin 
korvaavan kentän 
paikka 
maakuntakaavassa 

Katkaisee ekologisen 
yhteyden

Viheryhteystarve. Yhteyden 
säilyminen turvattava 
maankäytössä

3 OR8 Hennan ekotehokas 
taajama

Taajama-asutusta ja 
kaupan keskittymä

Ei merkittävää vaikutusta Viheryhteystarve moottoritien 
ylitse

4 OR11 Viljaniemen liittymä Liitttymäalueen 
maankäyttö

Pieniä metsäalueita

5 OR6 Orimattilan 
kallioylänkö

Virkistyskäytön 
kehittäminen

Luonnon ydinalue ja 
ekologisia yhteyksiä

Virkistyskäytön kanavoiminen

6 HO10 Herralan alue Virkistysalue merkinnän 
poisto

Ei merkittävää vaikutusta 

7 HO14 Tuohijärvenkallion 
maanvastaanottoalue

Maa-aineksen 
vastaanottoalue

Ei merkittävää vaikutusta Maa-aineksen kierrätys ja 
käsittely 

8 HO8 Miekkiönalue Uutta asutusta Laajentaa taajama-aluetta, 
mutta ei merkittävää 
vaikutusta

9 OR2 Pennalan 
teollisuusalue

Laajenemistarve Laajentaa taajama-aluetta, 
ekologinen yhteys katkeaa

Viheryhteystarve. Välillisinä 
vaikutuksina 
liikenneyhteyksien vaikutukset

10 LA6 Renkomäki Risteysalueen 
kaupallinen keskittymä

Ei merkittävää vaikutusta

11 LA5 Uudenmaankadun 
varsi, eteläosa

Kaupalliset palvelut ja 
liikenteen järjestelyjä

Taajama-aluetta Ekologisen yhteyden 
jatkuvuuden varmistaminen 
Paskurinojan kohdalla

12 LA4 Uudenmaankadun 
varsi, Laune

Kaupalliset palvelut Taajama-aluetta

13 LA3 Hennala Maankäytön muutos ja 
toimintojen  
yhteensovittaminen

Taajama-aluetta

14 HO13 Nostavan alue Uutta asutusta Pieni alue luonnon 
ydinalueella ja ekologisia 
yhteyksiä

15 HO12 VT12 eteläinen 
kehätie

Maankäytön tarkistus Luonnon ydinalue ja 
ekologisia yhteyksiä

Välillisenä uusien 
liikenneväylien suunnittelu. 
Viheryhteystarve

16 HO11 Aikkalan 
maanvastaanottoalue

Maa-aineksen 
vastaanottoalue

Luonnon ydinalueen 
reunalla

17 HO9 Riihimäen risteysalue Maankäytön tarkistus Taajama-aluetta

18 HO7 Tornikallion -
Leikkolankallio

Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

19 HO5 Haukkakallio Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu. Viheryhteystarve



20 HO4 Kukonkoivun 
teollisuusalue

Kaupan ja teollisuuden 
laajememinen

Sijoittuu luonnon 
ydinalueelle

Viheryhteystarve

21 HO3 Hälvälän harjoitusalue Harjoitusalueen 
maankäytön muutos

Sijaitsee luonnon 
ydinalueella. 
Rakentaminen muuttaa 
alueen käyttöä ja luonnetta

Viheryhteystarve. 

22 HO15 Messilä-Pyhäniemi kk Maankäytön tarkistus, 
matkailutoiminnan 
laajeneminen

Rakentamisen 
laajentuessa  Messilän 
kohdalla itä-länsi 
suuntainen ekologinen 
yhteys katkeaa 
Salpausselän metsäiselle 
ydinalueelle.   

Viheryhteystarve. 
Salpausselän alue, useita 
luonnonsuojelualueita,uhanalai
sia lajeja

23 HO6 Jouskallion-
Teräväkivenmäki

Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

24 KÄ4 Suolionmäki Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

25 HÄ8 Harjunmäki Tuulivoima-alue Pieni osa luonnon 
ydinalueella

Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

26 HÄ7 Pinnola Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen sijoittelun 
suunnittelu

27 HÄ6 Kukonharju Tuulivoima-alue Osittain luonnon 
ydinalueella

Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

28 HÄ5 Kuntakeskuksenalue Taajama-alue Ei merkittävää vaikutusta

29 HÄ4 Koulumäen ympäristö Taajama-alue Ei merkittävää vaikutusta

30 HÄ3 Ojastenmäen alue Maankäytön tarkistus Luonnon ydinalue
31 HÄ2 Harjunpäällys Tuulivoima-alue Luonnon ydinalue Rakentamisen aikaisten 

liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

32 HÄ1 Huhtamo Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

33 AS4 Härkämärn-
Pyssymäen alue

Tuulivoima-alue Luonnon ydinalueita Muuttolintujen muuttoreitillä

34 AS1 Häkälän alue Keskustan 
laajenemissuunta

Tärkeä itä- länsisuuntainen 
ekologinen yhteys 
kannaksen ylitse

Viheryhteystarve. Yhteyden 
säilyttäminen tärkeää 
rakentamisesta huolimatta

35 AS2 Loukkuharju-
Vesivehmaa

Maankäytön tarkistus, 
taajama-aluetta

Ekologinen yhteys ja 
uhanalaisia lajeja

Rakentamisen sijoittelun 
suunnittelu

36 AS3 Vesivehmaan kenttä Maankäytön tarkistus Jos kentän toiminta jatkuu 
ei merkittävää muutosta

Maankäytön muuttuessa  
huolehdittava ekologisen 
yhteyden jatkuvuudesta

37 AS5 Sokeinmaa Tuulivoima-alue Ei merkittävää vaikutusta Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

38 HO1 Vt24 Lepistönmäki-
Kalliola

Liikennejärjestelyt Taajama-aluetta

39 LA1 Holma Liikenne ja kaupan 
keskittymä

Taajama-aluetta

40 LA2 Niemen teollisuusalue Maankäytön tarkistus Taajama-aluetta



41 LA8 Pekanmäki-Pippo Liikenne ja kaupalliset 
palvelut

Taajama-alue laajenee, 
radan suuntainen 
ekologinen yhteys on 
vaarassa katketa  

Viheryhteystarve keskustan 
suuntaan 

42 LA9 Pekanmäki Moottoritien itäpuolen 
maankäytön tarkistus

Taajama-alue laajenee, 
radan suuntainen 
ekologinen yhteys on 
vaarassa katketa  

Viheryhteystarve keskustan 
suuntaan 

43 LA10 Lehmuksen  alue Toimitila ja asutus 
maankäytön tarkistus

Taajama-aluetta

44 NA1 Seestan risteys Maankäytön tarkistus Seestan ekologisen 
yhteyden jatkuminen 
maankäytössä turvattava

45 NA8 Pyhäntaka Maankäytön tarkistus Ekologinen yhteys Maankäytön muuttuessa  
huolehdittava ekologisen 
yhteyden jatkuvuudesta

46 HE8 Vierumäki Moottoritien 
risteysalueen 
maankäytön tarkistus

Ekologinen yhteys ja 
vihersilta 

Viheryhteystarve. Vihersillan 
ekologisten yhteyksien 
säilyttäminen maankäytössä

47 HE9 Suomen 
urheiluopiston alue

Maankäytön tarkistus Luonnon ydinalueen 
reunalla, uhanalaisia lajeja

48 HE10 Vierumäen ja Heinolan 
välinen ulkoilumaasto

Maankäytön 
yhteensovittaminen

Luonnon ydinalueella

49 HE11 Vierumäen ja Heinolan 
välinen maasto 
Kymenvirranranta

Maankäytön 
yhteensovittaminen 
luonnon ydinalueella

Erämaista aluetta 
vesistöjen rikkomaa laajaa 
metsäaluetta, luonnon 
ydinaluetta

50 HE7 Myllyojan 
teollisuusalue

Maankäytön tarkistus Taajama-alueella

51 HE6 Tähtiniemen tyvi Kaupan suuryksikkö Taajama-aluetta
52 HE5 Hevossaaren alue Maankäytön 

yhteensovittaminen
Taajama-aluetta

53 HE12 Maitiaislahden alue Maankäytön tarkistus 
ranta-alueella

Taajaman reuna-aluetta

54 HE4 Rajavuoren alue Jätteenkäsittelykeskuks
en liikenneyhteydet ja 
kehittäminen

Taajama-aluetta

55 AS7 Tontunpohja Matkailupalveluiden 
kehittäminen

Ei merkittävää vaikutusta

56 HE2 Laajalahden alue Maankäytön 
yhteensovittaminen

Taajama-aluetta

57 HE3 Vuohkallion alue Kaupallisia palveluita ja 
teollisuutta 

Taajama-aluetta, 
uhanalaisia lajeja

58 HE1 Lusin varalaskupaikka Maankäytön rajoitteet 
uudelle asutukselle

Laajan yhtenäisen 
metsäalueen eteläreunalla

59 HA1 Keskusta- vt4 Liikekeskus ja 
suurkaupan yksikkö

Taajama-aluetta

60 SY8 Vintturi Tuulivoima-alue Luonnon ydinalueella ja 
muuttolintujen reitillä

Rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyjen 
suunnittelu

61 SY9 Vehkasalo Matkailun 
kehittämistoimintaa ja 
loma-asumista 

Ei merkittävää vaikutusta, 
ekologinen yhteys

Maisemallisia vaikutuksia 
Päijänteelle

62 SY7 Järvenpää Tuulivoima-alue Luonnon ydinalueella ja 
muuttolintujen reitillä

Maisemallisia vaikutuksia 
Päijänteelle

63 SY2 Väihkylänmäki Maankäytön tarkennus Taajamatoimintojen aluetta
64 SY1 Koskueenmäki Maankäytön tarkennus Taajamatoimintojen aluetta
65 SY3 Otamon alue Maankäytön muutos Taajamatoimintojen aluetta



66 SY4 Suopelto-Ilola 
Päijätsalo

Matkailun-loma-
asutuksen ja 
virkistyksen 
yhteensovittaminen

Ei merkittävää vaikutusta

67 SY10 Rapalanniemi Tuulivoima-alue Päijänteen kansallispuiston 
vieressä. Luonnon 
ydinalueella ja 
muuttolintujen reitillä, 

Maisemallisia vaikutuksia 
Päijänteelle

68 PA6 Virmailansaari Tuulivoima-alue Päijänteen kansallispuiston 
vieressä. Luonnon 
ydinalueella ja 
muuttolintujen reitillä, 

Maisemallisia vaikutuksia 
Päijänteelle

69 SY5, 
LA11

Isoranta-Naumi Maankäytön 
muutospaineita, 
virkistys, loma-
asuminen

Päijänteen ranta-aluetta

70 SY6 Karilanmaa Tuulivoima-alue Laajalla luonnon 
ydinalueiden alueella

Maisemallisia vaikutuksia 
Päijänteelle

71 PA1 Taulun risteysalue Liikenne ja kaupan 
ratkaisut 

Pienentää hieman laaja 
yhtenäistä  metsäaluetta , 
Natura

72 PA2 Marjomäen -
Suosiltojenpellon alue

Maankäytön tarkistus Ei vaikutuksia 

73 PA5 Kellokoski Tuulivoima-alue Luonnon ydinalueella 
74 PA3 Padasjoen 

harjoitusalue
Maankäytön muutos Laajalla yhtenäisellä 

metsäalueella
75 PA4 Evon alue Virkistys ja 

retkeilyalueen 
kehittäminen

Laajalla yhtenäisellä 
metsäalueella

Nykyinen ja suunniteltu 
maankäyttö ei ole ristiriidassa 
laajan yhtenäisen 
metsäalueen kanssa

76 NA2 Nastolan erämaa ja 
ulkoilumaasto

Maankäytön 
tarkistaminen

Luonnonsuojelualueen 
perustaminen laaja 
metsäalue

77 NA3 Villähde-Ritomaa Raideliikenteen 
liikennepaikka

Taajama-aluetta

78 NA4 Nastolan liittymän 
ympäristö

Yrityspuisto palvelualue Taajama-aluetta

79 NA5 Vanha kaatopaikka Maanvastaanottoalue Taajama-aluetta
80 NA6 Rakokiven 

teollisuusalue
Maankäytön tarkistus Taajama-aluetta

81 NA7 VT12 Uudenkylän 
risteyalue

Liikennejärjestelyt Ekologisten yhteyksien 
turvaaminen vihersilloin ja 
alikuluin 

Viheryhteystarve valtatien 
ylitse

82 OR11 Ämmälän 
teollisuusalue, 
Pennala 

Maankäytön muutos Haja-asutusaluetta

83 OR5 Virke-Kankaanmäki Maankäytön muutos Taajama-aluetta
84 OR3 Orimattilan palvelut Maankäytön muutos Ei vaikutuksia 
85 OR4 Sampola-

Heinämaantie
Asutuksen lisääminen 
ja uusi tieyhteys

Ei vaikutuksia 

86 OR10 Artjärvi Maankäytön tarkistus 
loma-asutuksen ja 
muiden toimintojen 
osalta 

Luonnon ydinalue, 
järvialueet



87 RATA 1 Hollola-Okeroinen 
pohjoinen vaihtoehto

Lahti-Hämeenlinna 
oikorata

Katkaisee useita ekologisia 
yhteyksiä 

Useita viheryhteystarpeita. 
Estevaikutusten torjumiseksi 
ekologisten yhteyksien 
jatkuminen tulee turvata

88 RATA2 Hollola Aittomäki 
pohjoinen vaihtoehto

Lahti-Hämeenlinna 
oikorata

Katkaisee useita ekologisia 
yhteyksiä 

Useita viheryhteystarpeita. 
Estevaikutusten torjumiseksi 
ekologisten yhteyksien 
jatkuminen tulee turvata

89 Lusi Metsäterminaali Laajan yhtenäisen 
metsäalueen reunalla, 
ekologisia yhteyksiä

90 Padasjoki Metsäterminaali Laajalla yhtenäisellä 
metsäalueella


