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1. JOHDANTO 

Maakuntakaava	 on	 keskeinen	 osa	 maakunnallista	
suunnittelua.	Maakuntakaava	ohjaa	 alemman	 tason	
kaavoitusta	 ja	muita	alueiden	käytön	järjestämiseen	
tähtääviä	toimenpiteitä.	Sillä	osoitetaan	maakunnan	
alueiden	 käyttötarpeita	 ja	 se	 toimii	 maakuntasuun-
nitelman	 toteuttamisen	välineenä.	Maakuntakaaval-
la	toteutetaan	myös	valtakunnallisia	alueiden	käytön	
tavoitteita.

Valtakunnalliset	 alueidenkäyttötavoitteet	 koskevat	
asioita,	 jotka	 on	 tarpeen	 ottaa	 huomioon	 alueiden	
käytön	suunnittelussa	koko	Suomessa	 ja	 joiden	to-
teuttamista	 on	 edistettävä	 valtion	 viranomaisten	
toiminnassa,	 maakuntien	 suunnittelussa	 ja	 kuntien	
kaavoituksessa.	 Valtakunnalliset	 alueidenkäytön	 ta-
voitteet	sisältävät	muiden	tavoitteiden	ohella	ekolo-
giseen	kestävyyteen	ja	luonnon	monimuotoisuuden	
säilyttämiseen	 tähtääviä	 tavoitteita.	Tavoitteisiin	on	
muun	muassa	kirjattu,	että	alueiden	käytöllä	ediste-
tään	elollisen	ja	elottoman	luonnon	kannalta	arvok-
kaiden	ja	herkkien	alueiden	monimuotoisuuden	säi-
lymistä.	Alueiden	käytön	suunnittelussa	on	otettava	
huomioon	 ekologisesti	 tai	 virkistyskäytön	 kannalta	
merkittävät	 ja	 yhtenäiset	 luonnonalueet.	 Alueiden	
käyttöä	on	ohjattava	 siten,	 ettei	 näitä	 aluekokonai-
suuksia	 tarpeettomasti	 pirstota.	 Ekologisten	 yhte-
yksien	 säilymistä	 suojelualueiden	 välillä	 edistetään	
mahdollisuuksien	mukaan.	

Ekologisten	 kokonaisuuksien	 pirstoutuminen	 kas-
vavassa	 maankäyttöpaineessa	 on	 synnyttänyt	 tar-
peen	laajempien	ekologisesti	perusteltujen	alueiden	
määrittelyyn	 ja	 huomioonottamiseen	 alueiden	 käy-
tön	suunnittelussa.	Ekologisten	verkostojen	luomi-
nen	on	myös	osa	ilmastonmuutokseen	varautumista.	
Ekologisesti	 kestävän	 alueiden	käytön	 strategisessa	
suunnittelussa	on	 tärkeää	 operoida	 riittävän	 laajas-
sa,	alueellisessa	 tai	seudullisessa	mittakaavassa	sekä	
aikajänteellä,	 joka	 suuntautuu	 jopa	vuosikymmeniä	
tulevaisuuteen.	

Maakunnallisessa	 tai	 seudullisessa	 suunnittelussa,	
jossa	tehdään	ratkaisuja	maisemaekologisessa	mitta-
kaavassa,	voidaan	huomioida	ekologisten	verkosto-
jen	kannalta	olennaisia	tekijöitä,	kuten	elinympäris-
töjen	välistä	kytkeytyneisyyttä,	eliöiden	leviämisväyliä	
ja	sopivien	elinympäristöjen	välisiä	etäisyyksiä.	Maa-
kuntakaava	 on	 tämänkaltaisessa	 tarkastelussa	 kes-
keinen	alueiden	käytön	suunnittelun	väline	etenkin,	
mikäli	yleiskaavoja	ei	tulla	tekemään	ekologisesti	ar-
vokkaita	laajahkoja	kokonaisuuksia	sisältäville	alueil-

le,	 kuten	 metsäisille	 alueille,	 laajoille	 vesistöalueille	
tai	muutoin	suhteellisen	asumattomille	seuduille.	

Teemallisesti	laaja-alaisessa	ja	kattavasti	osallistavas-
sa	alueiden	käytön	suunnittelussa,	kuten	maakunta-
kaavoituksessa,	voidaan	ekologisesti,	 sosiaalisesti	 ja	
taloudellisesti	kestävällä	tavalla	sovittaa	yhteen	erilai-
set	alueiden	käytön	tavoitteet.	Erilaisten	näkökulmi-
en	yhteensovittaminen	luo	edellytykset	yhteiselle	 ja	
kestävälle	maakunnalliselle	kehittämistyölle.	

Tässä	 työssä	on	 selvitetty,	millä	 tavoin	 ekologisesti	
arvokkaita	aluekokonaisuuksia	voidaan	osoittaa	maa-
kuntakaavassa.	 Työssä	 on	 kartoitettu	 menetelmiä,	
joilla	 ekologisesti	 arvokkaat	 alueet	 voidaan	 määrit-
tää	ja	tunnistaa,	millaisin	kaavamerkinnöin	ja	-mää-
räyksin	alueet	voidaan	liittää	osaksi	maakuntakaavaa,	
millaisia	 oikeusvaikutuksia	 sisältäviä	 kaavamäärä-
yksiä	 merkintöihin	 voitaisiin	 liittää	 sekä	 millaisia	
kosketuspintoja	 kaavassa	 osoitettavilla	 ekologises-
ti	 arvokkailla	 alueilla	 saattaa	 olla	 tiettyihin	 etenkin	
luonnonvarojen	 suoraan	 hyödyntämiseen	 tukeutu-
viin	elinkeinomuotoihin.	Työ	sai	alkunsa	Keski-Suo-
men	maakuntakaavaa	varten	vuosien	2004-2005	ai-
kana	laaditusta	Ekologiset	vyöhykkeet	-selvityksestä.	
Keski-Suomen	maakunnan	luonnosta	tehty	selvitys	
on	tämän	työn	pohjana.	

Selvitystä	 ovat	 rahoittaneet	 Keski-Suomen	 liitto	 ja	
ympäristöministeriö.	 Osoitan	 suuret	 kiitokset	 työn	
tukemisesta	Reima	Välivaaralle	 ja	Olli	Ristaniemel-
le	 Keski-Suomen	 liitosta	 sekä	 Keski-Suomen	 ym-
päristökeskuksen	monipuolista	 luonto-	 ja	 ympäris-
töasiantuntemusta	omaavalle	väelle.	Kiitokset	myös	
Keurusseudun	 luonnonystävät	 ry.:n	 Risto	 ja	 Pertti	
Sulkavalle	hyvistä	kommenteista	läpi	työn	sekä	pro-
fessori	Markku	Kuituselle	hyvistä	kommenteista	 ja	
hyvistä	kirjallisuuslähteistä.	
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2. SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Keski-Suomen	 maakuntakaava	 laaditaan	 vuosina	
2003-2007	koko	maakunnan	alueelle	nk.	kokonais-
maakuntakaavana.	Kaavavalmistelun	alkaessa	asian-
tuntijatyöryhmät	arvioivat	kaavan	laatimista	tukevia	
selvitys-	ja	tutkimustarpeita.	Maakuntakaavan	luon-
nonsuojeluryhmä	 esitti	 käynnistettäväksi	 Ekologiset 
vyöhykkeet	 –selvityksen.	 Selvityksen	 laatiminen	 aloi-
tettiin	 joulukuussa	 2003.	 Työtä	 jatkettiin	 vuosina	
2005-2006	ympäristöministeriön	rahoituksella.	

Selvitystyön	tueksi	perustettiin	ohjausryhmä,	johon	
kutsuttiin	edustajat	yhteistyö-	 ja	asiantuntijaorgani-
saatioista.	Ohjausryhmään	kuuluivat	Keski-Suomen	
ympäristökeskuksesta	 ylitarkastaja	 Auvo	 Hamarus	
(varalla	 Luonto	 ja	 maankäyttö	 –yksikön	 päällikkö	
Päivi	Halinen),	 Jyväskylän	yliopiston	bio-	 ja	ympä-
ristötieteiden	 laitokselta	 professori	 Markku	 Kuitu-
nen	(lehtori	Veli	Saari),	Keski-Suomen	metsäkeskuk-
sesta	 luonnonhoitopäällikkö	Seija	Tiitinen-Salmela,	
Metsähallituksesta	 suojelubiologi	 Panu	 Kuokkanen	
(puistonjohtaja	Raimo	Itkonen),	Suomen	luonnon-
suojeluliiton	 Keski-Suomen	 piiri	 ry.:stä	 Risto	 Sul-
kava	 (Juhani	 Paavola)	 sekä	 Keski-Suomen	 liitosta	
ympäristöpäällikkö	 Reima	 Välivaara	 (suunnittelu-
päällikkö	 Olli	 Ristaniemi).	 Ohjausryhmän	 puheen-
johtajana	toimi	Reima	Välivaara	 ja	sihteerinä	Anna	
Uusitalo.	 Kesällä	 2005	 työryhmää	 täydennettiin,	 ja	
jäseniksi	 tulivat	ympäristöministeriön	alueiden	käy-
tön	osastolta	ympäristöneuvos	Harri	Pitkäranta	(va-
ralla	 ylitarkastaja	Maaret	 Stenström).	Ohjausryhmä	
on	 kokoontunut	 työn	 kuluessa	 kahdeksan	 kertaa.	
Selvityksen	taustaryhmänä	on	lisäksi	toiminut	Keski-
Suomen	maakuntakaavan	luonnonsuojelutyöryhmä.	

Ohjausryhmä	 määritteli	 selvityksen	 tavoitteet	 työn	
alkaessa.	 Keski-Suomen	 maakuntakaavatyötä	 tuke-
valle	 ekologiset	 vyöhykkeet	 -selvitykselle	 alun	 pe-
rin	 asetetut	 tavoitteet	 koostuvat	 kohdista	 1-3	 ja	 6.	
Ympäristöministeriön	 rahoittaman	 jatkoselvityksen	
alkaessa	 työlle	määriteltiin	 lisätavoitteita.	 Jatkotyös-
sä	on	paneuduttu	hankkeelle	 asetettuihin	 tavoittei-
siin	3-7.	

Työsuunnitelmaan	 kirjattujen	 tavoitteiden	 mukaan	
työn	tarkoituksena	oli	selvittää:
1.	 Onko	Keski-Suomen	maakunnan	alueella	

ekologisesti	merkittäviä	yhtenäisiä	
luonnonalueita

2.	 Missä	Keski-Suomen	maakunnan	alueella	tulisi	
mahdollisuuksien	mukaan	edistää	ekologisten	
yhteyksien	säilymistä	

3.	 Ekologisten	vyöhykkeiden	käsitteistön	
sekä	tieteellisen	ja	teoreettisen	perustan	
vahvistaminen	ja	ekologisten	vyöhykkeiden	
yleiskriteeristön,	-luokituksen	tai	muun	yleisesti	
sovellettavan	mallin	laatiminen.

4.	 Ekologisten	vyöhykkeiden	esitystavat	
maakuntakaavassa	(mm.	kaavamerkinnät	
ja	–määräykset).	Asetuksen	mukaisten	
maakuntakaavamerkintöjen	soveltuvuuden	
arviointi	ja	tarvittaessa	uusien	merkintöjen	ja	
määräysten	luominen.	

5.	 Ekologisten	vyöhykkeiden	vastaanotto	
maakuntakaavatyössä	ja	prosessin	aikana	
sidosryhmiltä	esille	tulleet	näkökohdat	(liittyen	
esim.	vyöhykkeiden	ekologisiin,	sosiaalisiin	ja	
taloudellisiin	vaikutuksiin)	sekä	vyöhykkeiden	
reaaliset	mahdollisuudet	tulla	otetuksi	
huomioon	maakuntakaavassa.	

6.	 Soveltuvatko	mahdolliset	yhtenäiset	
luonnonalueet	luontoarvojensa	osalta	matkailu-	
ja	virkistyskäyttöön.

7.	 Paikkatietojärjestelmien	ja	
GIS-analyysimenetelmien	käyttökelpoisuutta	
ekologisten	arvoalueiden	osoittamisessa	ja	
luokittelussa.

	
Selvityksen	keskeinen	sisältö	on	esitetty	kuvassa	1.	
Työssä	on	tarkasteltu	selvityksen	ekologisia	perustei-
ta,	maakuntakaavan	luonnetta	selvityksessä	esiteltä-
vien	ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	toteuttamisen	
välineenä	 sekä	 mahdollisia	 ihmis-	 ja	 elinkeinotoi-
mintaan	 kohdistuvia	 vaikutuksia.	 Eräänlaisena	 ta-
paustutkimuksena	esitellään	Keski-Suomen	ekologi-
set	vyöhykkeet	–selvitys.	

Selvityksestä	valmistui	Ekologiset	vyöhykkeet	-väli-
raportti	 14.3.2005.	 Väliraportti	 palveli	 ensisijaises-
ti	Keski-Suomen	maakuntakaavatyötä.	Väliraportis-
sa	 määriteltiin	 Keski-Suomen	 maakunnan	 alueella	
merkittävät	 ekologisesti	 yhtenäiset	 alueet,	 joilla	 tu-
lisi	edistää	ekologisten	yhteyksien	säilymistä.	Välira-
portissa	hahmoteltiin	 ekologisten	 arvoalueiden	 tie-
teellistä	ja	teoreettista	perustaa.	Lisäksi	selvityksessä	
arvioitiin	 yleisellä	 tasolla,	 soveltuvatko	 yhtenäiset	
luonnonalueet	 luontoarvojensa	 osalta	 matkailu-	 ja	
virkistyskäyttöön.	 Väliraportti	 sisältyy	 myös	 tähän	
selvitykseen.	Pääosa	väliraportin	sisällöstä	on	esitelty	
luvussa	4.	Ekologiset	vyöhykkeet	Keski-Suomessa.
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Kuva 1. Selvityksen keskeinen sisältö.

EKOLOGISESTI ARVOKKAIDEN ALUEIDEN 
HUOMIOIMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

EKOLOGINEN TAUSTA

• Ekologiset tarpeet 
alueidenkäytön 
suunnittelussa

• Teoreettinen viitekehys
• Aineisto ja menetelmät

MAAKUNTAKAAVA

• Maakuntakaava 
alueidenkäytön ohjauksen 
välineenä

• Ekologisesti arvokkaiden 
alueiden osoittamiseen 
soveltuvia kaavamerkintöjä 
ja -määräyksiä

ELINKEINOT, IHMISET

• Mahdollisia vaikutuksia 
keskeisiin elinkeino-
muotoihin ja ihmis-
toimintaan

KESKI-SUOMEN EKOLOGISET VYÖHYKKEET –SELVITYS

• Keski-Suomen ekologisesti arvokkaat alueet: ekologiset vyöhykkeet,  
ekologiset suuralueet, luontoytimet

• Kuinka alueet muodostettiin
• Ekologisten vyöhykkeiden vastaanotto Keski-Suomen maakuntakaavatyössä
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3. SELVITYKSEN EKOLOGINEN TAUSTA

3.1. Alueiden käytön suunnittelun        
   ekologiset tarpeet
Kokonaisvaltaisen	 ympäristöpolitiikan	 tavoittee-
na	 on	 liittää	 ympäristön-	 ja	 luonnonsuojelu	 osak-
si	kaikkea	alueiden	käytön	suunnittelua	esimerkiksi	
huomioimalla	ympäristöä	 sekä	 luonnon	monimuo-
toisuutta	 koskevat	 tavoitteet	osana	muuta	 alueiden	
käytön	 suunnittelua,	 kuten	 kaavoitusta.	 Luonnon	
monimuotoisuuden	 säilyttämiseen	 tähtäävän	 suun-
nittelun	hyväksyttävyyttä	voidaan	parantaa,	mikäli	se	
voidaan	liittää	osaksi	muita	laaja-alaista	osallistamis-
ta	edellyttäviä	alueiden	käytön	suunnitteluprosesse-
ja,	 esimerkiksi	 maakuntakaavoitusta.	 Maakuntakaa-
voituksen	kaltaisessa	laajassa	suunnitteluprosessissa	
voidaan	huomioida	ja	sovittaa	yhteen	erilaiset	aluei-
den	käytön	tarpeet.	

Viime	 vuosina	 on	 tehty	 lukuisia	 arviointeja	 ja	 tut-
kimuksia	 Suomen	 luonnon	 monimuotoisuuden	 ti-
lasta	(esim.	Etelä-Suomen…2002,	Hildén	ym.	2005,	
MOSSE	 puolimatkassa…	 2005;	 ks.	 myös	 Tutki-
mus…	2001,	Tutkimus…2005)	sekä	nykyisen	suo-
jelualueverkoston	 riittävyydestä	 (esim.	 Etelä-Suo-
men…2000,	 Heikkinen	 ym.	 2000,	 Aapala	 2001,	
Toivonen	ym.	2004).	Suomen	luonnon	monimuotoi-
suuden	nykytilaa	on	tarkasteltu	mm.	Suomen	biodi-
versiteettiohjelman	arvioinnissa	(Hildén	ym.	2005).	
Tarkastelun	johtopäätöksissä	todettiin,	että	Suomi	ei	
pysty	nykyisellä	luonnonsuojelutasolla	saavuttamaan	
EU:n	asettamaa	tavoitetta	pysäyttää	luonnon	moni-
muotoisuuden	 väheneminen	 vuoteen	 2010	 men-
nessä.	 Biodiversiteettiohjelman	 arvioinnin	 mukaan	
Suomen	 lajien	uhanalaistuminen	 jatkuu	 tulevaisuu-
dessa,	mikäli	 luonnonsuojelun	 taso	pysyy	nykyisen	
kaltaisena.	Uhanalaistumiskehitys	kohdistuu	kuiten-
kin	eri	voimakkuudella	eri	eliöryhmiin	ja	eri	ympä-
ristöihin	kuin	tähän	mennessä.	Suurimmat	muutok-
set	 tulevat	 tapahtumaan	 maatalousympäristöissä	 ja	
muissa	ihmisen	luomissa	ympäristöissä	sekä	rannoil-
la	ja	metsissä.	

Etelä-Suomen	metsien	suojelun	tarvetta	arvioineen	
työryhmän	 mukaan	 varsinkin	 eteläisessä	 Suomessa	
metsien	suojelualueet	ovat	pieniä	ja	pirstaleisia,	eikä	
metsien	uhanalaisia	ja	taantuvia	lajeja	pystytä	nyky-
suojelun	tasolla	turvaamaan	(Etelä-Suomen…2000).	
Tavoitteiksi	työryhmä	asetti	mm.	suojelualueiden	vä-
listen	 yhteyksien	 parantamisen.	 Kansallisen	 metsä-
ohjelman	 (Kansallinen…1999)	 tavoitteeksi	 on	 kir-
jattu	metsien	eliölajien	ja	elinympäristöjen	suotuisan	
suojelutason	 saavuttaminen	 ja	 ylläpitäminen	 riittä-

vällä	suojelualueiden	ja	monimuotoisesti	käsiteltävi-
en	talousmetsien	yhdistelmällä.

Luonnonsuojelun	keinovalikoimaa	on	viime	vuosina	
pyritty	Suomessa	laajentamaan.	Painotusta	luonnon	
monimuotoisuuden	 säilyttämisessä	 on	 siirretty	 va-
paaehtoisten	 luonnonsuojelukeinojen	 kehittämisen	
suuntaan.	 Tästä	 ovat	 esimerkkeinä	 Etelä-Suomen	
metsien	monimuotoisuusohjelman	(Metso)	toimen-
piteet,	jotka	ovat	saaneet	myönteistä	palautetta	juuri	
vapaaehtoisuuteen	 ja	 taloudelliseen	ohjaukseen	pe-
rustuvasta	toimintamuodostaan.	

3.2. Teoreettinen viitekehys
Keski-Suomen	 luonnosta	 tehdyssä	 ekologiset	 vyö-
hykkeet	 -selvityksessä	sovellettiin	 tiettyjä	ekologisia	
periaatteita	siitä,	kuinka	olisi	yleisellä	tasolla	tarkoi-
tuksenmukaista	 muodostaa	 tai	 osoittaa	 laajahko-
ja	 ekologisia	 kokonaisuuksia	 ja	 kuinka	 esimerkiksi	
luonnon	 monimuotoisuutta	 edistäviä	 luonnonhoi-
tohankkeita	tulisi	kohdentaa.	Ekologisesti	kestäväs-
sä	 alueiden	 käytön	 suunnittelussa	 tavoitteena	 tulisi	
olla	 sellainen	 rakenteellinen	 ja	 toiminnallinen	 mai-
semakokonaisuus,	joka	ylläpitää	mahdollisuuksia	eli-
öiden	liikkumiseen	ja	leviämiseen	populaatioiden	ja	
elinympäristöjen	välillä.	Sopivia	elinympäristöjä	tuli-
si	myös	olla	riittävästi	tarjolla.

Keskeinen	selvityksessä	sovellettu	periaate	on	ekolo-
gisten	yhteyksien	säilyttäminen	ja	kehittäminen	ole-
massa	olevien	suojelualueiden	tai	muuten	tärkeiden	
luonnonalueiden	 välillä.	 Toisin	 sanoen	 tavoitteena	
oli	 lisätä	 suojelualueiden	 välistä	 kytkeytyneisyyttä.	
Ekologisten	 yhteyksien	 muodostamisen	 tarkoitus	
on	helpottaa	eliöiden	liikkumista	 ja	 leviämistä	elin-
ympäristölaikkujen	 välillä.	 Maisemarakenteet,	 jotka	
edistävät	 lajien,	 yhteisöjen	 ja	 ekologisten	 prosessi-
en	 kytkeytyneisyyttä	 ovat	 avainasemassa	 tämänkal-
taisessa	alueiden	käytön	suunnittelussa.	

Selvityksessä	pyrittiin	myös	siihen,	että	luonnon	mo-
nimuotoisuutta	lisääviä	luonnonhoitohankkeita	kes-
kitetään	 sellaisille	 alueille,	 jotka	 ovat	 jo	 nyt	 luon-
toarvojen	 kannalta	 tärkeitä	 alueita.	 Keskittämällä	
voidaan	saavuttaa	suurempi	hyöty	kuin	hajauttamal-
la	hankkeita	 laajasti	 ja	 sirpaleisesti.	Luonnonhoito-
hankkeita,	 esimerkiksi	 ennallistamishankkeita,	 tuli-
si	 kohdentaa	 sellaisille	 alueille,	 joilla	on	muutenkin	
arvoa	 luonnon	 monimuotoisuuden	 säilyttämisessä	
(Hanski	2000;	muita	 lähteitä	ks.	Hildén	ym.	2005).	
Periaate	 soveltuu	 noudatettavaksi	 eri	 mittakaavois-
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sa,	 esimerkiksi	 säästöpuiden	 ryhmittelyssä	hakkuu-
alueilla	tai	luonnonhoitohankkeiden	kohdentamises-
sa	olemassa	olevien	suojelualueiden	lähelle.	

Kytkeytyneisyys (connectivity) kuvaa sitä, 
kuinka maisemarakenne sekä erilaisten 
maisemaelementtien laatu vaikuttavat eliöiden 
liikkumiseen elinympäristölaikkujen välillä, ja 
kuinka maisemarakenne helpottaa tai ehkäisee 
eliöiden liikkumista laikkujen välillä (Bennett 
2003).

Maisema tulee tässä ymmärtää erilaisten 
elinympäristöjen mosaiikkina, ei esteettisiä 
arvoja sisältävänä näkymänä. Maisemaekologia 
(landscape ecology) tutkii elinympäristöjä 
ja niiden vuorovaikutusta maisematason 
mittakaavassa sekä sitä, kuinka tämä 
vaikuttaa esimerkiksi eliöiden leviämiseen. 
Maisemaekologia tarkastelee maisemien 
rakennetta, kehitystä ja hoitoa ekologian ja 
maantieteen näkökulmasta. (Tirri ym. 2001; 
Bennett 2003)

Ilmastonmuutoksen	 ekologisista	 vaikutuksista	 ja	
vaikutusten	ilmenemisen	aikataulusta	etenkin	alueel-
lisesti	on	toistaiseksi	paljon	epävarmuutta.	On	kui-
tenkin	arvioitu,	että	tulevaisuudessa	 lajien	 levinnei-
syysalueet	 muuttuvat	 tavalla	 tai	 toisella.	 Nykyiset	
levinneisyysalueet	 eivät	 ilmaston	 muuttuessa	 enää	
välttämättä	ole	 sopivia	nykylajistolle,	 ja	uusiin	olo-
suhteisiin	 sopeutumattomien	 eliöiden	 on	 kyettävä	
leviämään	uusille	alueille.	Lajien	siirtyminen	muuttu-
van	ympäristön	mukana	edellyttää,	että	elinympäris-
töjen	väliset	toiminnalliset	ja	rakenteelliset	yhteydet	
ovat	olemassa.	Tämä	edellyttää	riittäviä	lajiston	liik-
kuvuutta	helpottavia	maisemarakenteita,	esimerkik-
si	ekologisia	käytäviä	ja	muita	yhteysrakenteita	siten,	
että	 muodostuu	 kytkeytyneiden	 elinympäristöjen	
verkosto.	 Koska	 ilmastonmuutoksen	 vaikutuksista	
on	 tällä	 hetkellä	 hyvin	 vähän	 tarkkaa	 tietoa,	 on	 il-
mastonmuutokseen	varautuva	ekologisen	verkoston	
optimointi	nykytiedoilla	kuitenkin	hyvin	vaikeaa.	

3.3. Aineisto ja menetelmät
Keski-Suomessa	 tehdyssä	 ekologiset	 vyöhykkeet	
–selvityksessä	kartoitettiin	menetelmiä,	joilla	ekolo-
gisesti	erityisen	arvokkaat	alueet	voitaisiin	tunnistaa.	
Selvityksen	 aineistona	 käytettiin	 mahdollisimman	
laaja-alaisesti	maakunnan	 luontoa	käsitteleviä	selvi-
tyksiä,	tutkimuksia,	 lajien	havaintotietokantoja	sekä	
erilaisia	kartta-aineistoja	(ks.	kirjallisuusluettelo	ja	lii-
te	 1.).	 Uusia	 luontoselvityksiä	 tai	 maastokartoituk-

sia	 ei	 työtä	 varten	 tehty.	 Luonnonympäristötiedot	
kerättiin	käsiteltäväksi	ArcView	–paikkatietojärjestel-
mällä.	

Keskeisimpiä	 selvityksessä	 käytettyjä	 paikkatietoai-
neistoja	 olivat	 mm.	 valtakunnallisten	 suojeluohjel-
mien,	perustettujen	 luonnonsuojelualueiden	 ja	Na-
tura	2000	–alueiden	sijaintikartat	 sekä	uhanalaisten	
ja	muuten	huomionarvoisten	lajien	esiintymäpaikka-
kartat.	 Selvityksessä	 hyödynnettiin	 kartta-aineistoja	
mm. maaperästä, kallioperästä, topografiasta, vesis-
töistä	 ja	 arvokkaista	 kallioalueista.	 Lisäksi	 oli	 käy-
tettävissä	maakunnallisia	 inventointitietoja	mm.	 ar-
vokkaista	 pienvesistä,	 kulttuurimaisema-alueista	 ja	
perinnemaisemista.	 Selvitystä	 varten	 on	 käyty	 läpi	
suuri	joukko	Keski-Suomea	koskevia	luontoselvityk-
siä	 ja	muita	 julkaisuja	 (ks.	kirjallisuusluettelo).	Suu-
rin	 osa	 paikkatietoaineistoista	 on	 peräisin	 Suomen	
ympäristökeskuksesta	sekä	Keski-Suomen	ympäris-
tökeskuksesta.	 Uhanalaisten	 lajien	 esiintymätieto-
jen	lähteenä	on	käytetty	pääosin	ympäristöhallinnon	
Hertta-tietojärjestelmän	eliölajit	-osiota	sekä	Keski-
Suomen	 ympäristökeskuksen	 havaintotietokanto-
ja.	Myös	joitakin	lintutieteellisten	yhdistysten	koko-
amia	 havaintotietoja	 oli	 käytettävissä.	 Kattava	 lista	
käytetyistä	aineistoista	ja	aineistolähteistä	on	liittees-
sä	 1.	Liitteenä	olevissa	 kartoissa	on	 esitetty	 suurin	
osa	käytetyistä	kartta-aineistoista	(Liite	3).

Karttatarkastelun	tavoitteena	oli	tunnistaa	ja	määri-
tellä	 Keski-Suomen	 maakunnan	 luonnon	 ominais-
piirteet	 ja	 erityisarvot,	 mikäli	 sellaisia	 on	 aineiston	
perusteella	löydettävissä.	Erilaisia	luonnonarvokart-
toja	vertaamalla	etsittiin	alueita,	jotka	ovat	luonnon	
monimuotoisuuden	 kannalta	 erityisen	 arvokkai-
ta	 tai	 joilla	 sijaitsee	 Keski-Suomelle	 tärkeitä	 luon-
non	 ominaispiirteitä.	 Maakunnan	 luonto	 pyrit-
tiin	sijoittamaan	ylimaakunnalliseen	tai	kansalliseen	
kontekstiin,	 ja	 tarkastelemaan	maakunnan	 luonnon	
ominaispiirteitä,	 luonnonsuojelualueverkostoa	 sekä	
maakunnassa	esiintyviä	uhanalaisia	ja	harvinaisia	la-
jeja	 valtakunnallisesta	 näkökulmasta.	 Näin	 pyrittiin	
saamaan	yleisellä	tasolla	käsitys	Keski-Suomen	kes-
keisistä	luontoarvoista	ja	niiden	sijainnista,	luonnon	
tilasta	 ja	mahdollisista	 ekologisen	 suunnittelun	 tar-
vealueista.	

Keski-Suomen	selvityksessä	kokeiltiin	myös	eräiden	
indikaattorilajien	 havaintotietokantojen	 käyttämis-
tä	 apuna	 luonnonarvoalueiden	 osoittamisessa	 sekä	
arvioitiin	näiden	kartta-aineistojen	soveltuvuutta	tä-
mänkaltaisessa	 selvityksessä	 tarkoituksenmukaisten	
luonnonarvoalueiden	osoittamiseen	(liite	2).	
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Eri	 elinympäristöjen	määrää,	 rakennetta	 ja	 sijaintia	
sekä	näiden	muutoksia	voidaan	tarkkailla	mm.	kau-
kokartoituksen	eli	satelliitti-	ja	ilmakuvauksen	avulla.	
Aineistoa	on	kertynyt	myös	monilähteisen	valtakun-
nan	metsien	inventoinnin	(VMI)	tuotoksena.	Tietoa	
metsäisistä	ekosysteemistä	saa	VMI:n	monilähdein-
ventoinnista	sekä	maankäyttö-	 ja	puustotulkinta-ai-
neistosta	 (mapu).	 Nämä	 sisältävät	 metsäalueiden	
ja	 niihin	 liittyvien	 ekosysteemien	 ja	 elinympäristö-
jen	eri	mittakaavojen	seurantatietoa.	Keski-Suomen	
selvityksessä	 ei	ollut	 käytössä	VMI:n	monilähdein-
ventoinnin	 aineistoja.	 Maankäyttö-	 ja	 puustotul-
kinta-aineisto	 olisi	 ollut	 käytettävissä,	 mutta	 sitä	 ei	
selvityksessä	hyödynnetty.	Syynä	tähän	oli,	että	eko-
logisten	 vyöhykkeiden	 rajaamisessa	 ei	 menty	 niin	
tarkalle	 tasolle,	 että	 yksityiskohtaista	 paikkatietoai-
neistoa	 olisi	 tarvittu	 esimerkiksi	 alueiden	 tarkkaan	
rajaukseen.	Mapu-aineisto	on	mittakaavaltaan	 tark-
ka	 (pikselikoko	 25	 x	 25	 m).	 Mapun	 luotettavuutta	
heikentää	 kuitenkin	 se,	 että	 tiedot	 ovat	 pääosin	 yli	
kymmenen	vuotta	vanhoja.	Käytännössä	mapun	si-
sältämä	 yksityiskohtainen	 aineisto	 tulisi	 varmistaa	
jollakin	 tavalla,	 esimerkiksi	 maastokäynnillä,	 mikäli	
mapu-aineiston	 perusteella	 on	 tarkoitus	 rajata	 kar-
talla	alueita	tarkasti.	Mapuun	ja	VMI-aineistoon	ver-
rattavaa	 muiden	 kuin	 metsäisten	 luonnonalueiden	
maisematason	 seurantatietoa	 ei	 ole	 olemassa	 (Tut-
kimus…	2001).

Ekologiset	 vyöhykkeet	 -selvityksessä	 käytettävälle	
mittakaavalle	 asetti	 reunaehtoja	 se,	 että	 selvityksen	
tuloksia	 oli	 tarkoitus	 käyttää	 maakuntakaavatyössä.	
Maakuntakaava	 on	 yleispiirteinen	 alueiden	 käytön	
suunnitelma.	Ekologiseen	tarkastelukulmaan	muun-
nettuna	 maakuntakaavassa	 käytettävä	 mittakaava	
rinnastuu	 lähinnä	maisemaekologiassa	käytettävään	
maisematason	tarkastelukulmaan.

3.4. Keski-Suomen luonto: suuralueet,      
   vyöhykkeet, luontoytimet 
Keski-Suomen	 luontoa	 jäsenneltiin	 termien	 ekologi-
nen suuralue, ekologinen vyöhyke ja luontoydin avulla.	Ter-
mien	muodostama	järjestelmä	(kuva	2.	sivulla	10)	on	
yleispiirteiltään	 jokseenkin	tuttu	ekologisesta	kirjal-
lisuudesta,	vaikka	 termejä	ei	ole	 tässä	merkitykses-
sä	käytetty	aiemmin.	Kolme	 termiä	 luovat	hierark-
kisen	mallin,	 jota	on	alla	esitelty	 termien	selitysten	
lisäksi.	 Luvussa	 4	 esitellään	 Keski-Suomessa	 teh-
dyn	selvityksen	tulokset,	eli	Keski-Suomen	ekologi-
set	 suuralueet	 ja	 ekologiset	vyöhykkeet.	Ekologiset	
vyöhykkeet	ovat	alueita,	joilla	tulisi	kiinnittää	erityis-
tä	 huomiota	 luonnon	 monimuotoisuuden	 säilyttä-
miseen.

3.4.1. Ekologiset suuralueet
Ekologiset	 vyöhykkeet	 -selvityksessä	 käytetyn	 ai-
neiston	pohjalta	 hahmotettiin	Keski-Suomen	maa-
kunnan	 alueelta	 ekologisesti	 yhtenäisiä	 aluekoko-
naisuuksia,	 joita	 tässä	 kutsutaan	 termillä	 ekologiset 
suuralueet.	

Ekologiset	 suuralueet	 ovat	 ylimaakunnallisia,	 jopa	
valtakunnan	rajojen	ulkopuolelle	ulottuvia	luonnon-
maantieteellisiä	alueita,	joilla	vallitsee	jokseenkin	yh-
tenäiset	 luonnonolot	 tai	 joita	 muuten	 voidaan	 pi-
tää	yhtenäisinä	kokonaisuuksina.	Niitä	voidaan	pitää	
jopa	valtakunnallisesti	merkittävinä	ekologisina	ko-
konaisuuksina.	Suuralueet	ovat	rajoiltaan	epätarkko-
ja.	Ne	voivat	olla	 lajistoltaan	jokseenkin	yhtenäisiä.	
Suuralueet	saattavat	olla	lajiston	leviämisreittejä	ja	si-
ten	 lajien	 geneettisen	 monimuotoisuuden	 ylläpitoa	
edistäviä	alueita	(esimerkiksi	Venäjältä	Suomen	halki	
kulkeva	Suomenselän	alue).	Ekologisille	suuralueille	
kohdistuvat	alueidenkäyttötarpeet	saattavat	olla	alu-
een	sisällä	yhtenäisiä.	

Ekologinen	 suuralue	 on	 luonnonmaantieteellisten	
olojen	yhtenäisyyttä	kuvaava	käsite.	Se	ei	kuvaa	ky-
seisen	alueen	 luonnon	arvoa	 tai	 arvottomuutta	 sii-
nä	 mielessä,	 että	 ekologisen	 suuralueen	 sisällä	 voi	
olla	 lajistoltaan	 ja	 luontotyypeiltään	 sekä	 luonnon-
tilaisia	 ja	monimuotoisia	 että	 yksipuolisia	 ja	maan-
käytön	muokkaamia	alueita.	Ekologinen	suuralue	on	
kuitenkin	kokonaisuutena	arvokas.	Suuralueelle	voi-
daan	 määrittää	 sille	 ominaiset	 luonnonelementit	 ja	
luontoarvot.	 Alueidenkäytön	 suunnittelussa	 tavoit-
teena	tulisi	olla	näiden	keskeisten	luontoarvojen	säi-
lyttäminen	ja	kehittäminen.	

Tiettyjen	alueiden	osoittaminen	yhtenäisiä	luonnon-
oloja	 käsittäväksi	 suuralueeksi	 ei	 tarkoita,	 etteikö	
näiden	alueiden	ulkopuolella	voisi	olla	valtakunnalli-
sesti	merkittäviä	luonnonalueita,	muuten	arvokkaita	
alueita	 tai	 tarvetta	 ekologisille	 yhteyksille.	Ekologi-
set	suuralueet	ovat	luonnonolosuhteiden	jäsentelyn	
apuvälineitä,	ja	ne	toimivat	apuna	tarkasteltaessa	tie-
tyn	maantieteellisen	alueen,	kuten	maakunnan,	luon-
non	ominaispiirteitä.

Selvityksessä	keskitytään	kahteen	Keski-Suomen	alu-
eelta	määriteltyyn	suuralueeseen,	Suomenselän	suur-
alueeseen	ja	Päijänteen	suuralueeseen.	Suuralueiden	
voi	katsoa	ulottuvan	myös	Keski-Suomen	maakun-
nan	ulkopuolelle.	
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3.4.2. Luontoytimet
Luontoytimet	 ovat	 yksittäisiä	 luonnonarvokohteita,	
jotka	ovat	luonnon	monimuotoisuuden	kannalta	ta-
valla	tai	toisella	merkittäviä.	Luontoydin	voi	olla	esi-
merkiksi	 suojelualue,	 kansallispuisto,	 lajistollisesti	
monimuotoinen	 ja	 rikas	 alue,	 harvinainen	 luonto-
tyyppi	tai	uhanalaisen	lajin	esiintymispaikka.	Luon-
toydin	 voi	 olla	 pienialainen	 kohde.	 Alue	 voi	 olla	
lajistolle	 tärkeä	 pysyvästi	 (esim.	 pesimis-	 tai	 esiin-
tymisalue),	 säännöllisesti	 (muuttolintujen	 levähdys-
alue)	tai	satunnaisesti	 (poikkeuksellisten	sääolosuh-
teiden,	kylmien	talvien,	huonon	ravintovuoden	tms.	
varalle).	Lajiston	tai	 jonkin	yksittäisen	 lajin	kannal-
ta	luontoydin	voi	olla	populaation	kasvualue*.	Pieni-
alaisuuden	takia	tällainen	kohde	ei	välttämättä	pysty	
ylläpitämään	elinvoimaista	populaatiota.	Siksi	yhteyk-
sien	säilyttäminen	läheisiin	vastaavanlaisiin	alueisiin	
on	 tärkeää.	Luontoytimet	muodostavat	ekologisten	
vyöhykkeiden	perustan.

Keski-Suomessa	 on	 runsaasti	 tällaisia	 arvokkai-
ta	 luontokohteita.	Tässä	 selvityksessä	on	keskitytty	
vain	niihin	luontoytimiin,	jotka	sisältyvät	ekologisiin	
vyöhykkeisiin.	Arvokkaita	luontokohteita	eli	luonto-
ytimiä	on	paljon	myös	ekologisten	vyöhykkeiden	ul-
kopuolella.	

*	Populaation	kasvualue	tarkoittaa	tässä	nk.	lähdealuetta	(sour-
ce),	jossa	populaation	syntyvyys	on	suurempi	kuin	kuolleisuus.	
Lähteen	vastakohta	on	nielu	(sink),	jossa	kuolleisuus	ylittää	syn-
tyvyyden	 eli	 populaatio	pienenee	 ilman	 tulomuuttoa.	Yksittäi-
set	 ja	 toisistaan	 irralliset	 luontoytimet	voivat	olla	 lajiston	kan-
nalta	myös	nieluja.

3.4.3. Ekologiset vyöhykkeet
Luontoytimet	ovat	maakunnan	arvokkaimpia	luon-
tokohteita.	 Luontoarvojen	 säilyttämiseksi	 tulee	
luontoydinten	 välillä	 kehittää	 ekologisia	 yhteyksiä.	
Ekologiset vyöhykkeet	 yhdistävät	 luontoytimiä.	 Luon-
toytimet	sekä	niiden	ympäristö	ja	yhteysalueet	muo-
dostavat	 ekologisen	 vyöhykkeen.	 Vyöhykkeet	 ovat	
kokoavia	 luonnonarvoalueita.	 Ekologiset	 vyöhyk-
keet	on	muodostettu	luontoydintihentymien	ympä-
rille	ja	ne	sijaitsevat	pääosin	ekologisilla	suuralueilla.	
Kuvassa	2	esitetään	kaavio	luontoytimistä,	ekologi-
sista	vyöhykkeistä	ja	ekologisista	suuralueista.	

Ekologisten	 vyöhykkeiden	 tarkoituksena	 on	 luon-
non	 ominaispiirteiden	 säilyttäminen	 sekä	 moni-
muotoisuuden	 ylläpitäminen	 luontoydinten	 välis-
ten	 yhteysalueiden	 avulla.	 Vyöhykkeiden	 perustan	
muodostavat	 luontoytimet	 ovat	 pääosin	 luonnon-
suojelualueita	 ja	 suojeluohjelmien	 kohteita.	 Luon-
toytimiä	yhdistävillä	vyöhykealueilla	 tulee	alueiden-
käytön	suunnittelulla	kehittää	ja	turvata	ekologisten	

yhteyksien	säilymistä	ja	muodostumista	luontoydin-
ten	välillä.	Ekologisten	vyöhykkeiden	tavoite	on,	et-
tei	 laajoja	 yhtenäisiä	 luonnonalueita	 tarpeettomasti	
pirstota	tai	jo	pirstoutuneiden	ja	eristyneiden	aluei-
den	välillä	pyritään	kehittämään	ekologisia	yhteyksiä.	
Vyöhykealueilla	tulee	tavoitteena	olla	myös	ekologis-
ten	 yhteyksien	 uudelleenluominen	 ja	 kehittäminen	
esimerkiksi	luonnonhoitohankkeiden	avulla.	Ekolo-
gisia	yhteyksiä	tulee	säilyttää	myös	ekologisten	vyö-
hykkeiden	välillä.

Kuva 2. Ekologinen suuralue, luontoytimet ja 
ekologiset vyöhykkeet. Ekologisia yhteyksiä tu-
lee säilyttää ja kehittää sekä luontoytimien vä-
lillä vyöhykkeiden sisällä että vyöhykkeiden vä-
lillä. 

Tätä	 kolmiosaista	 järjestelmää	 voi	 tarkastella	 myös	
hierarkkisena	 mallina.	 Luontoytimet	 ovat	 pääosin	
sellaisia	 alueita,	 jotka	 ovat	 jo	 nyt	 suojeltuja.	 Näitä	
ympäröivillä	 ekologisilla	 vyöhykkeillä	 maankäyttö	
on	lähtökohtaisesti	sallittu,	mutta	näillä	alueilla	eko-
logiset	arvot	tulee	ottaa	huomioon	tarkemman	alu-
eiden	käytön	suunnittelun	yhteydessä.	Vyöhykkeille	
voidaan	myös	kohdentaa	luonnon	monimuotoisuut-
ta	kehittäviä	luonnonhoitohankkeita.	Suuralueilla	ei	
ole	Keski-Suomen	mallissa	lainkaan	suojelullista	sta-
tusta,	vaan	ne	ovat	ainoastaan	luonnon	ominaispiir-
teiden	 jäsentelyn	 apuvälineitä.	 Suuralueet	 voidaan	
kuitenkin	käsittää	myös	hierarkkisen	mallin	uloim-
maksi	kehäksi,	jolla	alueiden	käyttö	on	sallittu,	mutta	
jolla	silti	tulisi	jollakin	tapaa	huomioida	alueen	luon-
non	ominaispiirteet,	jotka	ovat	koko	maakuntaa	aja-
tellen	merkittäviä.	Esimerkiksi	ekologisten	vyöhyk-
keiden	välillä	tulisi	turvata	ekologisia	yhteyksiä.

Ekologisia	 vyöhykkeitä	 ei	 ole	Keski-Suomen	 selvi-
tyksessä	 rajattu	 kartoille	 tarkasti,	 vaan	 vyöhykealu-
eet	on	osoitettu	yleispiirteisesti.	Yhteysalueiden	sekä	

Ekologinen suuralue

Ekologinen vyöhyke 

Luontoydin 
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mahdollisten	monimuotoisuutta	 lisäävien	 luonnon-
hoitohankkeiden	 tai	 muiden	 toimenpiteiden	 tar-
kempi	 osoittaminen	 alueen	 sisällä	 on	 yksityiskoh-
taisemman	 alueidenkäytön	 suunnittelun	 tehtävä.	
Mikäli	vyöhykkeitä	rajataan	tai	yhteysalueita	osoite-
taan	vyöhykkeiden	sisällä	tarkasti,	tulee	se	tehdä	yk-
sityiskohtaisen	karttatarkastelun	ja	maastoselvitysten	
perusteella,	 ja	rajauksen	on	pohjauduttava	riittäviin	
luontoarvotietoihin.	

Keski-Suomessa	 on	 luontoarvoiltaan	 merkittäviä	
luontokohteita	koko	maakunnan	alueella.	Monipuo-
listen	 ja	 monimuotoisten	 luontokohteiden	 asetta-
minen	 tärkeysjärjestykseen	 ekologisten	 yhteyksien	
tai	 luonnon	 monimuotoisuuden	 säilyttämisen	 tar-
peen	osalta	on	vaikeaa.	Tässä	selvityksessä	ongelma	
ratkaistiin	 sijoittamalla	 ekologiset	 vyöhykkeet	 pää-
osin	ekologisille	suuralueille,	joilla	on	todettu	olevan	
myös	ylimaakunnallista	merkitystä.	Ekologiset	vyö-
hykkeet	 -selvityksessä	 luontokohteiden	 arvottami-
nen	ekologisten	yhteyksien	tarpeen	osalta	on	yleis-
ten	 kriteerien	 laatimisen	 sijasta	 tehty	 maakunnan	
luonnon	ominaispiirteiden	määrittelyn	kautta.

3.4.4. Suojelualueiden lähelle vai muuten   
 arvokkaille alueille?
Selvityksessä	käytettyjä	ekologisen	verkoston	suun-
nittelun	 periaatteita	 olivat	 suojelualueiden	 välisen	
kytkeytyneisyyden	 lisääminen	 sekä	 luonnonhoito-
hankkeiden	kohdentaminen	 sellaisille	 alueille,	 joilla	
on	luontoarvoja	jo	nyt.	Suojelualueiden	ulkopuolel-
la	sijaitsevat	luontoarvot	eivät	kuitenkaan	välttämät-
tä	 sijoitu	 olemassa	 olevien	 suojelualueiden	 lähei-
syyteen.	 Kannattaako	 tällöin	 kohdentaa	 luonnon	
monimuotoisuutta	 lisääviä	 toimenpiteitä	 vanhojen	
suojelualueiden	läheisyyteen	vai	niille	seuduille,	joilla	
luontoarvoja	on	erityisen	paljon	tällä	hetkellä?	Eroa	
voi	selventää	seuraavasti:	

1.	 Ekologisesti	arvokkaat	alueet	(yhteystarvealueet)	
osoitetaan	niille	alueille,	joilla	on	esim.	
paikkatietoaineistojen	perusteella	todettu	olevan	
erityisen	paljon	luontoarvoja.

2.	 Ekologisesti	arvokkaat	alueet	(yhteystarvealueet)	
osoitetaan	olemassa	olevien	arvokkaiden	
suojelualueiden	tms.	ympärille	riippumatta	siitä,	
onko	ympäröivillä	alueilla	erityisiä	luontoarvoja	
vai	ei.

Tapauksessa	 1	 uudet	 luonnon	 monimuotoisuuden	
säilyttämiseen	 tähtäävät	 toimenpiteet	 kohdistuvat	
sellaisille	alueille,	joilla	on	esimerkiksi	lajistollisia	ar-
voja,	uhanalaisten	tai	harvinaisten	lajien	esiintymiä,	
alkuperäisluonnon	 rakennepiirteitä	 tai	 muita	 luon-

nonarvoja.	Tällöin	muodostettavat	alueet	eivät	vält-
tämättä	 sijoitu	 olemassa	 olevien	 suojelualueiden	
läheisyyteen.	Esimerkiksi	uhanalaisten	lajien	esiinty-
miä	on	runsaasti	myös	suojelualueiden	ulkopuolella.	
Tapauksessa	 2	 uudet	 luonnon	 monimuotoisuuden	
säilyttämiseen	tähtäävät	toimet	keskitetään	niille	alu-
eille,	joilla	jo	on	olemassa	monimuotoisuuden	kan-
nalta	merkittäviä	suojeltuja	kohteita,	kuten	laajoja	tai	
lukuisia	luonnonsuojelualueita.	Uudet	monimuotoi-
suutta	kehittävät	toimet	osoitetaan	näiden	olemassa	
olevien	 suojelualueiden	 läheisyyteen.	Näin	 voidaan	
muodostaa	 ekologisia	 yhteyksiä	 olemassa	 olevien	
suojelualueiden	välille.	Tällöin	ei	arvioida	sitä,	ovat-
ko	suojelualueiden	ympärillä	olevat	alueet	luonnon-
tilaisia	tai	muuten	luonnon	monimuotoisuuden	kan-
nalta	arvokkaita	tällä	hetkellä.	

Keski-Suomessa	 tehdyssä	 selvityksessä	 ekologiset	
suuralueet	muodostettiin	niille	seuduille,	joilla	paik-
katietoaineistojen	perusteella	havaittiin	olevan	mer-
kittäviä	 luontoarvoja,	 toisin	 sanoen	 alueille,	 joiden	
luonnon	 voi	 todeta	 olevan	 keskimääräistä	 moni-
muotoisempaa	 tai	 muuten	 arvokasta	 (1).	 Suuralu-
eiden	 sisällä	 ekologiset	 vyöhykkeet	 muodostettiin	
merkittävimpien	 suojelualueiden	 ja	 suojelualueryh-
mien	ympärille	riippumatta	ympäröivän	luonnon	ti-
lasta	tai	ominaisuuksista	(2).	

Käytännössä	 usein	 lienee	 niin,	 että	 vanhoja	 suoje-
lualueita	sekä	muuten	luonnon	monimuotoisuudelle	
tärkeitä	alueita	ja	luontoarvoja	sijoittuu	samoille	seu-
duille.	Tällöin	molemmilla	tavoilla	(1	ja	2)	osoitetta-
vat	 alueet	 sijoittuvat	 samoille	 seuduille.	Myös	Kes-
ki-Suomen	 selvityksessä	 tavoilla	 1	 ja	 2	osoitettavat	
alueet	sijoittuvat	suhteellisen	samoille	seuduille.
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4. EKOLOGISET VYÖHYKKEET KESKI-SUOMESSA

Keski-Suomen	 maakunnan	 luontoarvot	 ja	 arvok-
kaimmat	 luontokohteet	 ovat	 jokseenkin	 kattavasti	
tiedossa,	 sillä	maakunnan	 luontoa	on	 inventoitu	 ja	
tutkittu	vuosikymmenien	ajan.	Keski-Suomessa	on	
runsaasti	 luontoarvoiltaan	 merkittäviä	 alueita.	 Ne	
ovat	pinta-alaltaan,	 luontotyypeiltään,	 lajistoltaan	ja	
muilta	ominaisuuksiltaan	hyvin	vaihtelevia	ja	moni-
puolisia.	Työssä	on	osoitettu	ne	luonnonarvoalueet,	
joiden	 ominaispiirteet	 ovat	 maakunnassa	 ainutlaa-
tuisia,	ja	joiden	väliset	ja	joita	ympäröivät	alueet	on	
perusteltua	osoittaa	nk.	ekologisina	vyöhykkeinä	eli	
erityisinä	 ekologisesti	 arvokkaina	 kokonaisuuksina.	
Selvityksessä	on	nostettu	esille	maakunnan	merkit-
tävimpiä	luonnonarvoalueita,	joilla	ekologisten	yhte-
yksien	säilyttäminen	ja	kehittäminen	on	ensisijaista.

4.1. Keski-Suomen maakunnan luonto
Keski-Suomen	maakunta	(kartta	1.)	sijaitsee	pääosin	
eteläboreaalisen	 metsäkasvillisuusvyöhykkeen	 poh-
jois-	 ja	 keskiosassa	 (kartta	 2.	 Kasvillisuusvyöhyk-
keet).	 Osa	 luoteisen	 Keski-Suomen	 Suomenselän	
alueesta	 kuuluu	 keskiboreaaliseen	 vyöhykkeeseen.	
Keski-Suomi	kuuluu	ilmastolliseen	siirtymävyöhyk-
keeseen,	jonka	länsipuolella	vallitsee	mereinen	ja	itä-
puolella	mantereinen	ilmasto.	

Keski-Suomi	 jakautuu	 kolmeen	 eliömaakuntaan.	
Joutsa	ja	Leivonmäki	kuuluvat	Etelä-Savon	eliömaa-
kuntaan.	Jämsänkoski,	Jämsä,	Muurame,	Korpilahti,	
Luhanka	ja	Kuhmoinen	Etelä-Hämeen	ja	muut	kun-
nat	Pohjois-Hämeen	eliömaakuntaan	(kartta	3.	Eliö-
maakunnat).	

Keski-Suomen	alue	jakautuu	kolmeen	maisemamaa-
kuntaan.	Länsi-	ja	luoteisosien	Suomenselän	aluetta	
kuvaavat	tasaisuus,	karuus	ja	runsaat	suomaat.	Lou-
naisosan	Hämeen	viljely-	ja	järvimaa-alueelle	leimal-
lisia	ovat	laajahkot	ja	rehevät	peltoalueet.	Suurin	osa,	
keski-	 ja	 itäosat,	 kuuluvat	 itäiseen	 Järvi-Suomeen,	
jossa	 vesistöt	 ovat	 maisemakuvaa	 määrääviä	 ele-
menttejä.	

Kallio- ja maaperä 
Keski-Suomen	 korkokuva	 on	 yleisesti	 ottaen	 pie-
nimuotoista	 ja	vaihtelevaa.	Suhteelliset	korkeuserot	
ovat	paikoin	huomattavan	suuria,	suurimmillaan	Jy-
väskylän	 eteläpuolella.	 Laakeinta	 aluetta	 on	 luotei-
sessa	 Keski-Suomessa	 Suomenselän	 alueella	 (kart-
ta	 5.	 Pinnanmuodot).	 Päijänteen	 ympäristössä	 on	
voimakas	korkokuva,	ja	seudulla	esiintyy	myös	kor-
keita	 kalliohuippuja.	 Etenkin	 Pohjois-Päijänteen	

alueen	 korkeusvaihtelut	 ovat	 koko	 Suomeakin	 aja-
tellen	merkittäviä.	Tämä	alue	lukeutuu	vuorimaahan.	
Muu	Keski-Suomi	on	pääasiassa	mäkimaata.	Keski-
Suomea	 halkovat	 lukuisat	 kallioperän	 murroslinjat.	
Tämä	tekee	maisemasta	mosaiikkimaisen	ja	lohkou-
tuneen.	Etenkin	Pohjois-Päijänteen	alueella	risteävät	
murroslinjat	ja	lohkojen	siirrokset	ovat	muokanneet	
korkokuvasta	hyvin	vaihtelevan	(Saari	1998).	

Kalliomaata,	eli	paljasta	kalliota	tai	korkeintaan	met-
rin	syvyydessä	maaperäkerroksen	alla	olevaa	kallio-
ta,	on	noin	10	%	Keski-Suomen	maa-alasta.	Eniten	
kalliomaata	 on	 maakunnan	 eteläosissa,	 ja	 erityises-
ti	Päijänteen	rantavyöhykkeellä	(kartta	6.	Maaperä).	
Keski-Suomen	 kallioperä	 koostuu	 pääosin	 happa-
mista	magmakivilajeista	graniitista	ja	granodioriitista	
(kartta	 7.	Kivilajialueet).	Paikoin	 esiintyy	 emäksisiä	
syväkivilajeja,	kuten	peridotiittia,	gabroa	ja	dioriittia.	
Keski-Suomen	eteläosassa	sekä	Pihtiputaalla	ja	Vii-
tasaarella	on	liuskevyöhykkeitä	(Saari	1998).	

Mannerjäätikkö	 vetäytyi	 Keski-Suomen	 alueel-
ta	 noin	 10	 000	–	 9	 400	vuotta	 sitten.	 Jäätikön	 jäl-
ki	 näkyy	 maiseman	 juovikkuudessa.	 Vesistöt,	 laak-
sot,	maanpinnan	muodot	sekä	kangas-	ja	turvemaat	
ovat	tavallisesti	luode-kaakko	–suuntaisia.	Kalliope-
rää	peittää	tyypillisesti	muutaman	metrin	paksuinen	
korkeuseroja	 tasoittava	 moreenipeite.	 Paikoitellen	
erilaiset	 moreenimuodostumat	 saattavat	 kuitenkin	
lisätä	pinnanmuotojen	vaihtelua.	Esimerkiksi	man-
nerjäätikön	 virratessa	 moreenia	 kasautui	 jään	 ku-
lun	suuntaisiksi	moreeniharjanteiksi	eli	drumliineik-
si.	Drumliinien	laet	jäivät	usein	jääkauden	jälkeisten	
korkeimpien	 rantojen	 yläpuolella.	 Lakien	 moreeni-
maa-aines	on	siten	säilynyt	huuhtoutumattomana	ja	
ravinteisena,	mikä	näkyy	kasvillisuudeltaan	rehevim-
pinä	alueina	(Saari	1998).	Itäisessä	ja	koillisessa	Kes-
ki-Suomessa	on	poikkeuksellinen	paljon	drumliine-
ja,	ja	tämä	tekee	maisemasta	juovikkaan.

Jäätikön	alkaessa	sulaa	virtasi	sulamisveden	mukana	
lajittunutta	 moreenia	 jäätikön	 reunaan.	 Sulamisvai-
heen	aikana	oli	kylmempiä	kausia,	jolloin	jään	reuna	
pysyi	pitkiä	aikoja	samalla	alueella.	Tällöin	kehittyi-
vät	reunamuodostumat,	joista	huomattavimmat	ovat	
Salpausselät	 Etelä-Suomessa.	 Reunamuodostumat	
halkovat	myös	Keski-Suomea.	Esimerkiksi	Jyväsky-
län	 Harju	 ja	 Muuramen	 Muuratharju	 kuuluvat	 sa-
maan	Sisä-Suomen	reunamuodostumaan,	 joka	kul-
kee	Kankaanpäästä	Näsijärven,	Jämsän	ja	Jyväskylän	
kautta	Laukaaseen.	Mannerjään	sulaessa	muodostui	
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jäätikköjokia,	jotka	virtasivat	jään	päällä,	railoissa	tai	
jään	 sisällä	 tunneleissa.	 Jäätikköjokien	 kuljettamas-
ta	ja	lajittelemasta	hioutuneesta	kiviaineksesta	muo-
dostui	jokien	pohjalle	harjuja	tai	deltoja.	Harjut	ovat	
yleensä	luode-kaakko	–suuntaisia	(Saari	1998).	

Hienojakoisin	kiviaines,	savi,	kulkeutui	 jäätikön	su-
lamisveden	 mukana	 kauimmaksi.	 Usein	 savipartik-
kelit	vajosivat	pohjaan	laajojen	ja	syvien	vesialtaiden	
alueella.	Keski-Suomessa	syvien	järvi-	tai	merialtai-
den	vaiheita	ei	 juuri	ollut,	eikä	maakunnan	alueella	
ole	muodostunut	merkittäviä	savikkoalueita.	Keski-
Suomen	laajimmat	savikkoalueet	sijaitsevat	Jämsän-
jokilaaksossa.	 Savikkoalueita	on	myös	mm.	Päijän-
teen	ympäristössä.	Savikkoalueet	ovat	hyvin	reheviä,	
ja	siksi	niitä	on	raivattu	pelloiksi	(Saari	1998).

Metsät ja suot
Keski-Suomessa	 metsämaata	 on	 noin	 85	 %	 koko	
maa-alasta.	Tämä	on	suurempi	kuin	koko	Suomes-
sa	 keskimäärin.	 Puustosta	 noin	 puolet	 on	 mäntyä,	
kolmasosa	 kuusta	 ja	 viidesosa	 lehtipuuta	 (Mietala	
2004).	Rehevimmät	metsät	eli	lehtomaiset	ja	mustik-
katyypin	metsät	sijaitsevat	maakunnan	etelä-	ja	kes-
kiosissa.	Eteläisille	kunnille	on	tyypillistä	varttuneet	
kuusikot.	 Karuimmat	 metsät	 ovat	 pohjoisessa	 ja	
luoteisessa	Keski-Suomessa,	jossa	on	runsaasti	sois-
tuneita	 mustikka-	 ja	 puolukkatyypin	 metsiä.	 Poh-
joisessa	Keski-Suomessa	 kasvaa	 tyypillisesti	 nuorta	
männikköä.	 Muu	 Keski-Suomi	 sijoittuu	 näiden	 re-
hevyystasojen	 väliin,	 ja	 metsät	 koostuvat	 pääasias-
sa	 mustikka-	 ja	 puolukkatyypin	 metsistä.	 Eteläisen	
ja	 pohjoisen	 Keski-Suomen	 välillä	 on	 suuria	 eroja	
myös	lehtojen	ja	lehtolajiston	esiintymisessä.	Eniten	
lehtoja	on	maakunnan	eteläisissä	osissa	(Keski-Suo-
men	lehtoalueselvitys	1982,	Mietala	2004).	

Keski-Suomen	 maapinta-alasta	 noin	 neljäsosa	 on	
turvemaata.	Soiden	määrässä	on	suuria	eroja	eri	puo-
lella	maakuntaa.	Runsaimmin	soita	on	Suomenselän	
itäisellä	reunalla	Kyyjärvellä	ja	Kinnulassa,	jossa	pin-
ta-alasta	on	yli	60	%	turveperäisiä	maalajeja.	Eteläi-
nen	Keski-Suomi	ja	suurten	järvien	ympäristöt	ovat	
niukkasoisimpia	 alueita.	Näiden	alueiden	 suopinta-
alan	osuus	on	alle	10	%	(kartta	8.	Turvemaat).	

Keski-Suomi	 sijaitsee	Pohjanmaan	 aapasuovyöhyk-
keen	 sekä	 Sisä-Suomen	 keidassuovyöhykkeen	 vai-
hettumisalueella	(Ruuhijärvi	1978).	Pohjoinen	Kes-
ki-Suomi	kuuluu	aapasuoalueeseen	ja	eteläinen	alue	
vähäsoisempaan	keidassuoalueeseen	(kartta	4.	Suo-
vyöhykkeet).	 Vaihettumisalueesta	 johtuen	 Keski-
Suomen	alueella	on	runsaasti	erilaisia	suoyhdistymä-
tyyppejä	(Soidensuojelusuunnitelma	1978).

Vesistöt 
Maakunnan	 vesistöt	 jakautuvat	 karkeasti	 itäosien	
luontaisesti	kirkkaisiin,	 suuriin	 reittivesiin	sekä	 län-
siosien	 suovaltaisten	 valuma-alueiden	 humuspitoi-
sempiin	 ja	 pienempiin	 vesiin.	 Pääosa	 maakunnan	
vesistöistä	 kuuluu	 Kymijoen	 vesistön	 Pohjois-Päi-
jänteen	 vesistöalueeseen.	 Maakunnan	 länsiosassa	
Pihlajaveden	ja	Keuruun	reitit	kuuluvat	Kokemäen-
joen	vesistöön.	

Maakunnassa	on	runsaasti	järvialtaita	ja	niitä	yhdis-
täviä	koskireittejä.	Keski-Suomen	vesistöt	ovat	alku-
perältään	vähäravinteisia,	mutta	humuspitoisuus	on	
paikoitellen	suuri.	Järvet	ovat	yleensä	matalia.	Kes-
kisyvyys	on	alle	10	metriä,	ja	tämän	takia	järvet	ovat	
herkkiä	 veden	 laadun	 muutoksille.	 Keski-Suomes-
sa	on	useita	 laajoja	 järvialtaita.	Laajat	 järvet	nosta-
vat	 ympäristön	 tehoisaa	 lämpötilaa	 korkeammaksi.	
Tämä	 siirtää	 myös	 kasvillisuuden	 menestymisrajaa	
pohjoisemmaksi	 vähäjärvisiin	 alueisiin	 verrattuna	
(Eurola	1999).	

Keski-Suomessa	 on	 maaston	 pienipiirteisyyden	 ja	
vaihtelevan topografian ansiosta merkittävässä mää-
rin	pienvesiä	eli	lampia,	puroja	ja	lähteitä	(kartta	19.	
Arvokkaat	 pienvesikohteet).	 Keski-Suomen	 lähde-
tiheys	on	paikoin	suuri	 (Lammi	1993).	Harjut	ovat	
merkittäviä	pohjaveden	muodostumisalueita.	Harju-
jen	reunaosissa	pohjavesi	leikkaa	usein	maanpinnan	
tason,	mikä	ilmenee	lähteenä.	

Suojelualueverkosto
Keski-Suomessa	 on	 neljä	 kansallispuistoa:	 Salama-
järven,	Pyhä-Häkin,	 Isojärven	 ja	Leivonmäen	kan-
sallispuistot	 (kartta	 10.	 Kansallispuistot).	 Natura	
2000	 –verkostoon	 kuuluvia	 alueita	 on	 147	 (kartta	
11.	 Natura	 2000	 –alueet).	 Soidensuojeluohjelman	
kohteita	 on	 27.	 Suurin	 osa	 soidensuojeluohjelman	
kohteista	sijoittuu	 luoteisen	Keski-Suomen	alueelle	
(kartta	12.	Soidensuojeluohjelman	kohteet).	Lehto-
jensuojeluohjelman	kohteita	on	20	(kartta	13.	Leh-
tojensuojeluohjelman	 kohteet).	 Näistä	 suurin	 osa	
sijaitsee	 maakunnan	 eteläosissa.	 Vanhojen	 metsi-
en	suojeluohjelman	kohteita	on	71	(kartta	14.	Van-
hojen	 metsien	 suojeluohjelman	 kohteet),	 harjujen	
suojeluohjelman	 kohteita	 5	 (kartta	 15.	 Harjujen-
suojeluohjelman	 kohteet),	 lintuvesien	 suojeluohjel-
man	kohteita	14	(kartta	16.	Lintuvesien	suojeluoh-
jelman	kohteet)	ja	rantojensuojeluohjelman	kohteita	
15	(kartta	17.	Rantojensuojeluohjelman	kohteet).	Li-
säksi	maakunnassa	on	joukko	muita	luonnonsuoje-
lualueita.	
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Ihmistoiminnan vaikutuksia luonnossa
Keskisuomalainen	 teollisuus	on	perustunut	pääasi-
assa	metsän	hyödyntämiseen.	Tervanpolttoa	ja	mas-
topuukauppaa	 on	 harjoitettu	 1800-luvulla	 etenkin	
Suomenselällä.	Muualla	metsien	käyttö	perustui	 lä-
hinnä	 kaskeamiseen	 ja	 rakennuskäyttöön.	 Metsien	
käyttö	 sahatavarana	 alkoi	 kasvaa	 1800-luvun	 puo-
livälistä	alkaen,	kun	 takamaiden	metsien	hyödyntä-
minen	helpottui	puiden	uittokuljetuksen	yleistyttyä.	
Koskia	 on	 perattu	 runsaasti	 uiton	 käyttöön	 ja	 pa-
rikymmentä	 koskea	 on	 valjastettu	 voimatalouden	
tarpeisiin.	Metsätalous	on	edelleen	tärkeä	elinkeino	
Keski-Suomessa.

Kaskiviljely	 oli	 vielä	 1800-luvulla	 yleistä	 varsinkin	
Itä-Suomessa,	 ja	 kaskialue	 ulottui	 myös	 kaakkoi-
seen	 Keski-Suomeen.	 Myös	 metsälaiduntaminen	
oli	 yleistä	 vielä	 1900-luvun	 alkupuoliskolla	 (Hägg-
man	2000).	Sotien	jälkeen	alkanut	ja	edelleen	jatkuva	
maatalouden	rakennemuutos	on	muuttanut	ja	tulee	
muuttamaan	 tulevaisuudessakin	 maaseutualueiden	
maisemakuvaa.	Maakunnan	luontoympäristöön	ovat	
vaikuttaneet	myös	asutuksen	leviäminen	ja	liikenne.	
Metsäautotiet	halkovat	metsäisiä	alueita	tiheään.	

Soita	on	käytetty	moninaisiin	tarpeisiin.	Eniten	suo-
luontoon	ovat	vaikuttaneet	soiden	ojitukset.	Metsä-
ojituksia	alettiin	tehdä	1930-luvulla.	Etenkin	1960-	ja	
1970-luvuilla	 ojitustoiminta	 oli	 tehokasta	 ja	 laaja-
alaista.	 Nykyisin	 noin	 85	 %	 maakunnan	 suoalasta	
on	ojitettua	(Tiitinen-Salmela	2004).	Soita	on	otettu	
myös	turvetuotannon	käyttöön	ja	osa	soista	on	rai-
vattu	pelloiksi.

Vesistöjen	 tilaan	ovat	 vaikuttaneet	 etenkin	puunja-
lostusteollisuuden	 ja	 suurten	 asutustaajamien	 jäte-
vesipäästöt.	Näiden	haitallisia	ympäristövaikutuksia	
on	saatu	vähennettyä	merkittävästi	tehostuneella	jä-
tevedenpuhdistuksella	(kartta	9.	Pintavesien	yleinen	
käyttökelpoisuusluokitus).	 Hajakuormitus	 on	 pai-
koin	edelleen	merkittävä	vesistöjen	rehevöittäjä.	Re-
hevöityminen	on	muuttanut	monen	reittijärven	tilaa.	
Vesistöjä	 on	 myös	 kuivattu,	 laskettu	 ja	 rakennettu.	
Lähteitä	on	otettu	vedenottokäyttöön	ja	niitä	on	pe-
rattu.	 Useat	 lähteet	 ovat	 jääneet	 rakentamisen	 alle.	
Vuonna	1993	valmistuneen	pienvesiselvityksen	mu-
kaan	 alle	 yksi	 prosentti	 maakunnan	 pienvesistä	 on	
säilynyt	lähellä	luonnontilaa	(Lammi	1993).	

4.2. Keski-Suomen ekologiset suuralueet
Selvityksessä	 käytetyn	 aineiston	 pohjalta	 voidaan	
hahmottaa	Keski-Suomen	maakunnan	alueelta	eko-
logisesti	 yhtenäisiä	 aluekokonaisuuksia,	 joita	 tässä	
kutsutaan	 termillä	 ekologiset	 suuralueet.	 Selvityk-

sessä	 keskitytään	 kahteen	 Keski-Suomen	 alueelta	
määriteltyyn	suuralueeseen,	Suomenselän	suuraluee-
seen	ja	Päijänteen	suuralueeseen	(kartta	27.	Ekolo-
giset	suuralueet).	Näiden	voi	katsoa	ulottuvan	osit-
tain	myös	Keski-Suomen	maakunnan	ulkopuolelle,	
joskaan	selvityksessä	ei	ole	käsitelty	maakunnan	ul-
kopuolisia	alueita.

4.2.1. Suomenselän ekologinen suuralue 
Suomenselkä	on	vedenjakaja	Sisä-Suomen	järvialu-
een	ja	Pohjanmaan	jokien	välillä.	Suomenselkä	ero-
aa	 Itä-Karjalassa	 Maanselästä,	 kääntyy	 Kainuun	
seudulla	 lounaaseen	 ja	 ulottuu	 Lounais-Suomessa	
Isojoen	 Lauhavuorelle	 asti.	 Keski-Suomen	 kunnis-
ta	kokonaan	tai	osittain	Suomenselän	alueeseen	voi	
katsoa	kuuluvan	Pihtiputaan,	Kinnulan,	Kivijärven,	
Kannonkosken,	 Saarijärven,	 Kyyjärven,	 Karstulan,	
Pylkönmäen,	Multian	ja	Keuruun	(kartta	27.	Ekolo-
giset	suuralueet).	

Suomenselkä	 on	 suurelta	 osin	 metsien	 ja	 soiden	
peittämää,	karua	ja	pinnanmuodoltaan	tasaista	aluet-
ta.	Vähäiset	kohoumat	ovat	matalia	ja	laaksot	leveitä.	
Suomenselän	 alueella	 vallitsee	 muusta	 maakunnas-
ta	poikkeava	pohjoisempi	ilmastotyyppi.	Alueella	on	
keskimäärin	kylmempää	kuin	vastaavalla	korkeudel-
la	Pohjanmaalla	ja	Järvi-Suomessa.	Sadanta	on	hie-
man	muuta	Keski-Suomea	alhaisempi.	Suomenselän	
vähäjärvisellä	alueella	hallaa	esiintyy	muuta	maakun-
taa	enemmän.	

Suomenselän	kallioperä	on	pääosin	hapanta	grano-
dioriittia	 ja	 graniittia.	 Maaperä	 koostuu	 pääasiassa	
pohjamoreenista	 ja	 turvekerrostumista.	 Suomense-
län	alueen	luontoarvoja	ja	ominaispiirteitä	ovat	ha-
vumetsät,	karut	ja	laajat	suot	keidas-	ja	aapasuoaluei-
den	vaihettumisvyöhykkeellä	sekä	erämainen	luonne.	
Yleisin	metsätyyppi	on	kuivahko	kangas.	Suomense-
län	alueen	karuus	näkyy	lajistollisesti	mm.	eteläisten	
putkilokasvien	 lajimäärän	 niukkuutena	 verrattuna	
samalla	leveysasteella	oleviin	ympäröiviin	alueisiin.	

Suomenselän	alueella	soiden	osuus	on	huomattava.	
Suomenselän	aapasuoalueen	pinta-alasta	noin	puo-
let	on	suota.	Vallitsevimpia	suotyyppejä	ovat	vähära-
vinteiset	nevat	ja	rämeet.	Korpia	ja	lettoja	on	vähän.	
Soidensuojeluohjelmien	 perusohjelman	 kohteista	
suurin	osa	on	Suomenselän	alueella	(kartta	12.	Soi-
densuojeluohjelmien	 kohteet)	 (Keski-Suomen	 soi-
densuojelusuunnitelma	1975).	

Suomenselällä	esiintyy	valtakunnallisesti	tai	alueelli-
sesti	uhanalaisia	tai	silmälläpidettäviä	lajeja	erityisesti	
suokasvilajeissa	(kartta	22.	Keski-	ja	runsasravinteis-
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ten	soiden	kasvilajit;	ks.	myös	Liite	2)	sekä	vanhojen	
havumetsien	 käävissä	 ja	 hyönteisissä.	 Esimerkke-
jä	harvinaisista	ja	uhanalaisista	suokasvilajeista	ovat	
kaita-	 ja	punakämmekkä,	 ruskopiirtoheinä,	hoikka-
villa,	 vaaleasara,	 rimpivihvilä,	 suovalkku	 ja	 mähkä.	
Muita	 uhanalaisia	 Suomenselän	 alueella	 esiintyviä	
soiden	ja	vanhojen	metsien	lajeja	ovat	mm.	isonuija-
sammal,	raidantuoksukääpä,	sirppikääpä,	riekonkää-
pä,	korpikolva,	lovikerri	ja	isohukka	(Hertta-paikka-
tietojärjestelmä).	Etenkin	uhanalaisia	kääpiä	esiintyy	
tietyillä	alueilla	runsaasti.	Myös	lintulajistossa	esiin-
tyy	useita	metsien	ja	soiden	uhanalaisia	ja	huomion-
arvoisia	lajeja,	kuten	maakotka,	riekko,	metsähanhi,	
kapustarinta,	 sääksi	 ja	 kuukkeli.	 Laajat	 erämaa-alu-
eet	 tarjoavat	 rauhaisia	elinympäristöjä	mm.	suurille	
petolinnuille.	

Metsäpeurojen	kesälaitumia	on	laajalla	alueella	Suo-
menselällä,	myös	Keski-Suomen	alueella	maakunnan	
luoteiskulmalla.	 Peurojen	 talvilaidun	 keskittyy	 sup-
peammalle	alueelle	ulottuen	lännestä	Keski-Suomen	
alueelle	 Kyyjärven	 luoteisosassa	 (Pohjanmaan	 riis-
tanhoitopiiri	2003).	Metsojen	soidinalueita	on	Suo-
menselän	alueella	yleisesti	ottaen	runsaammin	kuin	
muualla	Keski-Suomen	 alueella	 (kartta	 25.	Metson	
soidinpaikat).	

Suomenselän	 alue	 kuuluu	 keskiboreaaliseen	 havu-
metsävyöhykkeeseen,	joka	liittyy	idässä	Pohjois-Ve-
näjän	 taigaan.	 Boreaalinen	 alue	 ulottuu	 pitkänä	 ja	
kapeana	alueena	Itä-Euroopan	ja	Siperian	havumet-
sävyöhykkeen	 eteläosiin.	 Suomenselän	 alue	on	 tär-
keä	havumetsävyöhykkeen	 itäisen	 lajiston	 leviämis-
reitti.	

Metsätalous	on	Suomenselän	alueella	tärkeä	elinkei-
no.	Metsät	ovat	hoidettuja	ja	tasaikäisiä.	Avohakkui-
siin,	 metsänviljelyyn	 ja	 soiden	 ojituksiin	 perustuva	
metsätalous	on	aiheuttanut	suuria	muutoksia	alueen	
metsäluontoon	viimeisten	60	vuoden	kuluessa.	Pu-
roja	ja	koskia	on	perattu	tukkien	uittoa	varten.	Met-
sätaloustoiminta	ulottuu	Suomenselän	alueella	lähes	
kaikkialle.	 1900-luvun	 alkupuolella	 alkanut	 met-
sänojitus	on	ollut	alueella	suurin	ympäristöä	muut-
tava	toiminta.	Varsinkin	1960-	ja	1970-	lukujen	vaih-
teessa	 ojituksen	 koneellistuttua	 toiminta	 oli	 hyvin	
laajaa	(Vainikainen	ym.	2001).	Alueella	on	useita	tur-
vetuotantoalueita.	 Luonnontilaisia,	 ojittamattomia	
soita	on	säilynyt	vähän.	

4.2.2. Päijänteen ekologinen suuralue 
Keski-	 ja	Pohjois-Päijänne	 ja	sen	 jylhät	rannat	ym-
päristöineen	muodostavat	toisen	merkittävän	luon-
tokokonaisuuden	Keski-Suomessa.	Päijänteen	suur-

alue	 kattaa	 suuren	 osa	 eteläisestä	 Keski-Suomesta	
kulkien	 kiilana	 Isojärven	 kansallispuistosta	 itään	
ja	 Päijänteen	 rantoja	 pitkin	 Kuhmoisten,	 Luhan-
gan,	 Jämsän,	 Korpilahden,	 Leivonmäen,	 Toivakan	
ja	 Muuramen	 alueilta	 Jyväskylän	 korkeudelle	 saak-
ka	 (kartta	 27.	 Ekologiset	 suuralueet).	 Suuralueen	
ytimen	muodostaa	Päijänne.	Alue	sijoittuu	pääosin	
Etelä-Hämeen	 ja	 Etelä-Savon	 eliömaakuntien	 alu-
eelle.	 Yhtenäisen	 alueen	 voi	 katsoa	 jatkuvan	 maa-
kunnan	rajojen	ulkopuolella	etelässä,	jossa	se	yhtyy	
Etelä-Hämeen	lehtoalueeseen.

Alueen	 korkeuserot	 ovat	 paikoin	 suuria,	 etenkin	
Pohjois-Päijänteen	vuorimaisilla	rannoilla,	jossa	kor-
keuserot	voivat	olla	yli	120	metriä.	Maakunnan	ete-
läosissa,	erityisesti	Päijänteen	rantavyöhykkeellä,	on	
runsaasti	 kalliomaata.	 Maakunnan	 arvokkaista	 kal-
lioalueista	 enemmistö	 sijoittuu	Päijänteen	ympäris-
töön	(kartta	18.	Luonnon-	ja	maisemansuojelun...).	
Eteläisten	 kuntien	 alueella	 esiintyy	 emäksisiä	 kivi-
lajeja,	 kuten	 kiilleliusketta	 ja	 kiillegneissiä.	Pohjois-
Päijänteen	 rannoilla	 esiintyy	 muualla	 maakunnassa	
harvinaisia	 savikkoalueita.	 Ravinteisen	 kallioperän	
ja vaihtelevan topografian ansiosta eteläisen Keski-
Suomen	luonto	on	varsin	monimuotoista.	Päijänne	
vaikuttaa	 pienilmastoon	 tasoittaen	 ja	 nostaen	 ym-
päristön	lämpötiloja.	Tämä	antaa	kasvillisuudelle	 ja	
eläimistölle	oman	piirteensä.

Päijänteen	 alueen	 luontoarvoja	 ja	 ominaispiirtei-
tä	ovat	rehevät	lehdot	ja	puronvarsimetsät,	ravintei-
set	kalliot	ja	kallioluontotyypit,	Päijänne	sekä	Päijän-
teen	saaret	ja	kallioiset	rannat.	Alueen	luontoarvoja	
lisäävät	 muut	 arvokkaat	 luontotyypit,	 kuten	 satun-
naiset	laajat	tai	rehevät	suot,	pienvedet,	monipuoli-
set	 vesistöt	 ja	 vesiluontotyypit,	 vanhat	metsät	 sekä	
monenlaiset	uhanalaiset	lajit.	Alueella	on	ekologises-
ti	 merkittäviä	 kokonaisuuksia	 ja	 paikoitellen	 esiin-
tyy	 vaateliasta	 lajistoa.	 Kasvillisuuden	 ominais-	 ja	
arvolajistoon	 kuuluvat	 mm.	 jalopuut,	 lehtolajisto	
ja	 paahdekalliolajisto	 (kartta	 20.	 Jalopuuesiintymät;	
23.	Lehtokasvit;	24.	Paahdekallioiden	kasvit)	Alueel-
la	esiintyy	runsas	ja	monipuolinen	uhanalainen	kas-
vilajisto	(kartta	21.	Uhanalaiset	ja	silmälläpidettävät	
kasvit).	Alueelle	sijoittuvien	luontotyyppien	ja	lajien	
moninaisuus	sinänsä	on	yksi	Päijänteen	alueen	luon-
non	ominaisuus.

Eteläinen	Keski-Suomi	ei	ole	varsinainen	lehtokes-
kus,	joskin	Etelä-Hämeen	lehtokeskuksen	on	joskus	
katsottu	 jatkuvan	 lounaisen	 Keski-Suomen	 alueel-
le.	 Keski-Suomen	 maakunnan	 eteläosa	 on	 kuiten-
kin	lehtojen	ja	lehtolajiston	runsauden	vuoksi	muus-
ta	maakunnasta	erottuva.	Suurin	osa	Keski-Suomen	
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lehtojensuojeluohjelman	kohteista	sijaitsee	eteläisen	
Keski-Suomen	 alueella	 (kartta	 13.	 Lehtojensuoje-
luohjelman	 kohteet).	 Niinikään	 luonnonsuojelulain	
suojeltuja	 jalopuumetsikköjä	 sekä	 yksittäisiä	 jalo-
puuesiintymiä,	 etenkin	 lehmusesiintymiä,	 sijaitsee	
eniten	Päijänteen	ympäristössä.	Alueella	esiintyy	pai-
koitellen	 valtakunnallisesti	 arvokasta	 tai	 uhanalais-
ta	 lehtolajistoa.	Keski-Suomen	maakunnan	alueella	
esiintyviä,	levinneisyydeltään	eteläisiä	kasvilajeja	ovat	
mm.	metsälehmus,	sinivuokko,	valkovuokko,	lehto-
palsami,	mäkitervakko	ja	punakoiso.	Uhanalaisia	tai	
harvinaisia	 eteläisiä	 lajeja	 ovat	 lisäksi	 mm.	 mäkiar-
ho,	 kesämaksaruoho,	 vuorijalava	 ja	 pähkinäpensas.	
Päijänteen	 ympäristössä	 tavataan	ns.	 etelävuorikas-
villisuutta	sekä	lajien	ääri-	ja	reliktiesiintymiä,	kuten	
pahtarikon	ja	vuorimunkin	esiintymät	Vaarunvuoril-
la.	Alueella	tavataan	myös	harvinaisia	ja	uhanalaisia	
hyönteislajeja.	Päijänteen	alueella	esiintyy	esimerkik-
si	erittäin	uhanalaiseksi	luokiteltu	karvakukkajäärä.	

Eteläisen	 Keski-Suomen	 suot	 kuuluvat	 Sisä-Suo-
men	 viettokeitaisiin.	 Keidassuoalue	 on	 vähäsoista,	
ja	etenkin	Päijänteen	ympäristössä	on	hyvin	vähän	
suomaata.	 Vähäsoisilla	 alueilla	 tyypillisimpiä	 soita	
ovat	korvet	ja	rämeet.	Alueen	vaihtelevasta	topogra-
fiasta ja runsaasta vesistöjen määrästä johtuen suot 
ovat	 usein	 pienialaisia.	 Laajoja	 suoaloja	 on	 vähän,	
ja	niistäkin	suurin	osa	on	ojitettu.	Keidassuoalueel-
la	 ojitus	 on	 ollut	 jopa	 tehokkaampaa	 kuin	 pohjoi-
sempana.	Etenkin	reheviä	korpityyppejä	on	ojitettu	
runsaasti	(Soidensuojelusuunnitelma	1978).	Poikke-
uksia	 muuten	 vähäsoisella	 alueella	 ovat	 Leivonmä-
en,	Toivakan	ja	Joutsan	kuntien	alueilla	olevat	Haa-
pasuo,	Rokasuo,	Katajaneva	ja	Harvastensuo,	jotka	
ovat	 eteläisen	 Keski-Suomen	 merkittävimpiä	 soi-
densuojelualueita.	

Päijänteen	 suuralueella	 sijaitsee	 maakunnan	 moni-
muotoisimpia	luontokohteita,	kuten	Vaarunvuorten	
alue	 Korpilahdella	 ja	 Onkisalon	 itäosan	 lehtoalue	
Luhangassa.	Päijänteen	alueella	on	kolme	erityissuo-
jelua	 vaativaa	 vesistöä:	 Arvajan	 reitti	 Kuhmoisissa,	
Rutajoen	vesistö	Leivonmäellä	ja	Iilijärven	järvialue	
Toivakassa	(Erityissuojelua	vaativat...1992).

Päijänteen	 suuralueella	 käyttöpaineita	 asettavat	 va-
paa-ajan	 asuminen	 sekä	 Päijänteen	 virkistyskäyttö	
ja	 vesistömatkailu.	 Myös	 metsätaloudella	 on	 suuri	
merkitys	alueella.	Eteläisessä	Keski-Suomessa	on	re-
heviä	kuusivaltaisia	metsiä,	 joita	on	otettu	metsäta-
louden	käyttöön.	Kaskikoivikoita	on	uudistettu	kuu-
selle	 menneinä	 vuosikymmeninä.	 Rehevät	 suot	 on	
pääosin	ojitettu	tai	raivattu	pelloksi.

4.2.3. Yhteenveto ekologisista suuralueista
Keski-Suomen	 alueelta	 määriteltyjen	 ekologisten	
suuralueiden	keskeiset	luontoarvot	on	esitetty	Tau-
lukossa	1.	

Taulukko 1. Keskeisiä luontoarvoja ja luon-
non ominaispiirteitä Keski-Suomen ekologisil-
la suuralueilla.

Suuralue   Luontoarvot ja luonnon ominaispiirteet

    Laajat yhtenäiset suo- ja metsäalueet
Suomenselän alue  Soiden ja vanhojen havumetsien lajisto;
    myös uhanalaiset lajit
    Suuret petolinnut, metsäpeura

    Vaihteleva topografia
    Päijänne ja erityissuojelua vaativat vesistöt
    Lehdot, rehevät metsät
Päijänteen alue  Paahdekalliot, emäksiset kallioalueet
    Kallio- ja lehtolajisto, jalopuut, 
    uhanalaiset lajit
    Erilaisten luontotyyppien monipuolisuus:
    lehdot, vanhat metsät, suot, kalliot

4.3. Luontoytimet
Keski-Suomessa	on	runsaasti	arvokkaita	luontokoh-
teita.	Tässä	selvityksessä	on	lueteltu	vain	ne	luonto-
ytimet,	jotka	sisältyvät	ekologisiin	vyöhykkeisiin.	Ar-
vokkaita	 luontokohteita	 eli	 luontoytimiä	 on	 paljon	
myös	ekologisten	vyöhykkeiden	ulkopuolella.	

4.4. Ekologiset vyöhykkeet
Ekologiset	 vyöhykkeet	 on	 muodostettu	 luonnon	
monimuotoisuudelle	 tärkeiden	 alueiden	 läheisyyttä	
ja	 kytkeytyneisyyttä	 korostavan	 periaatteen	 mukai-
sesti.	Vyöhykkeet	on	muodostettu	 alueille,	 joilla	 jo	
entuudestaan	 sijaitsee	 useita	 tärkeitä	 luonnonarvo-
kohteita,	esimerkiksi	luonnonsuojelualueita.	

Ekologisia	vyöhykkeitä	ei	ole	rajattu	kartoille	tarkas-
ti,	 vaan	 vyöhykealueet	 on	 osoitettu	 yleispiirteisillä	
rasteroinneilla.	

Ekologisia	 vyöhykkeitä	 on	 yleisellä	 tasolla	 arvioitu	
myös	 luontomatkailun	 ja	 virkistyskäytön	 kannalta.	
Vyöhykealueet	 ovat	 luonnoltaan	 monimuotoisia	 ja	
monipuolisia,	ja	vyöhykkeisiin	sisältyvillä	alueilla	on	
myös	maisemallisia	arvoja.	Niiden	voi	siten	olettaa	
olevan	otollisia	luontomatkailun	vetovoimakohteita.	
Osalle	 alueista	 kohdistuu	 jo	nyt	 runsasta	 virkistys-	
ja	luontomatkailukäyttöä	tai	alueille	on	suunnitteilla	
luontomatkailun	 kehittämishankkeita.	 Luontomat-
kailu	ja	virkistyskäyttö	eivät	ole	ristiriidassa	alueiden	
luontoarvojen	säilymisen	kanssa,	mikäli	luontomat-
kailu	suunnitellaan	luontoarvot	huomioiden.	Ekolo-
giset	vyöhykkeet	on	kuitenkin	ensisijaisesti	muodos-
tettu	 luonnonarvojen	 perusteella.	 Alueiden	 käytön	
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suunnittelun	tavoitteena	tulee	olla	alueiden	luonto-
arvojen	säilyttäminen.

Seuraavassa	 on	 esitelty	 Keski-Suomen	 ekologiset	
vyöhykkeet.	 Vyöhykkeet	 sijaitsevat	 pääosin	 ekolo-
gisilla	suuralueilla,	koska	suuralueiden	on	tässä	sel-
vityksessä	todettu	olevan	maakunnan	ja	 jopa	valta-
kunnan	 mittakaavassa	 merkittäviä	 luonnonalueita.	
Ekologisten	vyöhykkeiden	osoittaminen	suuralueil-
le	 ei	 tarkoita,	 etteikö	 muualla	 Keski-Suomessa	 oli-
si	 arvokkaita	 luonnonalueita	 tai	 tarvetta	 ekologisil-
le	yhteyksille.	Tässä	selvityksessä	on	esille	nostettu	
kuitenkin	vain	ne	arvoalueet,	 jotka	sijaitsevat	suur-
alueilla	tai	 joiden	luonto	on	rinnasteinen	suuraluei-
den	luontoon,	ja	joilla	siten	voi	osoittaa	olevan	myös	
valtakunnallista	merkitystä.	

4.4.1. Suomenselän suuralueen 
 ekologiset vyöhykkeet
Suomenselän	 alueen	 luontoa	 on	 kuvattu	 luvussa	
4.2.1.	Suomenselän	alueelle	on	osoitettu	neljä	eko-
logista	vyöhykettä,	jotka	ovat	nimeltään
	
1.	Seläntauksen	vyöhyke	
2.	Salamajärven	vyöhyke	
3.	Keskisen	Suomenselän	vyöhyke	
4.	Pyhä-Häkin	vyöhyke*

ks.	 kartta	 28.	 Ekologiset	 suuralueet	 ja	 ekologiset	
vyöhykkeet
	
*	Pyhä-Häkin	vyöhyke	ei	sijaitse	maantieteellisesti	Suomenselän	
suuralueella.	Pyhä-Häkin	vyöhykkeen	luonto	on	kuitenkin	rin-
nasteinen	Suomenselän	 luontoon	 ja	 siksi	 se	on	 tässä	sijoitettu	
Suomenselän	vyöhykkeisiin.

Ekologisilla	vyöhykkeillä	tulee	alueidenkäytössä	edis-
tää	luonnon	erityispiirteiden	säilymistä	sekä	kehittää	
ekologisia	yhteyksiä	 luontoydinten	välillä.	Suomen-
selän	alueen	luonnon	erityispiirteitä	ovat	ennen	kaik-
kea	boreaalisen	luonnonmetsän	ja	suoluonnon	piir-
teet.	Ekologisilla	vyöhykkeillä	tulee	alueidenkäytössä	
edistää	 luonnontilaisen	 havumetsän	 ja	 suoluonnon	
rakennepiirteiden	säilymistä	ja	kehittämistä.	

Seläntauksen vyöhyke 
Seläntauksen	 vyöhyke	 sijaitsee	 luode-kaakko-suun-
taisena	alueena	Pihtiputaan	ja	Kinnulan	kuntien	ra-
jalla	 ulottuen	 myös	 Viitasaaren	 ja	 Kivijärven	 poh-
joisosiin.

Alueella	 on	 useita	 merkittäviä	 soiden-	 ja	 vanhan	
metsän	 suojelukohteita.	 Laajat	 suojelualueet	 jatku-
vat	myös	maakunnan	rajojen	ulkopuolelle	Reisjärven	

kunnan	 alueelle.	 Alueen	 tärkeimpiä	 suojelualueko-
konaisuuksia	ovat	Multarinmeri-Harjuntakanen-Rii-
tasuon	ja	Seläntauksen	soiden	Natura	2000	-alueet.	
Lisäksi	alueella	on	muita	yksittäisiä,	etenkin	soiden-	
ja	 vanhojen	 metsien	 suojelualueita	 ja	 suojeluohjel-
makohteita.	

Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuon	 Natura-alue	 si-
jaitsee	 Pihtiputaan	 luoteisosassa.	 Alue	 on	 laaja	 ja	
erämainen	edustava	suo-,	vesistö-	ja	metsäluontoko-
konaisuus.	Karut	ja	louhikkoiset	mäntykankaat	ovat	
pääosin	luontaisesti	uudistuneita.	Suot	ovat	pääosin	
eri	 rämetyyppien	 soita,	 mutta	 paikoitellen	 esiintyy	
ravinteisia,	 monimuotoisia	 ja	 lajirikkaita	 suoaluei-
ta	 (Natura	2000	–kohdekuvaukset).	Multarinmeren	
alueella	on	useita	luonnontilaisia	pienvesiä.	Alue	on	
yksi	 parhaiten	 säilyneistä	 hydrologisista	 kokonai-
suuksista	Keski-Suomessa	(Lammi	1993).	

Seläntauksen suot	 sijaitsevat	 edellisen	 kohteen	 etelä-
puolella	 Pihtiputaan	 ja	 Kinnulan	 rajan	 molemmin	
puolin.	 Alueella	 on	 useita	 Pohjanmaan	 aapasoihin	
kuuluvia	 lähekkäisiä	 suokohteita.	 Suot	 ovat	 laajo-
ja	 ja	monipuolisia	kokonaisuuksia	vaihdellen	hyvin	
karuista	rämesoista	ravinteisiin	lähde-	ja	lettosoihin.	
Alueella	on	runsas	uhanalainen	lajisto	sekä	arvokas	
linnusto	 ja	 erämaaeläimistö.	 Seläntauksen	 soiden	
Natura-alueella	 on	 myös	 vanhan	 metsän	 kohteita	
(Natura	2000	–kohdekuvaukset).

Viitasaaren	 puolella	 arvokkaita	 luonnonsuojelualu-
eita	ovat	 lisäksi	mm.	vanhan	metsän	kohteet	Niini-
mäki, Karhunkangas, Iso-Saukkonen	ja	Ruokomäki	sekä	
Kivinevan soidensuojelualue.	 Myös	 nämä	 suojelualueet	
sisältyvät	Seläntauksen	ekologiseen	vyöhykkeeseen.

Vanhan	metsän	lajeista	alueella	esiintyy	harvinaisia	ja	
uhanalaisia	kääpälajeja,	mm.	sirppikääpä,	riekonkää-
pä,	 haavanpökkelökääpä,	 raidantuoksukääpä	 sekä	
kovakuoriais-	 ja	muita	 selkärangattomia	 lajeja.	 Soi-
den	 kasvilajistossa	 valtakunnallisesti	 ja	 alueellisesti	
uhanalaisia	 lajeja	 ovat	 esimerkiksi	 kaitakämmekkä,	
punakämmekkä,	konnanlieko,	äimäsara,	hoikkavilla,	
ruskopiirtoheinä,	mähkä	ja	vaaleasara.

Alueella	 esiintyy	 kesäaikaan	 runsaasti	 soilla	 laidun-
tavia	metsäpeuroja.	Alue	on	yksi	Keski-Suomen	tär-
keimmistä	metsäpeura-alueista.	Alue	on	luonteeltaan	
erämaista.	 Lapinsormi-retkeilyreitti	 kulkee	 Selänta-
uksen	vyöhykkeen	pohjoisosassa.	

Salamajärven vyöhyke
Salamajärven	 vyöhyke	 sijaitsee	 Kivijärven	 ja	 Kin-
nulan	 kuntien	 alueella	 maakuntarajan	 tuntumassa.	
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Alue	 kattaa	 Salamajärven	 kansallispuiston	 alueen	
ympäristöineen	 sekä	 Silppolanraivio-Aittosuonleh-
don	Natura-alueen.

Salamajärven kansallispuisto	 sijaitsee	 Keski-Pohjan-
maan	 ja	 Keski-Suomen	 maakuntien	 rajaseudulla	
Perhon,	Kivijärven	ja	Kinnulan	kuntien	alueella.	Sa-
lamaperän	 luonnonpuisto,	 Salamajärven	 kansallis-
puisto	 ja	näiden	 ympäristö	 edustavat	Suomenselän	
karua, suovaltaista ja topografialtaan tasaista seutua. 
Alueella	 esiintyy	 useita	 erämaalajeja	 sekä	 runsaasti	
uhanalaisia	kasvi-	 ja	eläinlajeja	 (Natura	2000	–koh-
dekuvaukset).	Seudulla	on	metsäpeuran	kesälaidun-
alueita.

Silppolanraivio-Aittosuonlehto	on	Salamajärven	kansal-
lispuiston	kaakkoispuolella	sijaitseva	vanhan	metsän	
kohde,	 jonka	 havupuuvaltaisissa	 metsissä	 on	 run-
saasti	 järeää	 lehtipuustoa	 (Natura	 2000	 –kohdeku-
vaukset).	Myös	maakunnan	rajojen	ulkopuolella	 lä-
hikunnissa	 Halsualla,	 Lestijärvellä	 ja	 Perhossa	 on	
useita	laajoja	ja	arvokkaita	suojelualueita	(mm.	Lin-
jasalmenneva	ja	Hangasneva-Säästöpiirinneva).	

Keskisen Suomenselän vyöhyke
Alue	 sijaitsee	 lähes	 pohjois-eteläsuuntaisesti	 maa-
kunnan	rajan	myötäisesti	Kyyjärven	länsiosaa	pitkin	
Karstulan,	Pylkönmäen,	Multian,	Saarijärven	ja	Uu-
raisten	kuntien	alueille.	Tällä	vyöhykkeellä	on	useita	
laajoja	Natura-alueita,	joilla	on	arvokkaita	suoaluei-
ta,	vanhoja	metsiä,	harjumuodostumia	ja	pienvesiä.	
Myös	maakunnan	rajojen	ulkopuolella	Perhon,	Ala-
järven,	Soinin	 ja	Ähtärin	kuntien	alueilla	on	useita	
laajoja	suojelualueita.	Seuraavassa	on	lueteltu	alueen	
merkittäviä	suojelualuekokonaisuuksia.

Kyyjärven	 Pohjoisneva	 on	 laaja	 aluekokonaisuus,	 jo-
hon	 kuuluu	 useita	 jo	 perustettuja	 soidensuojelu-
alueita	ympäristöineen	sekä	niihin	liittyviä	harju-	ja	
dyynimuodostumia	 sekä	 järviä.	 Saarisuo-Valleussuo-
Löytösuo-Hirvilampi	 on	 laaja,	 erämainen	 ja	 pääosin	
luonnontilaisena	 säilynyt	 aapasuoalue.	 Peuralammin-
neva	 on	 Natura-täydennyksessä	 verkostoon	 liitetty	
kohde.	 Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva	 on	 merkittä-
viä	 suo-	 ja	pienvesiarvoja	käsittävä	 luontokokonai-
suus	 Karstulassa.	 Laihistenneva-Härkäneva-Vahvasen-
joki	 on	 varsin	 luonnontilaisena	 säilynyt	 suoalue	 ja	
sen	 pohjoispuolella	 oleva	 erillinen	 jokireitti.	 Aitto-
suo-Leppäsuo-Uitusharju	on	Karstulan	ja	Pylkönmäen	
rajalla	sijaitseva	kangasmaiden,	aapasoiden,	pienten	
lampien	 ja	 niitä	 yhdistävien	 purojen	 kokonaisuus.	
Pylkönmäen	Tervaniemen alue	käsittää	paikallisesti	ar-
vokkaaksi	 luokitellun	 harjualueen	 Kiesimenjärven	
luoteisrannalla,	 sen	 länsipuolella	 olevan	 Tervasuon	

luonnontilaisen	osan	sekä	läheisen	Oulunnevan.	Ok-
salan Isosuo	ja	Miehinkäisensuo	ovat	Uuraisilla	sijaitse-
via	keidassuoalueita.	Joensuonkangas	sijaitsee	Multian	
kunnan	 itäosassa.	Sen	ydinosan	muodostaa	vanho-
jen	 metsien	 suojelualue,	 josta	 osa	 on	 ollut	 Metsä-
hallituksen	 aarnialueena,	 osa	 luonnonhoitometsä-
nä.	Multian	Lampuodinsuo	on	harvinaisen	korkealla,	
234	 m	 merenpinnasta	 sijaitseva	 keidassuo,	 jonka	
kasvillisuus	 koostuu	 erilaisista	 räme-	 ja	 nevatyyp-
peistä	(Natura	–kohdekuvaukset).

Keuruun	 ja	 Multian	 rajalla	 sijaitseva	 Vesilahdensuo 
on	 kapeahko,	 vetinen	 Pohjanmaan	 aapasuo.	 Kurki-
suo	 on	 pohjoisosastaan	 lähes	 luonnontilainen	 suo-
alue,	joka	on	kehittymässä	keidassuoksi.	Maaherran-
suon	 Natura-alue	 koostuu	 Maaherransuosta,	 joka	
kuuluu	Suomenselän	aapasoiden	suoyhdistymävyö-
hykkeeseen,	Paloharjunkankaan	metsäalueesta	 sekä	
Hännättömänpurosta,	 joka	 on	 luonnontilassa	 säi-
lynyt	osa	laajempaa	jokireitistöä	(Natura	–kohdeku-
vaukset).	
	
Pyhä-Häkin vyöhyke
Pyhä-Häkin	 vyöhyke	 sijaitsee	 Saarijärven,	 Kan-
nonkosken	 ja	Äänekosken	alueella.	Vyöhyke	kattaa	
Pyhä-Häkin	 kansallispuiston	 ympäristöineen	 ulot-
tuen	Äänekosken	puolelle	Kivetyn	alueelle	 ja	Kan-
nonkosken	puolelle	Isolähteenpuron	ja	Kylkisaaret-
Raakkipuron	metsä-Pohjoiskallion	Natura-alueille.

Pyhä-Häkin kansallispuisto	on	arvokas	suoalueiden	ja	
vanhojen	metsien	kohde.	Kuukkelin	elinympäristö-
nä	kansallispuisto	ja	sen	lähialueet	ovat	merkittäviä.	
Pyhä-Häkin	pohjoispuolella	Kannonkosken	puolel-
la	on	Rakennuslampien	pienvesikokonaisuus	harju-
maastossa.	Pyhä-Häkin	 itäpuolella	Äänekoskella	si-
jaitsee	Kivetyn alue,	jossa	on	vanhan	metsän	kohteita.	
Kivetyssä	on	myös	kuukkelipopulaatio.	Isolähteenpu-
ron	Natura-alueeseen	kuuluu	noin	400	metrin	luon-
nontilainen	osuus	Isolähteenpuroa	ja	suurta	lähdet-
tä	ympäröivää	suota.	Suotyyppi	vaihtelee	ruoho-	 ja	
heinäkorven	sekä	rämemäisiä	piirteitä	saavan	letto-
korven	välillä.	Lähteisyyden	ja	luhtaisuuden	vaikutus	
on	näkyvä.	Kylkisaaret-Raakkipuron metsä-Pohjoiskalli-
on	Natura-alue	muodostuu	pienistä	yksittäisistä	van-
han	metsän	kohteista	ja	pienistä	Vuosjärven	saarista	
ja	 louhikkoisista	ranta-alueista,	 jotka	yhdessä	katta-
vat	monta	eri	luontotyyppiä.	Lisäksi	alueeseen	kuu-
luvat	 Pohjoiskallion	 aarnialue	 ja	 Raakkipuron	 van-
han	metsän	kohde	(Natura	2000	–kohdekuvaukset).

Pyhä-Häkin	 kansallispuistossa	 ja	 sen	 ympäristössä	
on	tavattu	useita	uhanalaisia	lahopuiden	kovakuori-
ais-	ja	kääpälajeja,	mm.	korpikolva,	lovikerri,	lahoka-
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po,	liekohärkä,	isohukka,	sirppikääpä	ja	riekonkääpä.	
Uhanalaisista	 ja	 silmälläpidettävistä	 suokasvilajeista	
alueella	esiintyy	mm.	puna-	 ja	kaitakämmekkä	sekä	
suovalkku.	Linnustossa	esiintyy	mm.	kuukkeli	(kart-
ta	26.	Kuukkelihavainnot),	pikkusieppo,	pikkutikka	
ja	sinipyrstö.	

Pyhä-Häkin	vyöhyke	ei	varsinaisesti	kuulu	Suomen-
selän	alueeseen.	Pyhä-Häkin	havumetsiä	ja	soita	kä-
sittävä	luonto	sekä	näille	tyypillinen	lajisto	ovat	kui-
tenkin	 samankaltaisia	 Suomenselän	 alueen	 kanssa	
ja	 seutu	on	 siksi	perusteltua	 sisällyttää	 tässä	osaksi	
Suomenselän	 suuraluetta.	 Pyhä-Häkin	 vyöhykkeen	
merkitys	Suomenselän	 tuki-	 tai	 satelliittialueena	on	
huomattava.	

Pyhä-Häkin	 alue	 on	 vesistöjen	 ympäröimä	 muual-
la	kuin	lännessä.	Lännen	kautta	on	ainoa	maayhte-
ys	muuhun	Suomenselän	alueeseen.	Turvaamalla	ja	
kehittämällä	 ekologisia	 yhteyksiä	 Pyhä-Häkin	 vyö-
hykkeellä,	voi	alue	muodostaa	laajemman	itsenäisen	
metsämantereen.	Tällaisen	kansallispuiston	ympäril-
le	 muodostuvan	 puskurialueen	 avulla	 varmistetaan	
lajiston	 liikkuminen	 ja	 leviäminen	 laajemmalla	 alu-
eella.	

4.4.2. Luontomatkailu ja virkistyskäyttö   
 Suomenselän alueen vyöhykkeillä
Luontomatkailussa	 ja	 virkistyskäytössä	 alueen	 tär-
keänä	 vetovoimatekijänä	 on	 Suomenselän	 erämai-
nen	 luonne.	 Suomenselkä	 soveltuu	 luontoretkeily-	
ja	vaelluskohteeksi.	Alueella	kulkee	useita	retkeily-	ja	
vaellusreittejä,	 esimerkiksi	 Lapinsormi-vaellusreitti.	
Peuranpolku-retkireitistö	kulkee	Salamajärveltä	poh-
joiseen	Keski-Suomen	maakuntarajojen	ulkopuolel-
la.	Suomenselän	alue	soveltuu	hyvin	metsästys-,	sie-
nestys-	 ja	 marjastusalueeksi.	 Alueelle	 on	 ominaista	
laajat	ja	hiljaiset	metsä-	ja	suoalueet.	

Luontomatkailussa	 ja	 esimerkiksi	 massatapahtumi-
en	järjestämisessä	tulee	ottaa	huomioon	alueen	erä-
mainen	 luonne.	 Esimerkiksi	 moottoriajoneuvoilla	
tapahtuvan	virkistyskäytön	suunnittelussa	tulee	huo-
mioida	alueen	luontoarvot,	esimerkiksi	suurten	pe-
tolintujen	reviirit.	

4.4.3. Päijänteen suuralueen 
 ekologiset vyöhykkeet
Päijänteen	 suuralueen	 luontoa	 on	 kuvattu	 luvussa	
4.2.2.	Päijänteen	ekologinen	suuralue	kulkee	Isojär-
ven	kansallispuistosta	itään	ja	Päijänteen	rantoja	pit-
kin	pohjoiseen	Jyväskylän	korkeudelle	saakka.	Ete-
läisen	 Keski-Suomen	 alueella	 ei	 ole	 vastaavanlaisia	
luonnoltaan	 ja	 lajistoltaan	 yhtenäisiä	 vyöhykkei-

tä	 kuin	 Suomenselän	 alueella.	 Alueella	 on	 kuiten-
kin	 runsaasti	 yksittäisiä	 ja	 lajistoltaan	 erityyppisiä	
luonnonarvokohteita.	 Päijänteen	 alueen	 luontoar-
vojen	 yhteiset	 nimittäjät	 löytyvät	 ravinteisesta	 kal-
lioperästä, vaihtelevasta topografiasta ja Päijäntees-
tä.	Päijänteen	alueelle	on	osoitettu	neljä	 ekologista	
vyöhykettä:	

1.	Isojärven	–Arvajan	reitin	vyöhyke	
2.	Vanhanselän-Saviselän	vyöhyke	
3.	Pohjois-Päijänteen	vyöhyke	
4.	Leivonmäen	kansallispuiston	vyöhyke

ks.	 kartta	 28.	 Ekologiset	 suuralueet	 ja	 ekologiset	
vyöhykkeet

Päijänteen	 alueen	 vyöhykkeillä	 tulee	 alueidenkäy-
tön	 suunnittelulla	 edistää	 luonnon	 ominaispiirtei-
den	 säilymistä.	 Päijänteen	 alueen	 ominaispiirteitä	
ovat	ennen	kaikkea	Päijänne	ja	muut	arvokkaat	ve-
sistöt,	 kallioluontotyypit	 ja	 paahdekalliolajisto	 sekä	
monenlaiset	 lehtoluontotyypit	 ja	 lehtolajisto.	 Päi-
jänteen	alueen	luonnolle	on	tyypillistä	myös	luonto-
tyyppien	vaihtelevuus.	Luontotyyppien	ja	lajien	mo-
nimuotoisuuden	 säilyttämistä	 tulee	 edistää	 alueella.	
Tarkoituksenmukaisten	 ekologisten	 yhteyksien	 säi-
lyttämistä	 ja	muodostamista	on	kehitettävä	 luonto-
ytimien	välillä.	

Isojärven - Arvajan reitin vyöhyke
Isojärven	 –	 Arvajan	 reitin	 vyöhyke	 sijaitsee	 pää-
osin	Kuhmoisten	kunnan	alueella	Isojärven	kansal-
lispuiston	ympäristössä.	Alue	kattaa	Isojärven	kan-
sallispuiston	ja	Arvajan	valtakunnallisesti	arvokkaan	
vesistöreitin	 lisäksi	 Natura-	 ja	 muita	 suojelualuei-
ta,	 mm.	 Hertunvuoren,	 Rajalan,	 Kaitajärven	 sekä	
Kärppäjärven	Natura-alueet.	Vyöhyke	rajautuu	idäs-
sä	Päijänteeseen.	

Isojärvi-Arvajan reitin	 Natura-alueen	 keskeisen	 osan	
muodostaa	 Isojärven	 kansallispuisto,	 siihen	 liittyvä	
Isojärvi	rantojensuojeluohjelma-alueineen	ja	Päijän-
teeseen	 laskeva,	 kahdeksan	 koskea	 sisältävä	 Arva-
jan	koskireitti.	Kansallispuistoalueella	vuorottelevat	
korkeat	mäet	jyrkänteineen	ja	pitkät	kapeat	murros-
laaksot	 eli	 hoilot.	 Natura-alueeseen	 kuuluu	 myös	
rantojensuojeluohjelman	 ulkopuolinen	 kansallis-
puistoon	rajautuva	alue,	jolla	esiintyy	mm.	lehtoja	ja	
pienvesiä.	 Arvajan	 reitti	 on	 arvokas	 virtakutuisten	
kalalajien,	 etenkin	 taimenen	 lisääntymisalue	 (Natu-
ra	2000	–kohdekuvaukset).	Koskireitin	kunnostuk-
sella	on	parannettu	Isojärven	taimenen	lisääntymis-	
ja	elinmahdollisuuksia	alueella.	
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Arvajan reitti	 sisältyy	 erityissuojelua	 vaativiin	 vesis-
töihin.	Reitti	saa	alkunsa	useista	Isojärveen	laskevis-
ta	pienvesistä.	Isojärvi	on	noin	15	km	pitkä,	kapea	
järvi,	jonka	veden	laatu	on	erinomainen.	Maisemalle	
antavat	 leimaa	 suuret	maaston	korkeuserot.	 Isojär-
vestä	 reitti	 jatkuu	 kahdeksan	 kosken	 ja	 pienehkön	
Pälämä-järven	 kautta	 Päijänteen	 Arvajanlahteen.	
Reitti	 kuuluu	 luonnontilaisuutensa	 ja	 useiden	 kos-
kiensa	 takia	 Päijänteen	 alueen	 arvokkaimpiin	 vir-
taviin	 vesiin.	 Alueella	 on	 paljon	 voimakkaita	 mur-
roslaaksoja,	jotka	muodostavat	jyrkänteitä	ja	kapeita	
vesistöjä	 (Erityissuojelua	vaativat…	1992).	Arvajan	
reitin	keskeinen	alue	on	arvotettu	valtakunnallises-
ti	 arvokkaaksi	 maisema-alueeksi.	 Rantavyöhykkeen	
viljelyalueet	yhdessä	koskireitin	kanssa	muodostavat	
luonnon	 monimuotoisuuden	 kannalta	 arvokkaan	
mosaiikin.

Hertunvuoren	Natura-alue	on	kasvillisuudeltaan	mo-
nipuolinen	 ja	 edustava	 kalliokohde.	 Kalliokasvilli-
suus	on	pohjoisosassa	enimmäkseen	vähäravinteista,	
mutta	 Hertunvuoren	 ja	 erityisesti	 Visaruminvuo-
ren	 lounaisjyrkänteellä	on	edustavaa	keskiravinteis-
ta	 kasvillisuutta.	 Rajalan	 alueen	 metsät	 ovat	 moni-
puolisia,	osin	entisille	kaski-	ja	hakamaille	syntyneitä	
lehtipuuvaltaisia	 metsiä	 ja	 osin	 vanhaa	 ja	 kookasta	
kuusikkoa	ja	männikköä.	Havupuuvaltaisillakin	alu-
eilla	 lehtipuun	 osuus	 on	 merkittävä.	 Koko	 aluetta	
luonnehtii	 rehevyys	 ja	 lehtokasvillisuuden	 runsaus.	
Lahopuuta	 on	 runsaasti.	 Lahopuulla	 on	 runsaasti	
kääpiä.	Kaitajärven	alueen	ytimen	muodostavat	van-
hojen	 metsien	 suojeluohjelman	 alue	 Kaitavuorel-
la	sekä	niiden	vieressä	oleva	Aukiasuo.	Kaitajärven	
eteläpuolella	on	geologisesti	mielenkiintoista	aluetta,	
kalliolakien	ja	-jyrkänteiden	sekä	suojuottien	mosa-
iikkia.	Kuhmoisten	koillisosassa	sijaitseva	Kärppäjär-
ven alue	on	monimuotoista	aluetta.	Sitä	luonnehtivat	
jyrkähkörinteiset	harjualueet,	 loivemmin	kumpuile-
vat	mäkimaisemat,	 kalliojyrkänteet,	 kivikkoiset	 rin-
teet,	 pienet	 kallioalueet,	 notkelmien	 suopainanteet,	
suorantaiset	lammet	ja	niitä	yhdistävät	purot	(Natu-
ra	2000	–kohdekuvaukset).	

Isojärven	-	Arvajan	reitin	vyöhykkeellä	on	lajistollis-
ta	arvoa.	Uhanalaisista	lajeista	alueella	esiintyy	mm.	
ketokatkero,	joka	on	erityisesti	suojeltava	laji.	

Vanhanselän-Saviselän vyöhyke
Vanhanselän-Saviselän	 vyöhyke	 kattaa	 Päijänteen	
vesialueet,	saaret	ja	ranta-alueet	Kuhmoisten	Pihla-
jakosken	 ja	 Luhangan	 Judinsalon	 kohdalta	 pohjoi-
seen	 päin	 Korpilahden	 Kärkistensalmelle	 saakka.	
Vyöhykkeeseen	 sisältyy	 useita	 Päijänteen	 vesialu-
eella,	 saarissa	 ja	 mannerrannoilla	 sijaitsevia	 Natu-

ra-alueita	ja	muita	suojelualueita.	Alue	ulottuu	Kuh-
moisten,	Luhangan,	Jämsän	ja	Korpilahden	kuntien	
alueille.	Alueen	merkittäviä	suojelualueita	ovat	mm.	
Natura-alueet	Edessalo-Haukkasalo,	Onkisalo-Her-
jaanselkä,	 Vahervuori,	 Putkilahti,	 Vaarunvuoret	 ja	
Vanhanselkä-Ruppavuori.

Edessalo-Haukkasalon	 Natura-alueeseen	 kuuluu	 Päi-
jänteen	 saaristoa	 ja	 mannerrantaa.	 Alue	 on	 pin-
nanmuodoltaan	 varsin	 vaihteleva.	 Tämä	 aiheuttaa	
vaihtelua	 pienilmastoon	 ja	 kasvillisuuteen.	 Erilaisia	
elinympäristöjä	 alueella	 onkin	 varsin	 paljon	 ja	 nii-
den	vaihtelu	on	pienipiirteistä.	Alueella	on	huomat-
tavia	 vanhan	 metsän	 arvoja.	 Myös	 linnustollisesti	
alue	on	tärkeä.	Onkisalo-Herjaanselän	Natura-alue	on	
suuren	karun	järven	saariston	ja	rehevien	lehtomais-
ten	metsien	muodostama	kokonaisuus.	Molikon	leh-
to	Onkisalossa	on	Keski-Suomen	laajimpia	lehtoja.	
Natura-kohteeseen	kuuluu	myös	useita	uhanalaisen	
valkoselkätikan	kannalta	tärkeitä	vanhoja	lehtimetsiä.	
Kohteen	ydin	Onkisalon	itäosa	on	maakunnan	mo-
nimuotoisempia	alueita.	Kohde	on	rehevä	lehtoalue,	
ja	 sillä	 on	 tärkeä	 tehtävä	 lehtolajiston,	 uhanalaisen	
linnuston	ja	muun	vanhoista	lehtimetsistä	riippuvai-
sen	 lajiston	 sekä	 keskiravinteisen	 kalliokasvillisuu-
den	 suojelussa.	Natura-alue	Onkisalo-Herjaanselkä	
koostuu	 erillisistä	 osa-alueista.	 Vahervuoren	 Natura-
alue	 koostuu	 kalliojyrkänteestä	 sekä	 lehtojensuoje-
luohjelmaan	 kuuluvasta	 laajahkosta	 jyrkänteenalus-
lehdosta.	 Edustavien	 lehtojen	 ja	 kalliojyrkänteiden	
sekä	uhanalaisen	kasvilajiston	suojelun	kannalta	Va-
hervuori	on	tärkeä	kohde	(Natura	2000	–kohdeku-
vaukset).

Putkilahden	 Natura-alue	 on	 matala	 ja	 sokkeloinen	
Päijänteen	 lahtikokonaisuus,	 jonka	rannoilla	 ja	saa-
rissa	 on	 perinteistä	 maatalouskulttuurimaisemaa.	
Alueen	ranta-	ja	vesikasvillisuus	on	monipuolista	ja	
rehevää.	Natura-alue	sisältää	linnuston	kannalta	tär-
keimmät	Putkilahden	kosteikkoalueet.	Vaarunvuorten	
alue	sijaitsee	Korpilahdella	Päijänteen	Korospohjan	
lahden	 rannalla	 Putkilahden	 laakson	 pohjoisrajal-
la.	Osin	 luonnonsuojelualueeksi	perustetun	 ja	pian	
muiltakin	 osin	 luonnonsuojelualueeksi	 perustetta-
van	Korospohjan	lahteen	viettävän	jyrkänteen	kalli-
ot	ovat	paahteisia	etelävuoria,	joilla	on	poikkeavasta	
pienilmastosta	sekä	emäksisestä	kallioperästä	johtu-
en	erityisen	arvokas	kalliokasvilajisto.	Lajistossa	on	
useita	eteläisiä	sekä	muutamia	pohjoisia	esiintymis-
alueidensa	 äärirajoilla	 kasvavia	 lajeja.	 Korospohjan	
lahteen	 viettävässä	 vanhojen	 metsien	 suojeluohjel-
maan	kuuluvassa	 rinteessä	 ja	osin	Vaarun	 laellakin	
on	 ikääntynyttä	 ja	 varttunutta	 sekametsää.	 Lajis-
tossa	on	useita	vanhojen	metsien	uhanalaisia	hyön-
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teis-	ja	kääpälajeja.	Vaarun	lakiosan	metsät	ovat	pää-
osin	 metsätalouskäytössä	 olevia	 kankaita,	 joille	 on	
luonteenomaista	kivikkoisuus.	Nämä	paahteiset	ns.	
rakkametsät	 ovat	 monien	 uhanalaisten	 hyönteis-
ten	elinympäristöä.	Vaarunvuorten	alueella	on	kak-
si	 lehtojensuojeluohjelmaan	 kuuluvaa	 lehtoa.	 Leh-
tokasvillisuus	 on	 rehevimmillään	 Vaarunvuorten	
koillisrinteellä	 Oittilan	 jalavalehdossa,	 jossa	 kasvaa	
kookkaita	 vuorijalavia.	 Vaarunvuorilta	 löytyy	 myös	
edustavia	pienialaisia	soita	ja	paikallisesti	merkittävä	
perinnebiotooppi	 jalavalehdon	 kyljessä.	 Putkilahti	
ja	Vaarunvuorten	alue	kuuluvat	myös	samaan	valta-
kunnallisesti	arvokkaaksi	luokiteltuun	maisema-alu-
eeseen	(Natura	2000	–kohdekuvaukset).

Vanhanselän-Saviselän	 vyöhykkeen	 arvolajistoon	
kuuluvat	mm.	valkoselkätikka	sekä	kovakuoriaislajit	
karvakukkajäärä	 ja	täplämustakeiju.	Alueen	kasvila-
jistossa	on	paljon	lehto-	ja	kalliolajeja	sekä	runsaasti	
harvinaisia	ja	uhanalaisia	lajeja.	Päijänteen	ranta-alu-
eilla	ja	saarissa	sijaitsevat	myös	maakunnan	merkit-
tävimmät	jalopuuesiintymät.	Päijänteen	rannoilla	on	
useita	arvokkaita	kallioalueita.	

Pohjois-Päijänteen vyöhyke
Pohjois-Päijänteen	 vyöhyke	 sijaitsee	 Korpilahden,	
Toivakan,	Muuramen,	Jyväskylän	ja	Jyväskylän	maa-
laiskunnan	alueella.	Vyöhyke	kattaa	Pohjois-Päijän-
teen	vesialueet,	ranta-alueet	ja	saaret.	Alueeseen	si-
sältyviä	Natura-alueita	ovat	Toivakan	Iilijärven	alue,	
Muuramen	ja	Korpilahden	Lullinvuori-Kustaanvuo-
ri-Härköpohja	-alue	sekä	Jyväskylän	maalaiskunnan	
Palstonvuori-Jääskelä	–alue.

Iilijärven alue	 on	 laaja	 ja	 monipuolinen	 erämainen	
luontokokonaisuus.	 Alue	 koostuu	 pääosin	 kallioi-
sista	havupuumetsistä,	puronotkoista	ja	pienvesistä.	
Topografialtaan alue on hyvin jyrkkäpiirteistä ja vaih-
televaa.	Alueella	on	useita	pieniä	järvialtaita,	lampia,	
puroja	ja	suopainanteita.	Pienvesiluonnoltaan	kohde	
on	valtakunnallisesti	merkittävä	kokonaisuus.	Metsi-
en	merkitys	alueella	on	huomattava.	Iilijärven	järvi-
alue	on	myös	erityissuojelua	vaativa	vesistö	(Erityis-
suojelua	vaativat…	1992).

Lullinvuori-Kustaanvuori-Härköpohjan	 Natura-alue	
koostuu	kolmesta	Pohjois-Päijänteen	rannalla	sijait-
sevasta	 alueesta:	 Lullinvuoresta,	 Kustaanvuoresta	
ja	 Härköpohjan	 jalavalehdosta.	 Muuratsalossa	 si-
jaitsevan	 Lullinvuoren	 osa-alueeseen	 sisältyy	 hieno	
Päijänteeseen	 avautuva	 noin	 kaksi	 kilometriä	 pitkä	
jyrkänteinen	kalliorinne	vanhoine	metsineen	ja	kal-
lionaluslehtoineen.	 Kallioiden	 kasvistossa	 on	 usei-
ta	 Keski-Suomessa	 uhanalaisia	 lajeja.	 Kustaanvuo-

ri	on	niinikään	Päijänteen	rannalla	sijaitseva	vanhan	
metsän	alue.	Puusto	on	varttunutta	 ja	 järeää	havu-
puuvaltaista	sekametsää.	Härköpohjan	lehto	edustaa	
runsaslajista	puronvarsilehtoa,	jossa	kasvaa	runsaas-
ti	vuorijalavaa	ja	metsälehmusta	(Natura	2000	–koh-
dekuvaukset).	

Palstonvuori-Jääskelän	Natura-alue	käsittää	Päijänteen	
pohjoisosan	 itärannalla	 Murtoselänlahden	 tuntu-
massa	sijaitsevat	vanhanmetsänkohteet	(Palstonvuo-
ri	ja	Murtoselän	metsä)	ympäristöineen	sekä	Jääske-
län	alueella	olevia	erillisiä	lehto-,	kallio-	ja	suoalueita.	
Palstonvuori	ja	Murtoselän	metsä	ovat	karuja	män-
tyvaltaisia	kallioisten	ja	kivikkoisten	mäkien	lakiosia	
ja	rinteitä	(Natura	2000	–kohdekuvaukset).	Pohjois-
Päijänteen	 vyöhykkeellä	 on	 maankäytön	 paineita	
etenkin	Jyvässeudulla.	

Leivonmäen kansallispuiston vyöhyke
Leivonmäen	 kansallispuiston	 vyöhyke	 kattaa	 kan-
sallispuiston	alueen	ja	sen	ympäristön	Leivonmäen,	
Toivakan	ja	Korpilahden	kuntien	alueella.	Vyöhyke	
sisältää	 kansallispuiston	 lähialueiden	 Natura-alueis-
ta	Rokasuon,	Harvastensuon	sekä	Kivijärvenvuori-
Mäyrämäen	lehdon.	

Leivonmäen	kansallispuisto	on	suureksi	osaksi	yhte-
nevä	 Haapasuo-Syysniemi-Rutajärvi-Kivijärven	 Natura-
alueen	kanssa.	Tämä	on	laaja,	monipuolinen	ja	eko-
logisesti	hyvin	merkittävä	kokonaisuus,	joka	käsittää	
suo-,	 järvi-,	 joki-	 ja	 metsäalueita.	 Rutajärvessä	 on	
runsaasti	pieniä	saaria,	jotka	ovat	luonnonsuojelulli-
sesti	ja	maisemallisesti	arvokkaita.	Haapasuo	on	kei-
dassuo,	joka	on	merkittävä	linnuston	ja	suokasvilli-
suuden	suojelualue	(Natura	2000	–kohdekuvaukset).	
Rutajoen vesistö	on	erityissuojelua	vaativa	vesistö.	Se	
sisältää	 mm.	 Haapasuon	 ja	 Joutsniemen.	 Yli	 8	 km	
pitkä	 pitkittäisharju,	 Haapasuonharju,	 on	 valuma-
alueen	 merkittävä	 geologinen	 muodostuma.	 Ruta-
järvi	on	puhdasvetinen	 ja	maisemallisesti	edustava.	
Rutajoki	 on	 yksi	 harvoista	 vapaista	 Päijänteeseen	
laskevista	 jokivesistä,	 jossa	 järvitaimen	voi	 luontai-
sesti	 lisääntyä.	 Järvitaimenkanta	 on	 elinvoimainen.	
Kokonaisuutena	Rutajoen	vesistöalue	on	laaja,	var-
sin	luonnontilainen	ja	edustava	metsä-,	harju-,	suo-	
ja	 vesiluonnon	 kokonaisuus	 (Erityissuojelua	 vaati-
vat…	1992).

Harvastensuo	 on	 Joutsassa	 sijaitseva	 laajahko,	 mel-
ko	yhtenäinen	ja	harvinaisen	eteläinen	aapasuo,	jon-
ka	 luonnontila	 on	 hyvin	 säilynyt.	 Suon	 laitametsät	
ovat	melko	ehyet	ja	suolla	olevat	muutamat	metsä-
saarekkeet	 ovat	 puustoltaan	 varsin	 luonnontilaisia.	
Leivonmäen	Rokasuo	on	Metsähallituksen	aarnialu-
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eeksi	vuonna	1968	rauhoittama,	pääasiassa	rämeitä	
käsittävä	sisäsuomalainen	keidassuo,	joka	on	osittain	
ojitusten	ympäröimä.	Kasvillisuus	on	etupäässä	rah-
karämettä	ja	tupasvillarämettä.	Rokasuon	keski-run-
sasravinteista (meso-eutrofista) suolajistoa käsittävä 
kasvilajisto	on	erittäin	arvokas	(Natura	2000	–koh-
dekuvaukset).

Kivijärvenvuori	 on	 vanhan	 metsän	 kohde,	 jolla	 on	
merkitystä	myös	lehtokasvillisuutensa	ja	-kasviston-
sa	puolesta.	Alue	on	pääosin	jyrkkää	rinnettä	lehto-
maisen,	 tuoreen	 ja	kuivan	kankaan	metsää	Kivijär-
ven	 rannalla.	 Alueella	 on	 pieni,	 kesäksi	 kuivahtava	
rinnepuro,	 jonka	ympäristössä	on	lajistoltaan	arvo-
kasta	lehtoa.	Mäyrämäen	lehto	on	kostea	puronvarsi-	
ja	rinnelehto,	jonka	aluskasvillisuudessa	ovat	vallalla	
suuret	saniaiset	(Natura	2000	–kohdekuvaukset).	

Leivonmäen	kansallispuiston	vyöhykkeen	tarkoituk-
sena	on	säilyttää	ja	kehittää	ekologisia	yhteyksiä	kan-
sallispuiston	ja	sitä	ympäröivien	pienempien	luonto-
ytimien	(Natura-alueet)	välillä.

4.4.4. Luontomatkailu ja virkistyskäyttö   
 Päijänteen alueen vyöhykkeillä
Eteläisen	 Keski-Suomen	 alueella	 on	 merkittäviä	
luontoarvoja	 ja	 luontokohteita,	 jotka	 sopivat	myös	
retkikohteiksi.	 Matkailullisen	 arvon	 potentiaali	 on	
huomattava.	Päijänne	on	tärkeä	vesistömatkailualue,	
ja	alueella	on	käynnissä	ja	suunnitteilla	matkailua	ke-
hittäviä	hankkeita	mm.	Leivonmäen	kansallispuiston	
ympäristössä.	Eteläisen	Keski-Suomen	luontoarvoja	
olisi	mahdollista	 käyttää	matkailullisen	vetovoiman	
lisäämiseksi	nykyistä	laajemmin.	Matkailua	edistävi-
en	hankkeiden	suunnittelussa	on	kuitenkin	otettava	
huomioon	luontoarvot	ja	turvattava	niiden	säilymi-
nen	alueella.	Alueidenkäytön	suunnittelussa	on	tur-
vattava	myös	Päijänteen	 ja	 siihen	 liittyvien	muiden	
arvokkaiden	vesistöjen	tila.

Päijänteen	 alueen	 luonnonympäristöissä	 alueiden-
käyttömuotoja	ovat	mm.	vapaa-ajanasuminen,	kalas-
tus,	 vesistömatkailu	 ja	 luontomatkailu.	 Merkittäviä	
elinkeinomuotoja	alueella	ovat	maa-	ja	metsätalous.	

Ekologisten arvojen huomioiminen 
suunnittelussa
Sekä	ekologisia	vyöhykkeitä	että	ekologisia	suuralu-
eita	 voidaan	 pitää	 maakunnan	 luonnon	 arvoaluei-
na.	 Maakunnallisessa	 alueidenkäytön	 suunnittelus-
sa	 tavoitteena	 tulee	 olla	 ekologisten	 vyöhykkeiden	
luontoarvojen	 säilyttäminen	 ja	kehittäminen.	Myös	
ekologisilla	suuralueilla	tulisi	turvata	ekologisten	yh-
teyksien	 säilyminen	 etenkin	 vyöhykkeiden	 välillä.	

Luontoytimet	ovat	tällä	hetkellä	suureksi	osaksi	suo-
jelun	piirissä.	Luontoytimiä	 yhdistävillä	 ekologisilla	
vyöhykkeillä	tulisi	kohdentaa	erityistarkastelu	alueel-
le	 suunniteltavien	alueidenkäyttöhankkeiden	ympä-
ristövaikutuksiin.
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5. EKOLOGISESTI ARVOKKAIDEN ALUEIDEN     
 OSOITTAMINEN MAAKUNTAKAAVASSA

5.1. Maakuntakaava alueiden käytön      
   suunnittelun välineenä
Maakuntakaava	 toteuttaa	 valtakunnallisia	 alueiden-
käytön	 tavoitteita.	 Maakuntakaavalle	 on	 ominaista	
yleispiirteisyys.	Maakunnallinen	alueiden	käytön	oh-
jaustarve	on	usein	 luonteeltaan	 sellainen,	 että	kyse	
on	 tietyistä	 alueiden	 käytön	 periaatteista	 tai	 yleis-
piirteisistä	 aluetarpeista,	 eikä	 niinkään	 yksittäisistä	
aluevarauksista.	 Maakuntakaavan	 oikeusvaikutuk-
set	 vaikuttavat	 yleispiirteisyyden	 tasoon.	 Oikeus-
vaikutukset	 voivat	 kohdistua	 viranomaisiin,	 kunta-
kaavoitukseen	tai	välittömästi	maanomistajiin.	Mitä	
velvoittavimpia	oikeusvaikutukset	ovat,	sitä	tarkem-
min	ne	tulisi	määritellä	kaavassa.	Esimerkiksi	jos	on	
kyse	suoraan	maanomistajaan	kohdistuvista	rakenta-
misrajoituksista	tai	suojelumääräyksistä,	tulee	maan-
omistajan	oikeusturvaan	kiinnittää	erityistä	huomio-
ta	(Ympäristöministeriö	2002).	

Viranomaisten	 on	 otettava	 maakuntakaava	 huomi-
oon,	 kun	 he	 suunnittelevat	 alueidenkäyttöä	 koske-
via	toimenpiteitä	tai	päättävät	niiden	toteuttamises-
ta.	 Viranomaisten	 on	 pyrittävä	 edistämään	 kaavan	
toteutumista.	 Maakuntakaava	 ei	 kuitenkaan	 velvoi-
ta	viranomaisia	ryhtymään	toimenpiteisiin	maakun-
takaavan	 tavoitteiden	 saavuttamiseksi	 ennen	 kuin	
tilanne	tulee	ajankohtaiseksi	esimerkiksi	muun	aluei-
den	käytön	suunnittelun	tai	hankkeiden	yhteydessä	
(Ympäristöministeriö	2003).	Maakuntakaava	on	esi-
tettävä	 sellaisella	 kartalla,	 että	 se	 soveltuu	 alueiden	
käytön	periaatteiden,	tarpeellisten	alueiden	ja	muun	
sisällön	 esittämiseen.	 Mittakaavan	 tulee	 olla	 sellai-
nen,	 että	 kaava	 on	 helppolukuinen	 (Ympäristömi-
nisteriö	2002).

5.2. Maakuntakaavamerkinnät
Maakuntakaavassa	 käytettävät	 merkinnät	 on	 esitet-
ty	 ympäristöministeriön	 kaavamerkintäasetuksessa	
(YM	 31.3.2000).	 Asetuksessa	 lueteltuja	 maakunta-
kaavamerkintätyyppejä	 ovat	 alueiden	 käytön	 kehit-
tämisperiaatteet,	 osa-alueiden	 erityisominaisuudet,	
aluevaraukset	 sekä	 viiva-	 ja	 kohdemerkinnät.	 Kaa-
vassa	voidaan	tarpeen	mukaan	käyttää	muitakin	mer-
kintöjä.	Mikäli	kaavassa	käytetään	asetuksen	mukais-
ta	merkintää,	tulee	sitä	käyttää	asetuksessa	esitetyssä	
tarkoituksessa	(Ympäristöministeriö	2003).	

Maakuntakaavan	 sisältö	 ja	 esitystapa	 asettavat	 reu-
naehtoja	 ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	merkit-

semistavalle	 ja	 oikeusvaikutuksille.	 Maakuntakaava	
ei	aseta	rajoituksia	ekologisesti	merkittävien	alueiden	
luonteelle	tai	mittakaavalle	sinänsä.	Erilaiset	merkin-
nät	 voivat	 kuitenkin	 asettaa	 rajoituksia	 sille,	millai-
sia	alueita	niillä	voidaan	osoittaa.	Ekologisesti	arvok-
kaita	alueita	osoittavien	merkintöjen	on	myös	oltava	
linjassa	kaavan	muiden	merkintöjen	kanssa.

Luvussa	5.4.	on	esitelty	sellaisia	asetuksen	merkin-
töjä,	 jotka	voivat	soveltua	ekologisesti	arvokkaiden	
alueiden	 tai	 kohteiden	 merkintään.	 Lisäksi	 on	 esi-
tetty	 esimerkkeinä	 joitakin	 uusia	 merkintöjä,	 jotka	
voisivat	 soveltua	 ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	
merkintään.	Merkintöjen	esittelyn	yhteydessä	on	ar-
vioitu	yleisellä	tasolla,	minkä	tyyppisten	ekologises-
ti	arvokkaiden	alueiden	osoittamiseen	kyseinen	mer-
kintä	voisi	soveltua.	Luonnollisesti	tietyn	yksittäisen	
alueen	 luonne,	 ominaispiirteet	 ja	 luontoarvot	 sekä	
luonnon	 monimuotoisuuden	 säilyttämiseen	 tähtää-
vät	yksityiskohtaisemmat	tavoitteet	asettavat	erityis-
vaatimuksia	 merkinnälle.	 Merkintöjä	 tuleekin	 arvi-
oida	 ja	 soveltaa	 tapauskohtaisesti,	 ja	ne	 tulee	valita	
tai	muodostaa	kohdettaan	kuvaaviksi	ja	tavoitteiden	
kannalta	 tarkoituksenmukaisiksi.	 Merkinnän	 kuva-
uksessa	 kerrotaan	 merkinnän	 luonne	 ja	 varauspe-
ruste.	 Merkinnän	 kuvauksen	 lisäksi	 alueen	 luonto-
arvoja	tai	erityispiirteitä	voi	olla	tarpeen	tuoda	esille	
kaavaselostuksessa.	 Kaavamääräyksillä	 täsmenne-
tään	merkinnän	tarkoitusta.

5.3. Maakuntakaavamääräykset
Maakuntakaavamääräyksillä	 ilmaistaan	 alueen	 käy-
tön	 periaatteita	 tai	 ne	 tarkentavat	 merkinnöillä	 il-
moitettua	alueen	käyttötarkoitusta.	Määräykset	voi-
vat	olla	yksityiskohtaisempaa	kaavoitusta	 tai	muuta	
toteuttavaa	 viranomaissuunnittelua	 koskevia	 suun-
nittelumääräyksiä	tai	suoraan	maankäyttöä	koskevia	
rakentamis-	tai	suojelumääräyksiä.	Määräys	voi	kos-
kea	koko	kaava-aluetta,	useita	tai	tiettyä	maankäyttö-
luokkaa,	 osa-aluemerkinnöin	 tai	 kehittämisen	 koh-
dealuemerkinnöin	 rajattua	 maakuntakaava-alueen	
osaa	 tai	 yksittäisiä	 alueita.	 Määräykset	 voivat	 koh-
distua	myös	ns.	valkoisiin	alueisiin,	eli	alueisiin,	joi-
hin	ei	kohdistu	mitään	merkintää	(Ympäristöminis-
teriö	2003).	

Suunnittelumääräys
Suunnittelumääräyksillä	 ohjataan	 ensisijaisesti	 kun-
tien	kaavoitusta	ja	muuta	eri	viranomaisten	alueiden	
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käyttöä	koskevaa	suunnittelua.	Määräyksillä	voidaan	
ohjata	myös	alueen	käyttötapoja	tai	käytön	määrää,	
jos	kyseisellä	asialla	on	oleellista	merkitystä	kaavan	
sisältövaatimusten	ja	alueiden	käytön	yhteensovitta-
misen	kannalta.	Tällainen	tilanne	voi	olla	esimerkik-
si	otettaessa	huomioon	toiminnasta	aiheutuvia	hai-
tallisia	 ympäristövaikutuksia.	 Varsinaisen	 alueiden	
käytön	ohjauksen	lisäksi	kestävän	kehityksen	turvaa-
mista	 tai	 haitallisia	 ympäristövaikutuksia	 koskevat	
kaavamääräykset	voivat	ilmetä	myös	toimintoja	kos-
kevana	rajoituksena	karttaan	rajatulla	alueella.	Suun-
nittelumääräyksen	sijaan	voidaan	käyttää	suunnitte-
lusuositusta.	 Suosituksella	 ei	 ole	 oikeusvaikutuksia	
(Ympäristöministeriö	2003).

Suunnittelumääräys	voi	olla	yhteinen	kaikille	ekolo-
gisesti	arvokkaille	alueille	tai	se	voi	olla	aluekohtai-
nen.	Määräyksen	sisältö	voi	vaihdella	esimerkiksi	sen	
mukaan,	kuinka	yleisiä	tai	yksityiskohtaisia	määräyk-
siä	halutaan	antaa.

Suojelu- ja rakentamismääräys
Maakuntakaavassa	voidaan	antaa	suojelumääräyksiä,	
jos	jotakin	aluetta	esimerkiksi	luonnonarvojen,	mai-
seman	 tai	 rakennetun	ympäristön	arvojen	 takia	on	
suojeltava.	 Suojelumääräyksellä	 voidaan	 ohjata	 esi-
merkiksi	metsien	käsittelyä,	ojitusta	 tai	muuta	mai-
semaa	tai	 luonnonolosuhteita	muuttavaa	toimintaa.	
Koska	 suojelumääräyksiin	 liittyvät	 oikeusvaikutuk-
set	 ovat	 merkittäviä,	 tulee	 sekä	 suojeltavien	 arvo-
jen	 todentamisen	että	 arvojen	 tunnistamiseksi	 teh-
tyjen	 selvitysten	 olla	 riittäviä.	 Suojelumääräyksillä	
voidaan	 asettaa	 rajoituksia	 ja	 reunaehtoja	 kyseisen	
alueen	käytölle.	Niillä	ei	voida	velvoittaa	maanomis-
tajaa	 ryhtymään	 toimenpiteisiin	kaavan	 toteuttami-
seksi	(Ympäristöministeriö	2003).	

Rakentamismääräyksillä	 ohjataan	 rakentamista.	 Ne	
voivat	 koskea	 myös	 haitallisten	 ympäristövaikutus-
ten	estämistä	tai	rajoittamista,	esimerkiksi	ympäris-
tövaikutuksiltaan	haitallista	 rakentamista	 (Ympäris-
töministeriö	2003).

5.4. Ekologisesti arvokkaiden alueiden 
   osoittamiseen soveltuvia
   maakuntakaavamerkintöjä 
   ja -määräyksiä
Ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 osoittamiseen	
soveltuvia	merkintöjä	on	kehittämisperiaatemerkin-
nöissä,	osa-alueiden	erityisominaisuusmerkinnöissä,	
aluevarausmerkinnöissä	sekä	kohdemerkinnöissä.	

5.4.1. Kehittämisperiaatemerkinnät
Kehittämisen	kohdealuemerkinnät	osoittavat	 aluei-
den	käytön	periaatteita.	Merkinnöillä	osoitetaan	alu-
eiden	käytön	periaatteen	 tai	 kehittämistarpeen	 alu-
eellinen	 ulottuvuus.	 Kehittämisperiaatemerkintöjä	
tulee	 täsmentää	 suunnittelumääräyksellä.	 Määräys	
osoittaa	kehittämistavoitteen	tai	kehittämisen	reuna-
ehdot,	jotka	toimivat	ohjeena	yksityiskohtaisemmas-
sa	suunnittelussa	(Ympäristöministeriö	2003).	

Kaavamerkintäasetuksen	 sisältämiä	 kehittämisperi-
aatemerkintöjä,	 jotka	 voisivat	 soveltua	 ekologisesti	
merkittävien	alueiden	osoittamiseen,	ovat	matkailun	
vetovoima-alue	/	matkailun	 ja	virkistyksen	kehittä-
misen	kohdealue	sekä	viheryhteystarve.

Matkailun	vetovoima-alue	/	matkailun	ja	
virkistyksen	kehittämisen	kohdealue	(mv)
Merkinnällä	osoitetaan	matkailun	ja	virkistyksen	ke-
hittämisen	 alueidenkäytöllisiä	 periaatteita.	 Tällaisia	
voivat	olla	matkailu-	ja	virkistysalueet	tai	näiden	alu-
eiden	muodostamat	kokonaisuudet,	jotka	ovat	maa-
kunnallisesti	 tai	 seudullisesti	 merkittäviä	 (Ympäris-
töministeriö	2003).	

Ekologisesti	arvokkaat	alueet	voivat	joissakin	tapauk-
sissa	 soveltua	 merkittäväksi	 matkailun	 vetovoima-
alue	-merkinnällä	tai	matkailun	ja	virkistyksen	kehit-
tämisen	kohdealue	-merkinnällä.	Tällöin	on	tarpeen	
tuoda	merkinnän	kuvauksessa	esille	alueen	ekologi-
sia	arvoja	ja	täsmentää	suunnittelumääräyksellä	alu-
een	ekologisia	arvoja	koskevia	tavoitteita.	

Etenkin	luontomatkailun	kehittämisen	kohdealueil-
la	tavoitteet	voivat	olla	samansuuntaisia	ekologisesti	
arvokkaisiin	 luonnonalueisiin	 liittyvien	 tavoitteiden	
kanssa	 esimerkiksi	 alkuperäisen	 luonnon	 tai	 luon-
nonrauhan	säilyttämisen	suhteen.	Rauhallinen	luon-
nonympäristö	on	usein	matkailun	 vetovoimatekijä.	
Siten	matkailuelinkeinon	näkökulmasta	on	perustel-
tua	pyrkiä	säilyttämään	arvokkaita	luonnonympäris-
töjä.	 Sellaisilla	 matkailun	 vetovoima-	 tai	 kehittämi-
sen	 kohdealueilla,	 joille	 suunnitellaan	 rakentamista	
tai	 muuta	 luonnonympäristöä	 voimakkaasti	 muok-
kaavaa	 tai	 häiritsevää	 matkailun	 tukitoimintaa	 tai	
muuta	toimintaa	saattaa	tavoitteiden	yhteensovitta-
minen	edellyttää	erityistä	suunnittelua.

Mv-merkintä	 on	 varteenotettava	 vaihtoehto,	 mikä-
li	ekologisten	arvojen	säilyttämiseen	liittyviä	tavoit-
teita	halutaan	sisällyttää	sellaiseen	merkintään,	 jon-
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ka	ensisijaisena	tarkoituksena	on	 joidenkin	muiden	
kuin	varsinaisesti	ekologisiin	arvoihin	liittyviä	tavoit-
teiden	saavuttaminen.		

Merkintä	 ei	 aseta	 erityisiä	 rajoituksia	 ekologisesti	
arvokkaiden	 alueiden	 luonnon	 ominaispiirteille	 tai	
mittakaavalle.	 Alueiden	 on	 kuitenkin	 oltava	 koko-
naisuuksina	sellaisia,	että	ne	tai	osia	niistä	soveltuu	
myös	 matkailu-	 ja	 virkistyskäyttöön.	 Alueet	 voivat	
olla	 joko	 tarkasti	 tai	yleispiirteisesti	kartalle	 rajatta-
via	alueita.	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueidenkäytön suunnittelussa on varauduttava reitistöjen 
ja virkistystoimintojen muodostamiseen pirstomatta tarpeet-
tomasti ekologisesti merkittäviä alueita.

Xxx-alueen kehittämisessä on erityisesti kiinnitettävä huo-
miota luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien 
säilymiseen.

Viheryhteystarve	(yv)
Viheryhteystarve-merkinnällä	 osoitetaan	 virkistys-
alue-	 tai	 ekologiseen	 verkostoon	 liittyviä	 olemassa	
olevia	 tai	 tavoitteellisia	 yhteyksiä	 (Ympäristöminis-
teriö	2003).	

Merkintä	 soveltuu	 osoittamaan	 ekologisesti	 arvok-
kaita	 alueita	 etenkin	 siltä	osin	kuin	näihin	 alueisiin	
liittyvät	 tavoitteet	 sisältävät	 ekologisten	 yhteyksien	
ylläpitoa	 ja	 kehittämistä	 tiettyjen	 alueiden	 tai	 koh-
teiden	 välillä.	 Viheryhteystarvemerkintä	 soveltuu	
osoittamaan	 ekologiseen	 verkostoon	 liittyviä	 yh-
teystarpeita.	

Merkintää	 voidaan	 täsmentää	 suunnittelumääräyk-
sellä,	 jolla	 huomioidaan	 alueen	 ekologisiin	 erityis-
piirteisiin	 liittyviä	 tavoitteita,	kuten	ekologisten	yh-
teyksien	 säilyttäminen	 ja	 kehittäminen	 tai	 luonnon	
monimuotoisuuden	 kannalta	 tärkeiden	 eliölajien	
liikkumis-	ja	lisääntymisedellytysten	turvaaminen.	

Merkintä	 soveltuu	 käytettäväksi	 luonteeltaan	 mo-
nenlaisten	 ekologisten	 arvoalueiden	 osoittamiseen,	
joskin	viheryhteystarve	viittaa	selvimmin	maaluon-
totyyppeihin	 tai	maaympäristöihin	 liittyviin	 yhteys-
tarpeisiin.	

Viheryhteysmerkintä	 soveltuu	 yleispiirteisesti	 kar-
talla	osoitettavien	alueiden	merkintään.	Merkintä	on	
rinnakkainen	aluevarausmerkintöjen	V-	ja	MY-mer-
kinnöille	(ks.	s.	27-28).	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Merkinnän osoittamalla alueella on turvattava luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeiden eliölajien liikkumis- ja 
lisääntymisedellytykset. 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti ar-
vokkaiden alueiden välisen yhteyden kannalta tärkeät ekolo-
giset erityispiirteet. 

Ekologisten vyöhykkeiden luontoytimien väliset tärkeiden 
eliölajien liikkumisedellytykset on turvattava.

Kehittämisperiaatemerkintöjä, joita ei ole 
asetuksessa

Ekologisten	yhteyksien	kehittämisen	kohdealue	
(eko)
Merkinnällä	osoitetaan	luonnon	monimuotoisuuden	
ja	 ekologisten	 yhteyksien	 kannalta	 kehitettäviä,	 ar-
vokkaita	luonnonalueita.	

Suunnittelumääräysesimerkki:	
	Alueen käyttö on suunniteltava siten, että edistetään luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä ja kehittämistä. Viranomais-
ten tulee alueidenkäytön suunnittelussa mahdollisuuksien 
mukaan edistää ja tukea ekologisia yhteyksiä suojelualuei-
den ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden kohteiden välillä.

Luonnon	monimuotoisuuden	kehittämisen	
kohdealue	(lumo)
Merkinnällä	 osoitetaan	 luonnon	 monimuotoisuu-
den	kannalta	kehitettäviä,	 arvokkaita	 luontokohtei-
ta	sisältäviä	aluekokonaisuuksia.	Mikäli	merkinnällä	
osoitettava	alue	sisältää	ainoastaan	tai	pääosin	tietyn-
laista	luonnonympäristöä,	voidaan	se	osoittaa	alain-
deksillä:	

Luonnon	 monimuotoisuuden	 kehittämisen	 kohde-
alue,	vesistöalue	(lumov);	harjualue	(lumoh);	suoalue	
(lumos);	metsäinen	alue	(lumom)	jne.

lumos	-	suunnittelumääräysesimerkki:
Alueen käyttö on suunniteltava siten, että edistetään suo-
luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Alueen maankäytön 
suunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan edistää ja tu-
kea suoluonnon säilymistä ja ennallistamista. 

5.4.2. Alueiden erityisominaisuuksia 
 ilmaisevat merkinnät 
Alueiden	 erityisominaisuuksia	 ilmaisevilla	 merkin-
nöillä	 eli	 osa-aluemerkinnöillä	 osoitetaan	 alueita,	
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joiden	erityisominaisuudet	halutaan	turvata	tai	 joil-
la	 tiettyjen	 ominaisuuksien	 asettamat	 reunaehdot	
on	 otettava	 huomioon.	 Merkintään	 on	 suositelta-
vaa	liittää	kaavamääräys,	esimerkiksi	suunnittelumää-
räys	tai	suojelumääräys,	jolla	täsmennetään	osa-alu-
een	ominaisuuksia	 tai	alueiden	käytön	reunaehtoja.	
Osa-aluemerkintä	 voi	 olla	 myös	 ilman	 merkinnän	
kuvausta	ja	kaavamääräystä.	Kaavaselostuksessa	voi-
daan	tarvittaessa	tuoda	esille	tarkemmin	alueen	ku-
vaus	sekä	merkintöjen	perusteluja.	Näin	etenkin,	jos	
merkintään	ei	liitetä	kaavamääräystä	(Ympäristömi-
nisteriö	2003).	

Osa-aluemerkintä	 tähtää	 ennen	 kaikkea	 alueiden	
olemassa	olevien	piirteiden	tai	ominaisuuksien	tur-
vaamiseen.	Tämä	edellyttää,	että	turvattavia	ominai-
suuksia	on	olemassa.	Mikäli	vaalittavia	arvoja	ei	alu-
eella	 ole,	 vaan	 niitä	 tulisi	 ennemminkin	 kehittää	 ja	
muodostaa	kuin	säilyttää,	on	parempi	käyttää	kehit-
tämisperiaatemerkintää.	 Kehittämisperiaatemerkin-
tä	mahdollistaa	aktiivisemman	kehittämisotteen	alu-
een	tarkemmassa	suunnittelussa	ja	alueen	käytössä.	
Toisaalta	kehittämisperiaate-	 ja	osa-aluemerkinnöil-
lä	ei	sinällään	ole	eroa	oikeusvaikutusten	vahvuuden	
suhteen.	Oikeusvaikutusta	säädellään	ennen	kaikkea	
kaavamääräyksellä.

Seuraavassa	 on	 lueteltu	 kaavamerkintäasetuksen	
osa-aluemerkintöjä,	jotka	saattavat	soveltua	ekologi-
sesti	arvokkaiden	alueiden	osoittamiseen.

Kulttuuriympäristön	tai	maiseman	vaalimisen	
kannalta	tärkeä	alue
Merkinnällä	 osoitetaan	 valtakunnallisesti	 arvokkaat	
maisema-alueet,	 luonnonsuojelulain	 mukaiset	 mai-
sema-alueet,	 valtakunnallisesti	 arvokkaat	 kulttuuri-
historialliset	 ympäristöt	 sekä	muita,	 vähintään	 seu-
dullisesti	 merkittäviä	 alueita.	 Merkintöihin	 voidaan	
sisällyttää	 esimerkiksi	 perinnemaisema-alueet	 (Ym-
päristöministeriö	2003).	

Merkintä	 on	 tarkoitettu	 ensisijaisesti	 kulttuuriym-
päristön	 ja	 maiseman	 sekä	 niihin	 liittyvien	 erityis-
piirteiden	 osoittamiseen.	 Merkintä	 saattaa	 soveltua	
joissain	 tapauksissa	 myös	 ekologisesti	 arvokkaiden	
alueiden	 osoittamiseen,	 esimerkiksi	 mikäli	 alueen	
ekologiset	 arvot	 perustuvat	 tiettyihin	 kulttuuriym-
päristöihin	–	kuten	perinteisen	maatalouden	muok-
kaamiin	ympäristöihin,	vanhoihin	varuskunta-aluei-
siin,	satama-	ja	rautatieympäristöihin	–	tai	maisemiin	
liittyviin	 ekologisiin	 tai	 lajistollisiin	 arvoihin.	 Kult-
tuuriympäristön	tai	maiseman	säilyttämiseen	tähtää-
vät	 tavoitteet	voivat	olla	 samansuuntaisia	 ekologis-
ten	arvojen	säilyttämisen	tavoitteiden	kanssa.	Mikäli	

merkintään	sisällytetään	ekologiselta	kannalta	tärkei-
tä	ominaispiirteitä,	tulisi	merkinnän	kuvauksessa	tai	
kaavaselostuksessa	tuoda	esille	säilytettävät	ominais-
piirteet.	Lisäksi	suunnittelumääräyksellä	voidaan	oh-
jata	alueen	käyttöä	siten,	että	myös	alueen	ekologiset	
arvot	turvataan.	Alueelle	on	mahdollista	antaa	myös	
rakentamis-	tai	suojelumääräyksiä.

Merkintä	 soveltuu	 käytettäväksi	 etenkin	 sellaisis-
sa	 tapauksissa,	 joissa	 alueen	 luontoarvot	 ovat	 riip-
puvaisia	alueen	kulttuurisiin	tai	esteettisiin	arvoihin	
vaikuttavasta	 ihmistoiminnasta.	 Alue	 voi	 olla	 osoi-
tettu	kartalla	joko	tarkasti	tai	yleispiirteisesti.	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueen suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota 
aluetta halkovan ekologisen yhteyden säilymiseen.

Rakennettua kulttuuriympäristöä hoidettaessa ja kehitettä-
essä tulee huomioida aluetta halkova joki ekologisena vyö-
hykkeenä ja yhteystarpeena.

Alueen suunnittelussa tulee maisematekijöiden lisäksi kiin-
nittää erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säily-
miseen.

Suojelumääräysesimerkkejä:
Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat 
alueen perinnebiotoopin arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa 
on pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto.

Arvokas	harjualue	tai	muu	geologinen	
muodostuma	(ge)
Merkinnällä	 osoitetaan	 arvokkaita	 harju-	 ja	 kallio-
alueita	 tai	 muita	 vastaavia	 geologisia	 muodostu-
mia	(Ympäristöministeriö	2003).	Merkintä	soveltuu	
osoittamaan	 myös	 ekologisesti	 arvokkaita	 alueita,	
mikäli	ekologiset	arvot	liittyvät	läheisesti	geologisiin	
muodostumiin	 tai	ovat	 riippuvaisia	alueen	geologi-
sista	 ominaisuuksista.	 Tällaisia	 voivat	 olla	 esimer-
kiksi	kallioalueisiin,	harjualueisiin,	moreenimuodos-
tumiin	tai	muihin	geologisesti	merkittäviin	alueisiin	
liittyvät	luontotyypit	ja	lajit.	Merkinnällä	voidaan	si-
ten	 säilyttää	 esimerkiksi	harjumetsien,	kalliojyrkän-
nekasvillisuuden,	 kallioluontotyyppien	 tai	 erilaisiin	
maa-ainesmuodostumiin	 liittyvien	 luontotyyppien	
ominaispiirteitä	ja	lajien	elinympäristöjä.	
	
Merkinnän	 kuvauksessa	 tai	 kaavaselostuksessa	 on	
syytä	 tuoda	 esille	 ne	 ekologisesti	 merkittävät	 omi-
naispiirteet,	 jotka	halutaan	turvata.	Merkintä	sovel-
tuu	käytettäväksi	 tarkasti	 tai	yleispiirteisesti	kartalla	
osoitettaviin	alueisiin.	
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Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen 
luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä ekologis-
ten arvojen säilyminen.

Alueen käytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota harvinaisen etelävuorikasvillisuuden säilymiseen. 

Uhanalaisen xx lajin elinolosuhteet on turvattava.

Luonnon	monimuotoisuuden	kannalta	erityisen	
tärkeä	alue	(luo)
Merkinnällä	 osoitetaan	 esimerkiksi	 lajirikkaita	 tai	
ekologisten	 yhteyksien	 kannalta	 merkittäviä	 laaja-
alaisia	luontoalueita	(Ympäristöministeriö	2003).	

Merkintä	 soveltuu	 hyvin	 ekologisesti	 arvokkaiden	
alueiden	 osoittamiseen.	 Merkintää	 voidaan	 käyttää	
kokoluokaltaan	eri	laajuisiin	kohteisiin	(esim.	pikku-
luodot,	metsäsaarekkeet,	joenvarret,	laajat	yhtenäiset	
suokokonaisuudet).	Merkinnän	kuvauksella	ja	suun-
nittelumääräyksellä	 voidaan	 tarkentaa,	 mitä	 alueen	
erityispiirteitä	tarkoitetaan	ja	kuinka	ne	tulee	turva-
ta	 yksityiskohtaisemmassa	 suunnittelussa.	 Alue	 voi	
olla	osoitettu	kartalla	joko	tarkasti	tai	yleispiirteises-
ti.	Mikäli	merkinnällä	osoitettava	alue	sisältää	tietyn-
laista	luonnonympäristöä,	voidaan	se	osoittaa	alain-
deksillä:	
luonnon	monimuotoisuuden	kannalta	erityisen	tär-
keä	vesistöalue	(luov),	harjualue	(luoh),	suoalue	(luos)	
tai	metsäinen	alue	(luom).

Aluevarausmerkinnöissä	luo-merkinnän	rinnakkais-
merkintä	 on	 MY-merkintä	 (ks.	 s.	 28).	 MY-merkin-
tä	soveltuu	käytettäväksi	suhteellisen	pienialaisissa	ja	
kartalla	tarkasti	rajattavissa	kohteissa.	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueen käytön suunnittelussa on turvattava luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen (voi eri-
tellä kohteesta riippuen) säilyminen, vältettävä jäljellä olevien 
alueiden luonnon pirstoutumista ja turvattava näiden väliset 
ekologiset yhteydet. 

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
koskireitistön alkuperäisen taimenkannan säilymiseen.

Erityisominaisuuksia osoittavia merkintöjä, 
joita ei ole asetuksessa

Ekologisten	yhteyksien	kannalta	tärkeä	alue
Merkinnällä	 osoitetaan	 eliöiden	 liikkumisen	 ja	 le-
viämisen	kannalta	tärkeitä	luonnonalueita.	Merkintä	
soveltuu	sellaisten	ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	

osoittamiseen,	joiden	tavoitteena	on	ennen	kaikkea	
säilyttää	eliöiden	liikkumista	ja	leviämistä	helpottavia	
ekologisia	yhteyksiä.	Merkinnän	kuvauksella	ja	suun-
nittelumääräyksellä	tarkennetaan,	millaisia	yhteyksiä	
tarkoitetaan	 esimerkiksi	 mittakaavan	 tai	 luonteen	
osalta,	ja	kuinka	ne	tulee	säilyttää	yksityiskohtaisem-
massa	 suunnittelussa.	 Merkintä	 soveltuu	 käytettä-
väksi	 tapauksissa,	 joissa	 alueet	 osoitetaan	 kartalla	
yleispiirteisesti.	

Maaseutuympäristön	vaalimisen	kannalta	tärkeä	
alue
Merkinnällä	 osoitetaan	 alueita,	 joilla	 sijaitsee	 maa-
seutumaisemaan,	 maaseudun	 rakennuskulttuuriin	
tai	 maaseutuluontoon	 liittyviä	 arvoja.	 Merkinnällä	
voidaan	 osoittaa	 maaseutukyliä	 tai	 maaseutukoko-
naisuuksia,	jotka	sisältävät	erityisiä	esimerkiksi	mai-
semaan,	 rakennettuun	 ympäristöön	 tai	 luonnon-
ympäristöön	 liittyviä	 arvoja.	 Merkintä	 soveltuu	
osoittamaan	sellaisia	alueita,	 joilla	on	maaseutuym-
päristöön	liittyviä	ekologisia	arvoja,	esimerkiksi	pe-
rinnebiotooppeja.	

5.4.3. Aluevaraus- ja kohdemerkinnät
Aluevaraukset	 ovat	 täsmällisiä	 kannanottoja	 toi-
mintojen	 aluetarpeista.	 Aluevarausmerkinnät	 mää-
rittävät	 alueiden	 käyttötarkoituksen	 yleispiirteisesti	
pääasiallisen	käytön	perusteella.	Tiettyyn	aluevaraus-
luokkaan	kuuluva	alue	voi	 sisältää	pääkäyttötarkoi-
tuksen	lisäksi	muutakin	alueidenkäyttöä	(Ympäristö-
ministeriö	2003).	

Aluevarausmerkinnät	 soveltuvat	 käytettäväksi	 kar-
talle	 tarkasti	 rajattavilla	 ja	 yleensä	 suhteellisen	 pie-
nialaisilla	kohteilla.	Aluevarausmerkinnöillä	osoitet-
tavat	alueet	eivät	voi	olla	laajoja.	

Virkistysalue	(V)
Virkistysaluemerkinnällä	 osoitetaan	 seudullisesti	
merkittäviä,	alueellisesti	laajoja	tai	taajamarakenteen	
ja	 taajaman	 viherväylien	 kannalta	 tärkeitä	 alueita.	
Virkistysalueilla	on	lähtökohtaisesti	voimassa	raken-
tamisrajoitus	(Ympäristöministeriö	2003).	

Virkistysaluemerkintä	 voi	 soveltua	 ekologisesti	 ar-
vokkaiden	alueiden	merkitsemiseen.	Alueen	virkis-
tyskäyttöön	liittyvät	tavoitteet	ja	ekologisiin	arvoihin	
liittyvät	tavoitteet	voivat	olla	samankaltaisia.	Rauhal-
liset	luonnonarvoja	sisältävät	ympäristöt	ovat	usein	
houkuttelevia	virkistysalueita,	joten	näiden	alueiden	
virkistyskäyttöön	ja	ekologisiin	arvoihin	liittyvät	ta-
voitteet	 voidaan	 usein	 luontevasti	 sovittaa	 yhteen.	
Suunnittelu-,	 rakentamis-	 tai	 suojelumääräyksellä	
voidaan	täsmentää	niitä	ekologisia	arvoja,	joita	halu-
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taan	säilyttää.	Virkistysaluemerkintään	saattaa	sovel-
tua	liitettäväksi	luontomatkailun	edellytyksiä	tukevia	
kaavamääräyksiä.	

Virkistysalueen	kohdemerkki	soveltuu	alueisiin,	joi-
den	osoittaminen	 aluevarausmerkinnällä	 ei	 ole	 tar-
koituksenmukaista	 kohteen	 pienialaisuuden	 takia.	
Virkistysaluemerkintä	on	rinnakkainen	viheryhteys-
tarvemerkinnälle	(s.	25).	Viheryhteystarvemerkintää	
voidaan	käyttää,	jos	on	kyse	alueesta,	joka	on	tarkoi-
tus	osoittaa	kartalla	yleispiirteisesti.	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueen kehittämisessä tulee huomioida sen soveltuvuus myös 
eläinlajien liikkumisalueena xx alueelta yy alueelle.

Virkistyskäytön lisäksi alueen suunnittelussa tulee kiinnit-
tää huomiota luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yh-
teyksien säilyttämiseen.

Suojelualue	(S)
Suojelualueen	 yleismerkintää	 käytetään	 silloin,	 kun	
ei	 ole	 kyse	 selvästi	 tietyn	 erityislainsäädännön	 mu-
kaisesta	 suojelutarpeesta,	 kuten	 luonnonsuojelu-
lain,	muinaismuistolain	tai	rakennussuojelulain	mu-
kaisesta	tarpeesta.	Merkintää	käytetään	myös,	jos	on	
kyse	kokonaisuudesta,	joka	voidaan	toteuttaa	maan-
käyttö-	 ja	 rakennuslailla	 tai	 useamman	 lainsäädän-
nön	perusteella.	Tällöin	vasta	yksityiskohtaisemman	
suunnittelun	yhteydessä	päätetään	eri	tyyppisiin	suo-
jeluarvoihin	liittyvien	kysymysten	osalta	tarkemmin,	
miten	alueiden	suojelu	on	käytännössä	tarkoitus	to-
teuttaa	(Ympäristöministeriö	2003).

Suojelualuemerkinnällä	voidaan	osoittaa	esimerkik-
si	luonnonsuojelulain	suojeltujen	luontotyyppien	ra-
jauspäätökset	tai	erityisesti	suojeltavien	lajien	rajaus-
päätökset,	 elleivät	 ne	maakuntakaavan	mittakaavan	
takia	 sovellu	 paremmin	 merkittäväksi	 kohdemer-
kinnällä.	 Suojelualuemerkinnällä	 voidaan	 osoittaa	
myös	Metsähallituksen	päätöksellä	muodostetut	eri-
koismetsät,	kuten	suojelumetsät	 tai	ympäristöarvo-
metsät.	Merkinnällä	voidaan	osoittaa	myös	sellaisia	
suojeltavia	alueita,	joilla	ei	ole	muuta	varsinaista	pää-
maankäyttöä.	 S-merkinnällä	 osoitetuilla	 alueilla	 on	
lähtökohtaisesti	 voimassa	 rakentamisrajoitus.	 Met-
sälaki	ei	ole	voimassa	suojelualuemerkinnän	alueel-
la.	Kaavaselostuksessa	 tulee	 ilmetä	varausperusteet	
ja	ne	lait,	johon	suojelu	perustuu.	Suojelumerkinnän	
voi	usein	korvata	muulla	merkinnällä	ja	liittää	tähän	
merkintään	tarvittaessa	suojelumääräys	(Ympäristö-
ministeriö	2003).	

Suojelualuemerkintä	 saattaa	 soveltua	 käytettäväksi	
ainakin	pienialaisten	ekologisesti	arvokkaiden	aluei-
den	 osoittamiseen.	 S-merkinnällä	 osoitettavat	 eko-
logisesti	arvokkaat	alueet	voivat	olla	luonteeltaan	ja	
ekologisilta	piirteiltään	hyvin	monenlaisia.	 Suojelu-
aluemerkintä	 soveltuu	 kartalle	 tarkasti	 rajattaville	
kohteille.	

Luonnonsuojelualue	(SL)
Merkinnällä	 osoitetaan	 luonnonsuojelulain	 nojalla	
suojeltuja	tai	suojeltavaksi	tarkoitettuja	alueita	(Ym-
päristöministeriö	2003).	Merkintä	voi	soveltua	eko-
logisesti	arvokkaiden	alueiden	osoittamiseen,	mikäli	
alueista	on	 tarkoitus	perustaa	 luonnonsuojelualuei-
ta.	 Luonnonsuojelualuemerkintä	 soveltuu	 käytettä-
väksi	suhteellisen	pienialaisilla	ja	kartalle	tarkasti	ra-
jattavilla	kohteilla.

Maa-	ja	metsätalousvaltainen	alue,	jolla	on	erityisiä	
ympäristöarvoja	(MY)
MY-merkintää	käytetään	sellaisten	maa-	ja	metsäta-
lousvaltaisten	alueiden	osoittamiseen,	joilla	erityisiin	
kulttuuri-	ja	luonnonmaiseman	arvoihin	ja	ympäris-
tönhoitoon	tulisi	kiinnittää	huomiota.	Alueen	ympä-
ristön	 suojelemiseksi	 on	 usein	 tarpeen	 liittää	 mer-
kintään	kaavamääräyksiä,	joilla	annetaan	reunaehtoja	
alueen	suunnittelulle	ja	käytölle.	Ympäristöarvot	on	
syytä	esittää	kaavaselostuksessa	(Ympäristöministe-
riö	2003).	

MY-merkintä	 soveltuu	 osoittamaan	 alueita,	 joiden	
ekologisia	 arvoja	 halutaan	 säilyttää.	 Tällaisia	 voi-
vat	 olla	 esimerkiksi	 pienialaiset	 lehtomaiset	 alueet,	
metsäiset	 suoalueet	 tai	 erityyppiset	 yhteystarvealu-
eet,	 joilla	 turvataan	 eliöiden	 liikkumis-	 ja	 leviämis-
edellytykset.	 Merkinnällä	 voidaan	 osoittaa	 pieni-
alaisia	elinympäristölaikkuja,	joilla	halutaan	säilyttää	
tietyt	metsäiseen	 ympäristöön	 liittyvät	 rakennepiir-
teet,	kuten	esimerkiksi	metson	kannalta	tärkeitä	ym-
päristöjä	 tai	 metsäpeuralle	 tärkeitä	 kesä-	 tai	 talvi-
laidunalueita.	 Merkintä	 soveltuu	 maisemallisia	 tai	
ekologisia	arvoja	sisältävien	maatalousympäristöjen,	
esimerkiksi	perinneympäristöjä	 tai	perinnebiotoop-
peja	sisältävien	alueiden	osoittamiseen.	Ekologisten	
arvojen	 huomioon	 ottamisen	 tapa	 tulee	 täsmentää	
kaavamääräyksellä.	 Merkintä	 soveltuu	 käytettäväksi	
kartalla	tarkasti	rajattavilla	kohteilla.

Virkistysaluemerkinnän	tavoin	MY-merkintä	on	vi-
heryhteystarvemerkinnän	rinnakkaismerkintä.	

Suunnittelumääräysesimerkkejä:
Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää soi-
den ennallistamiseen.  
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Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
tärkeiden elinympäristöjen ja muiden arvokkaiden luonto-
kohteiden säilymiseen.

Suojelumääräysesimerkkejä:
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka vaa-
rantavat alueen suoluonnon lajistoarvojen säilymisen.

5.4.4. Ekologiset vyöhykkeet 
 Keski-Suomen maakuntakaavatyössä
Keski-Suomen	 ekologisten	 vyöhykkeiden	 keskeise-
nä	 luonnon	 monimuotoisuuden	 säilymistä	 edistä-
vänä	ajatuksena	on	vyöhykkeillä	sijaitsevien	luonto-
ydinten	välisten	ekologisten	yhteyksien	säilyttäminen	
ja	kehittäminen.	Nämä	tavoitteet	pyrittiin	sisällyttä-
mään	 vyöhykkeitä	 osoittavaan	 kaavamerkintään	 ja	
kaavamääräykseen.	

Keski-Suomen	 maakuntakaavan	 luonnonsuojelu-
työryhmälle	 esiteltiin	 kahta	 ekologisten	 vyöhykkei-
den	osoittamiseen	 soveltuvaa	kaavamerkintää.	Toi-
nen	 oli	 kehittämisperiaatemerkintä	 täydennettynä	
suunnittelumääräyksellä	 ja	 toinen	 osa-aluemerkintä	
ilman	suunnittelumääräystä	(ks.	alla).	

Kehittämisperiaatemerkintä 
Ekologisten	yhteyksien	kehittämisen	kohdealue,	
EKO
Merkinnän	kuvaus:	Merkinnällä	osoitetaan	luonnon	
monimuotoisuuden	 ja	 ekologisten	 yhteyksien	 kan-
nalta	kehitettäviä,	arvokkaita	luonnonalueita.	

Suunnittelumääräys:	
Alueen käytössä edistetään luonnon monimuotoisuuden säi-
lymistä ja kehittämistä. Viranomaisten tulee alueidenkäytön 
suunnittelussa edistää ja tukea ekologisia yhteyksiä suojelu-
alueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden kohteiden välillä.

Osa-aluemerkintä 
Luonnon	monimuotoisuuden	kannalta	erityisen	
tärkeä	alue,	LUO
Merkinnän	 kuvaus:	 Merkinnällä	 osoitetaan	 moni-
muotoisia	 tai	 ekologisten	yhteyksien	kannalta	mer-
kittäviä	laaja-alaisia	luontoalueita.

Yleisesti	ottaen	Keski-Suomen	mallissa	kehittämis-
periaatemerkintä	nähtiin	parempana.	Tätä	perustel-
tiin	mm.	sillä,	että	kehittämisperiaatemerkintä	sisäl-
tää	selvemmin	kehittämisotteen,	ja	saattaa	olla	myös	
rahoittajiin	nähden	parempi.	Koska	vyöhykkeet	ovat	
laajoja,	ne	tulee	merkitä	jotenkin	muuten	kuin	suoral-
la	viivalla	eli	tarkalla	rajauksella.	Vyöhykkeiden	kart-
tamerkintään	soveltuu	esimerkiksi	kumpuviiva,	joka	

osoittaa,	että	alueita	ei	ole	rajattu	tarkasti.	Tärkeänä	
nähtiin	myös,	että	merkinnällä	on	selkeä	kuvaus	eli	
tarkennus	siitä,	mitä	merkinnällä	tarkoitetaan.

Keski-Suomen	 ekologiset	 vyöhykkeet	 ovat	 laajah-
koja	alueita.	Tämän	takia	ekologiset	vyöhykkeet	so-
pivat	parhaiten	osoitettaviksi	kehittämisperiaate-	tai	
osa-aluemerkinnöillä.	Aluevaraus-	tai	kohdemerkin-
nät	eivät	sovellu	ekologisten	vyöhykkeiden	kaltaisten	
alueiden	osoittamiseen.	Sitä	vastoin	Keski-Suomen	
ekologiset	vyöhykkeet	–mallin	sisältämät	 luontoyti-
met,	 jotka	 ovat	 pienialaisia,	 sopisivat	 osoitettaviksi	
aluevaraus-	tai	kohdemerkinnöillä.	

Kuvassa	3	on	esitelty	 ,	millaiset	merkinnät	voisivat	
soveltua	käytettäviksi	Keski-Suomen	ekologiset	vyö-
hykkeet	–mallissa.	

Ekologinen suuralue: ei merkitä maakuntakaavaan

Ekologinen vyöhyke: sopivia kaavamerkintöjä voivat olla
kehittämisperiaatemerkinnät tai osa-aluemerkinnät 

Luontoydin: sopivia kaavamerkintöjä voivat olla aluevaraus-
tai kohdemerkinnät, esimerkiksi S- tai MY-merkintä 

Kuva 3. Keski-Suomen ekologiset vyöhykkeet –
malliin soveltuvia kaavamerkintöjä. 

Ekologisia	suuralueita	ei	ole	tarkoitus	merkitä	maa-
kuntakaavaan.	Ne	ovat	selvityksessä	käytettyjä	luon-
non	 jäsentelyn	apuvälineitä.	Ekologiset	vyöhykkeet	
ovat	 laajoja,	 ja	 niiden	 merkitsemiseen	 soveltuvat	
parhaiten	yleispiirteisesti	kartassa	merkittävät	kehit-
tämisperiaate-	 tai	 osa-aluemerkinnät.	 Suhteellisen	
pienet	 luontoytimet	 soveltuvat	 merkittäväksi	 alue-
varaus-	tai	kohdemerkinnöillä.	Tosin	Keski-Suomen	
ekologiset	vyöhykkeet	–selvityksen	sisältämät	luon-
toytimet	ovat	pääosin	suojelun	piirissä	olevia	aluei-
ta	jo	nyt.	

Keski-Suomen	 maakuntakaavan	 luonnosvaihees-
sa	 ekologiset	 vyöhykkeet	 eivät	 sisältyneet	 maakun-
takaavakarttaan.	Selvitys	sisältyy	kaavan	taustaselvi-
tysaineistoon.	
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6. ELINKEINOTOIMINTAAN KOHDISTUVIA VAIKUTUKSIA

Seuraavassa	 on	 arvioitu	 sitä,	 millaisia	 mahdollisia	
vaikutuksia	maakuntakaavassa	osoitettavilla	ekologi-
sesti	arvokkailla	alueilla	saattaa	olla	joihinkin	etenkin	
taajama-alueiden	 ulkopuolella	 sijaiseviin	 keskeisiin	
elinkeinomuotoihin	sekä	muuhun	 ihmistoimintaan.	
Tällaisia	ovat	mm.	alkutuotanto	ja	muut	luonnonva-
rojen	välittömään	hyödyntämiseen	pohjautuvat	elin-
keinomuodot.	Luvussa	on	arvioitu	lyhyesti	myös	lii-
kenteeseen	 ja	 asutukseen	 kohdistuvia	 mahdollisia	
vaikutuksia.

Luonnollisesti	 elinkeinoihin	 kohdistuvat	 vaikutuk-
set	ovat	riippuvaisia	ekologisesti	arvokkaiden	aluei-
den	luonteesta,	pinta-alasta,	alueen	luonnonarvoihin	
liittyvistä	tavoitteista,	alueiden	merkityksestä	elinkei-
notoiminnalle,	 elinkeinon	 luonteesta	 ja	 laajuudes-
ta,	käytettävistä	kaavamerkinnöistä	ja	–määräyksistä	
yms.	 Esimerkiksi	 kaavamääräyksillä	 voidaan	 olen-
naisesti	ohjata	sitä,	kuinka	yksityiskohtaisia	tai	kuin-
ka	 velvoittavia	 vaikutuksia	 kaavalla	 on	 tarkemmas-
sa	alueiden	käytön	suunnittelussa.	Tässä	mahdollisia	
vaikutuksia	on	tarkasteltu	yleisellä	tasolla.	

6.1. Metsätalous
Mikäli	ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	tavoitteena	
on	säilyttää	metsä-	tai	suoluontoon	liittyviä	ekologi-
sia	arvoja,	on	selvää,	että	alueella	harjoitettavaa	met-
sätaloutta	voi	olla	tarpeen	arvioida	siitä	käsin,	millai-
sia	vaikutuksia	metsätaloudella	on	alueen	ekologisiin	
arvoihin.	Esimerkiksi	metsänkäsittelytoimien	valin-
nalla	voidaan	vaikuttaa	metsän	ekologisiin	rakenne-
piirteisiin.	 Näin	 ollen	 maakuntakaavassa	 osoitetta-
villa	ekologisesti	arvokkailla	metsäisillä	alueilla,	joilla	
halutaan	säilyttää	tai	kehittää	luonnon	monimuotoi-
suutta	 lisääviä	 arvoja,	 saattaa	 olla	 vaikutuksia	 met-
sätalouden	harjoittamiseen.	Ekologisesti	arvokkailla	
alueilla	voi	olla	tarpeen	esimerkiksi	suunnitella	met-
sänkäsittely	 siten,	 että	 metsän	 ekologiset	 rakenne-
piirteet	otetaan	erityisellä	tavalla	huomioon,	tai	näil-
lä	alueilla	voi	olla	tarpeen	kiinnittää	erityishuomiota	
metsätalouden	 vesistövaikutuksiin.	 Koska	 metsäta-
loudessa	 on	 kiinni	 mittavia	 taloudellisia	 arvoja,	 on	
ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 merkintöihin	 ja	
niihin	 liitettävien	 kaavamääräysten	 oikeusvaikutuk-
siin	kiinnitettävä	erityistä	huomiota.	
	

Maakuntakaavassa	 osoitettavien	 ekologisesti	 ar-
vokkaiden	 alueiden	 huomioiminen	 yksityiskohtai-
semmassa	 alueiden	käytön	 suunnittelussa	 tapahtuu	
pääosin	 viranomaistyöskentelyn	 kautta,	 kuitenkin	
kaavamääräyksestä	 riippuen.	 Esimerkiksi	 suunnit-
telumääräyksellä	 ei	 yleensä	 ole	 suoria	 oikeusvaiku-
tuksia	 yksittäisten	 metsänomistajien	 metsänhoi-
totoimiin	 tai	 metsänkäyttöoikeuksiin.	 Näin	 ollen	
ekologisten	metsäisten	arvoalueiden	huomioiminen	
yksityiskohtaisemmassa	 alueiden	 käytön	 suunnitte-
lussa	olisi	 yksityismailla	pääosin	alueellisten	metsä-
keskusten	vastuulla	 ja	 valtion	mailla	Metsähallituk-
sen	vastuulla.	

Metsätalouden	 harjoittamisen	 edellytyksiin	 kohdis-
tuvien	 kaavamääräysten	 käyttömahdollisuudet	 ovat	
rajalliset.	Käytännössä	ekologisesti	arvokkaiden	alu-
eiden	 huomioiminen	 yksityismetsätaloudessa	 voisi	
tapahtua	siten,	että	näille	alueille	kohdennetaan	eri-
laisiin	 metsätalouden	 luonnonhoitohankkeisiin	 tar-
koitettua	rahoitusta.	Esimerkiksi	kaavamerkinnällä	ja	
suunnittelumääräyksellä	 voidaan	 antaa	 lisäperustei-
ta	erilaisten	 luonnonhoitohankkeiden	 tukirahoituk-
sen	kohdentamiselle	ekologisesti	arvokkaille	alueille.	
Nämä	alueet	olisivat	siten	luonnonhoitohankkeiden	
kohdentamisen	 priorisointialueita.	 Alueille	 voidaan	
kohdentaa	 myös	 muita	 vapaaehtoisuuteen	 perus-
tuvia	 suojeluhankkeita,	 kuten	 Metso-ohjelman	 toi-
menpiteitä.	

Tukirahoituksen	 lisääntyminen	 parantaa	 mahdolli-
suuksia	 ympäristön	 paremmin	 huomioon	 ottavien	
metsänhoitokäytäntöjen	 soveltamiseen,	 maiseman-
hoitoon	 ja	 haitallisten	 vesistövaikutusten	 vähentä-
miseen.	 Tukirahoituksen	 kohdentamista	 ohjaavalla	
mallilla	olisi	alueille	kohdistuvia	positiivisia	taloudel-
lisia	vaikutuksia.	

Valtion	mailla	sijaitsevat	metsäalueet,	jotka	sisältyvät	
ekologisesti	 arvokkaisiin	 alueisiin,	 on	 mahdollista	
huomioida	esimerkiksi	Metsähallituksen	luonnonva-
rasuunnitelmissa	tai	alue-ekologisissa	suunnitelmissa	
erityisinä	ekologisesti	arvokkaina	kokonaisuuksina.	
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6.2. Maatalous
Maatalouselinkeinoihin	 voi	 kohdistua	 vaikutuksia	
etenkin	 sellaisissa	 tilanteissa,	 joissa	 ekologisesti	 ar-
vokkaat	alueet	on	muodostettu	turvaamaan	maata-
lousympäristöihin	liittyviä	arvoja.	Mikäli	ekologisesti	
arvokkailla	alueilla	 tavoitteena	on	säilyttää	vesistöi-
hin	 liittyviä	 luonnonarvoja,	 saattaa	 vesistöihin	 ra-
joittuvilla	maatiloilla	olla	tarpeen	kiinnittää	erityistä	
huomiota	vesistökuormituksen	vähentämiseen.	

Metsätalouteen	rinnastuen	ekologisesti	arvokkaiden	
alueiden	 kaavamerkintä	 voisi	 myös	 maataloudessa	
ohjata	 tukirahoituksen	 kohdentamista,	 esimerkik-
si	 maatalouden	 ympäristötuen	 erityistukirahoituk-
sen	 kohdentamista.	 Tällainen	 malli	 voisi	 soveltua	
etenkin,	mikäli	ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	ta-
voitteena	on	perinteisen	maatalouden	muokkaamis-
sa	ympäristöissä	esiintyvien	luontoarvojen	tai	lajien	
säilyminen.	Tällöin	voidaan	 tukirahoitusta	kohden-
taa	näillä	alueilla	sijaitseville	maatiloille,	mikäli	maa-
tilojen	 yhteydessä	 on	 luontotyypeiltään	 tai	 lajistol-
taan	arvokkaita	kohteita,	kuten	perinnebiotooppeja	
tai	rantalaidunalueita.	Kaavassa	osoitettavat	ekologi-
sesti	arvokkaat	alueet	olisivat	 tältä	osin	rinnasteisia	
valtakunnallisiin	 maisema-alueisiin,	 lumo-suunnit-
telualueisiin	tai	Natura	2000	–verkostoon	sisältyviin	
perinnebiotooppeihin,	 joille	nykyisin	voidaan	 aina-
kin	Keski-Suomessa	kohdentaa	maatalouden	erityis-
tukirahoitusta.	

Kaavassa	osoitettavilla	 ekologisesti	 arvokkailla	 alu-
eilla	 saattaa	 olla	 myönteisiä	 vaikutuksia	 maatila-
talouteen	 liittyviin	 liitännäiselinkeinoihin,	 kuten	
maatilamatkailuun	 tai	 majoituspalveluihin.	 Ympä-
ristöarvojen	 huomioonottaminen	 tukee	 viihtyisän	
ja	rauhallisen	matkailu-,	asuin-	tai	etätyöympäristön	
luomista.	 Ekologisten	 arvojen	 huomioiminen	 yri-
tystoiminnassa	vahvistaa	mielikuvaa	ympäristöystä-
vällisestä	 toiminnasta.	Tätä	 voidaan	 käyttää	 tukena	
markkinoinnissa.

6.3. Turvetuotanto
Ekologisesti	 arvokkaita	 alueita	 osoittavalla	 kaava-
merkinnällä	saattaa	olla	vaikutuksia	alueelle	sijoittu-
vaan	nykyiseen	tai	tulevaan	turvetuotantoon.	Kuten	
muidenkin	 elinkeinojen	 kohdalla,	 mahdolliset	 vai-
kutukset	riippuvat	mm.	ekologisesti	arvokkaan	alu-
een	 luonteesta,	 pinta-alasta,	 tavoitteista,	 kaavamer-
kinnästä	 ja	 –määräyksestä	 sekä	 alueella	 sijaitsevien	
turvetuotantoalueiden	luonteesta	ja	määrästä.	Joita-
kin	mahdollisia	vaikutuksia	voidaan	kuitenkin	tässä-
kin	nimetä.	

Ekologisesti	 arvokkaisiin	 alueisiin	 liittyvien	 tavoit-
teiden	 saavuttamiseksi	 saattaa	 näillä	 alueilla	 sijait-
sevilla	 turvetuotantoalueilla	 olla	 tarpeen	 kiinnittää	
erityishuomiota	turvetuotannon	ympäristövaikutuk-
siin,	kuten	vesistövaikutuksiin.	Alueella	voi	olla	tar-
peen	kohdistaa	erityistarkastelu	pinta-	ja	pohjavesi-
en	 suojeluun	 ja	 tämä	 saattaa	 edellyttää	 esimerkiksi	
erityisen	 tehokkaan	 vesiensuojelutekniikan	 käyttöä.	
Ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 huomioiminen	
saattaisi	heijastua	ympäristövaikutusten	arvioinnissa	
tai	alueelle	sijoittuvan	turvetuotannon	ympäristölu-
paehdoissa.	

Ekologisesti	arvokkaat	alueet	saattaa	olla	tarpeen	ot-
taa	 huomioon	 myös	 uusien	 turvetuotantoalueiden	
sijoittelussa,	 esimerkiksi	 mikäli	 kaavamerkinnöillä	
halutaan	säilyttää	yhtenäisiä	metsäisiä	 tai	 soisia	ko-
konaisuuksia.	 Mikäli	 uusia	 turvetuotantoalueita	 si-
joitetaan	 ekologisesti	 arvokkaille	 alueille,	 saattaisi	
alueen	ekologiset	arvot	olla	tarpeen	huomioida	esi-
merkiksi	siten,	että	uudet	tuotantoalueet	sijoitetaan	
jo	ojitetuille	soille,	ja	luonnontilaiset	suot	säilytetään	
kokonaan	uuden	 turvetuotannon	ulkopuolella.	Mi-
käli	 alueelle	 sijoitetaan	 uusia	 turvetuotantoalueil-
ta,	voisi	tällöin	olla	tarpeen	porrastaa	uusien	turve-
tuotantoalueiden	käyttöönottoa,	jotta	tiettyyn	aikaan	
käytössä	 olevien	 tuotantoalueiden	 määrä	 ei	 nouse.	
Näin	voidaan	tasata	tuotannosta	aiheutuvien	ympä-
ristövaikutusten	ajallista	kohdentumista.	Tuotannos-
ta	 poistuvien	 turvetuotantoalueiden	 jälkikäyttö	 voi	
olla	tarpeen	suunnitella	siten,	että	se	tukee	mahdolli-
suuksien	mukaan	alueen	ekologisia	arvoja.	

6.4. Kaivannaisteollisuus
Kaivannaisteollisuuteen,	kuten	maa-ainesten	tai	kivi-
ainesten	ottoon,	ekologisesti	arvokkailla	alueilla	saat-
taa	olla	vaikutuksia	etenkin	jos	ekologiset	alueet	on	
muodostettu	turvaamaan	sellaista	lajistoa	ja	luonto-
tyyppejä,	jotka	sijaitsevat	geologisilla	muodostumil-
la	 tai	ovat	niistä	riippuvaisia.	Ekologiset	arvoalueet	
saattaa	 olla	 tarpeen	 huomioida	 esimerkiksi	 uusien	

Keski-Suomen metsäkeskus saa vuosittain 
noin 340 000 euroa metsäluonnon 
monimuotoisuuden edistämiseen. Siitä 
noin puolet (noin 170 000 euroa) käytetään 
ympäristötukikohteiden rahoitukseen. 
Ympäristötukisopimuksia on tehty vuosien 
1998-2004 aikana 147 kpl yhteensä 570 
hehtaareille. Luonnonhoitohankkeita 
toteutetaan vuosittain niinikään 170 000 eurolla. 
Näitä ovat mm. erilaiset vesiensuojeluhankkeet 
sekä luonnonhoito- ja erityissuunnittelu 
(Seija Tiitinen-Salmela, suull. tiedonanto).
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maa-	ja	kiviainesten	ottoalueiden	sijoittelussa.	Eko-
logisesti	 arvokkaiden	 alueiden	huomioiminen	 saat-
taisi	 heijastua	 myös	 alueelle	 sijoittuvan	 kaivannais-
teollisuuden	 ympäristövaikutusten	 arvioinneissa,	
maa-aineslupaehdoissa	tai	ympäristölupaehdoissa.	

Kuten	 turvetuotannonkin	 kohdalla,	 saattaa	 ekolo-
gisesti	 arvokkaille	 alueille	 sijoittuva	 kaivannaisteol-
lisuus	edellyttää	lisäsuunnittelua.	Kokonaisvaltaisella	
suunnittelulla	pystytään	ohjaamaan	kaivannaisteolli-
suutta	tarkoituksenmukaisesti	ja	tehokkaasti.	Ekolo-
gisten	arvojen	huomioon	ottaminen	luo	myös	posi-
tiivista	kuvaa	ympäristöystävällisestä	 tuotannosta	 ja	
yrittäjyydestä.	

6.5. Energiatuotanto ja -siirto
Ekologisesti	arvokkaat	alueet	voi	olla	tarpeen	huo-
mioida	 esimerkiksi	 uusien	 voimalaitosten	 tai	 jake-
luverkoston	 sijoittelussa.	 Esimerkiksi	 yhtenäisten	
ekologisten	 kokonaisuuksien	 säilyttämiseksi	 muo-
dostetuilla	 ekologisesti	 arvokkailla	 alueilla	 saattaa	
suurten	johtolinjojen	sijoittaminen	edellyttää	erityis-
tä	 suunnittelua.	 Ekologisesti	 arvokkaat	 alueet	 voi	
olla	tarpeen	huomioida	myös	energiatuotannon	ym-
päristölupaehdoissa.	 Ekologisesti	 arvokkaat	 alueet	
saattavat	 edistää	 bioenergian	 tuotantoa	 esimerkik-
si	lisäämällä	peltoenergian	viljelyyn	kohdennettavaa	
tukirahoitusta.

6.6. Matkailu- ja virkistystoiminta
Ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 osoittamisel-
la	maakuntakaavassa	saattaa	olla	vaikutuksia	alueen	
matkailu-	 ja	 virkistyskäyttöön.	Yleisesti	ottaen	voi-
daan	 arvioida	 arvokkaiden	 luonnonalueiden	 sovel-
tuvan	 luontomatkailu-	 ja	 virkistyskäyttöön.	 Ekolo-
gisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 ja	 luontomatkailu-	 ja	
virkistysalueiden	 tavoitteet	 voivat	 olla	 samansuun-
taisia	 esimerkiksi	 luonnonrauhan	 ja	 luontoarvo-
jen	 säilyttämisen	 suhteen.	Luonnonsuojelualueet	 ja	
muut	luonnoltaan	arvokkaat	alueet	ovat	usein	hou-
kuttelevia	 virkistysalueita	 ja	 luontomatkailun	 veto-
voimakohteita.	Ekologisesti	arvokkaille	alueille	saat-
taa	siten	kohdistua	runsaasti	virkistyskäyttöpaineita.	
Tämä	 saattaa	 edellyttää	 erityistä	 suunnittelua,	 jot-
ta	 myös	 ekologiset	 arvot	 voidaan	 turvata.	 Virkis-
tyskäyttöpaineista	 johtuen	 alueilla	 voi	 olla	 tarvetta	
tarkempaan	 suunnitteluun.	Myös	 esimerkiksi	 luon-
tomatkailun	 tukitoimintojen	 sijoittelu	 saattaa	 edel-
lyttää	 erityistä	 suunnittelua,	 jotta	 luontoarvojen	
säilyminen	 ei	 vaarannu.	 Mahdolliset	 ongelmakoh-
dat	 saattavat	 liittyä	 esimerkiksi	moottorikäyttöisten	
maastoajoneuvojen	(moottorikelkat,	mönkijät)	käyt-
töön	 tai	 massatapahtumien	 järjestämiseen	 ekologi-
sesti	arvokkailla	alueilla.	

Ekologisesti	 arvokkaiden	 alueiden	 luonteesta	 riip-
puen	luontoarvojen	huomioimisen	vaikutukset	voi-
vat	kohdistua	eri	tavoin	erilaisiin	luontomatkailu-	ja	
virkistyskäyttömuotoihin,	kuten	vesimatkailuun,	ka-
lastusmatkailuun,	 erämaaretkeilyyn	 tai	 kulttuuriym-
päristöihin	kohdistuvaan	matkailuun.	

Luonnonsuojelualueet	ja	Natura	2000	–verkostoon	
sisältyvät	 alueet	 ovat	 usein	 luontomatkailun	 veto-
voimakohteita.	 Suoraan	 Natura-alueille	 tai	 muille	
suojelualueille	 suunnattavan	 luontomatkailutoimin-
nan	 kehittämisen	 liikkumavara	 on	 yleensä	 suhteel-
lisen	 rajallinen	 luonnonsuojelutavoitteiden	 asetta-
mista	 rajoituksista	 johtuen.	 Mikäli	 alueiden	 käytön	
suunnittelussa	 voidaan	 osoittaa	 laajempia	 luonto-
matkailualueina	 kehitettäviä	 alueita,	 jotka	 sisältävät	
sekä	 suojelualueita	 että	 näiden	 ulkopuolisia	 aluei-
ta,	mahdollistetaan	matkailun	 tukipalveluille,	 kuten	
majoitustoiminnalle,	 ohjelmapalveluille	 ja	 elämys-
retkeilylle	toiminnallisesti	riittävän	laaja-alainen	toi-
mintakenttä.	Sekä	maantieteellisesti	että	toiminnalli-
sesti	laaja-alainen	suunnittelu	parantaisi	tehokkuutta	
ja	tuloksellisuutta	virkistyskäytön	ja	matkailutoimin-
nan	kehittämisessä,	ja	kokonaisvaltainen	suunnittelu	
mahdollistaisi	myös	ekologisten	arvojen	huomioimi-
sen	 koko	 alueella.	 Luontomatkailumarkkinoinnis-
sa	voidaan	hyvin	hyödyntää	sitä,	että	luonnonaluei-
den	virkistyskäytössä	käytetään	selkeitä	luontoarvot	
huomioonottavia	linjauksia.	

Maakuntakaavassa	ekologisesti	arvokkaat	alueet	on	
mahdollista	liittää	osaksi	matkailu-	ja	virkistysteemaa	
koskevia	 kaavamerkintöjä.	 Suunnittelumääräyksillä	
voidaan	ohjata	toimintaa	huomioimaan	myös	aluei-
den	ekologiset	arvot,	esimerkiksi	ekologiset	yhteys-
tarpeet.	

6.7. Muita elinkeinoja
Ekologisesti	arvokkailla	alueilla	voi	olla	vaikutuksia	
elinkeinoihin,	joista	saattaa	aiheutua	esimerkiksi	pai-
kallisesti	merkittäviä	vesistö-	tai	muita	ympäristövai-
kutuksia.	 Vesistövaikutusten	 suhteen	 tällaisia	 elin-
keinoja	voivat	olla	esimerkiksi	kalankasvattamot	tai	
turkistarhat.	Ekologisten	arvojen	huomioinen	saat-
taa	heijastua	alueelle	sijoittuvan	elinkeinotoiminnan	
ympäristölupaehdoissa.

6.8. Liikenne
Liikenteellä	 ja	 liikenneväylillä	 voi	 olla	 vaikutuksia	
ekologisesti	arvokkaisiin	alueisiin,	etenkin	mikäli	ky-
seiset	 alueet	 on	 muodostettu	 turvaamaan	 yhtenäi-
siä	luonnonalueita.	Tiet	pirstovat	maisemarakennet-
ta,	 ja	ne	voivat	 siten	olla	eliölajien	 liikkumisesteinä	
eri	 elinympäristölaikkujen	 välissä.	 Ekologisesti	 ar-
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vokkailla	alueilla	voi	siten	olla	vaikutuksia	uusien	tie-	
ja	rautatielinjauksien	tai	vesi-	ja	lentoliikennereittien	
suunnitteluun.	Ekologisesti	arvokkaat	alueet	voivat	
edellyttää	 lisäsuunnittelua,	kuitenkin	 tien	 tai	 väylän	
kokoluokka	 huomioiden.	 Esimerkiksi	 pienten	 tei-
den,	kuten	metsäteiden,	mahdolliset	maisemaraken-
netta	pirstovat	vaikutukset	ovat	huomattavasti	pie-
nemmät	kuin	kanta-	tai	valtateiden	vaikutukset.	

Jos	ekologisesti	arvokkaat	alueet	sijaitsevat	vesistö-
alueella,	saattaa	tämä	aiheuttaa	lisäsuunnittelun	tar-
vetta	 vesiliikenteen	 järjestämiseen.	 Lentoliikenteen	
sijoitteluun	arvokkaat	alueet	voivat	vaikuttaa	esimer-
kiksi	siinä	tapauksessa,	mikäli	ekologisesti	arvokkaat	
alueet	on	tarkoitus	säilyttää	hiljaisina	tai	vähämelui-
sina	alueina.	

Matkailullisesti	 vetovoimaisilla	 ekologisesti	 arvok-
kailla	 alueilla	 saattaa	olla	 tieverkostoa	 ja	 sen	ylläpi-
toa	parantavia	välillisiä	vaikutuksia.	Matkailua	ja	vir-
kistystä	tukevan	infrastruktuurin	ylläpito	tukee	myös	
paikallista	tieverkkoa	ja	sen	kunnossapitoa.	

6.9. Asutus
Ekologisesti	 arvokkailla	 alueilla	 voi	 olla	 vaikutuk-
sia	 asutuksen	 suunnitteluun.	 Uusien	 asuinalueiden	
sijoittelussa	 voi	 olla	 tarpeen	 huomioida	 ekologiset	
arvot,	 esimerkiksi	 mikäli	 halutaan	 välttää	 ekologi-
sesti	 yhtenäisten	 alueiden	 pirstoutumista.	 Toisaalta	
ekologisesti	 arvokkaat	 alueet	voivat	 lisätä	 asuinalu-
een	viihtyisyyttä	ja	rauhallisuutta	sekä	parantaa	asu-
tuksen	säilymismahdollisuuksia	ja	kylien	elinvoimai-
suutta.	

6.10. Yhteenveto elinkeinovaikutuksista
Maakuntakaava	 on	 yleispiirteinen	 alueiden	 käytön	
suunnitelma.	 Ekologisesti	 arvokkaan	 alueen	 luon-
teesta	 riippuen	 eri	 elinkeinomuotojen	 tavoitteet	 ja	
ekologisten	arvojen	 säilyttämiseen	 tähtäävät	 tavoit-
teet	 voidaan	 alueen	 tarkemman	 suunnittelun	 yh-
teydessä	 sovittaa	 yhteen.	 Esimerkiksi	 laajahkoilla	
maakuntakaavassa	osoitettavilla	 ekologisesti	 arvok-
kailla	alueilla	on	mahdollista	yleisesti	ottaen	harjoit-
taa	 edellä	 mainittuja	 elinkeinoja.	 Yksityiskohtaises-
sa	suunnittelussa	sovitetaan	yhteen	erilaiset	alueiden	
käytön	tarpeet	ja	tavoitteet.	Tarkemmassa	suunnitte-
lussa	voi	olla	tarpeen	sijoittaa	elinkeinotoimintaa	esi-
merkiksi	 siten,	 että	 vältetään	 yhtenäisten	 luonnon-
alueiden	pirstoutumista.	

Elinkeinotoiminnan	 edellytyksiä,	 vesiensuojelua,	
luonnonsuojelua	 ja	 virkistyskäyttöä	 koskevien	 ta-
voitteiden	 samanaikainen	 toteutuminen	 saattaa	 si-
ten	edellyttää	 tavanomaista	 tarkempaa	suunnittelua	

elinkeinotoiminnan	sijoittelussa,	toiminnan	järjestä-
misessä	ja	tuotantoalueiden	jälkikäytössä.	Kokonais-
valtaisella	 suunnittelulla	 pystytään	 kuitenkin	 ohjaa-
maan	elinkeinotoimintaa	strategisesti	ja	tehokkaasti.		

Ekologisesti	arvokkailla	alueilla	tulee	yksityiskohtai-
semmassa	alueidenkäytön	suunnittelussa	huomioida	
ne	luonnon	erityispiirteet,	joiden	perusteella	alue	on	
osoitettu	kaavassa.	Ekologiset	arvot	voidaan	huomi-
oida	esimerkiksi	siten,	että	harkinnanvaraisen	ympä-
ristövaikutusten	arvioinnin	soveltamisen	kynnys	oli-
si	matalampi	näillä	alueilla.	

Alemman	tason	kaavoituksessa	voidaan	pohtia	maa-
kuntakaavan	ekologisia	arvoalueita	osoittavien	mer-
kintöjen	 rinnakkaismerkintöjen	 käyttämistä	 siltä	
osin	 kuin	 merkinnät	 soveltuvat	 myös	 yleis-	 ja	 ase-
makaavoihin.	
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7. LOPUKSI

7.1. Luontoarvojen huomioiminen        
   ekologisesti arvokkailla alueilla
Kuten	edellä	on	tuotu	esille,	käytännössä	esimerkik-
si	metsäisten	ekologisten	arvoalueiden	huomioimi-
nen	 alueidenkäytön	 suunnittelussa	 voisi	 tarkoittaa	
talousmetsien	 luonnonhoitohankkeiden	 kohden-
tamista	 näille	 alueille.	 Ekologisesti	 arvokkaat	 alu-
eet	voidaan	ottaa	huomioon	esimerkiksi	kohdenta-
malla	 kestävän	 metsätalouden	 Kemera-rahoitusta	
tai	 Etelä-Suomen	 metsien	 monimuotoisuusohjel-
man	(Metso)	toimenpiteitä	näille	alueille,	tai	huomi-
oimalla	ne	Metsähallituksen	 luonnonvarasuunnitel-
missa	tai	alue-ekologisissa	suunnitelmissa.	Luonnon	
monimuotoisuutta	 lisääviä	 hankkeita	 voisivat	 olla	
myös	 esimerkiksi	 ekologisten	 käytävien	 tai	 askelki-
vien	 muodostaminen.	 Talousmetsien	 luonnonhoi-
don	menetelmiä	tulee	ekologisesti	arvokkailla	alueil-
la	 hyödyntää	 kokonaisuudessaan.	 Maatalousalueille	
sovellettavia	 vastaavia	 tukimuotoja	 sisältyy	 maata-
louden	ympäristötukiohjelmaan.

Yksityiskohtainen	 ja	 tarkkarajainen	 yhteysalueiden	
suunnittelu	 ekologisesti	 arvokkailla	 alueilla	on	 teh-
tävä	tapauskohtaisesti.	Tällöin	on	mm.	määriteltävä	
yhteysalueen	 tarkoitus	 ja	 tavoite.	 Suunnittelun	 yh-
teydessä	 on	 esimerkiksi	 määriteltävä,	 onko	 kysees-
sä	yksi	vai	monta	eliölajia	joille	yhteysalue	on	tarkoi-
tettu	tai	tarkastellaanko	kokonaisia	ekosysteemejä	ja	
niiden	 välisiä	 toiminnallisia	 yhteyksiä,	 kuten	 suon	
ja	 sen	 yläpuolisen	 valuma-alueen	 välisiä	 hydrologi-
sia	 yhteyksiä.	 Yksityiskohtaisen	 suunnittelun,	 jossa	
alueita	 osoitetaan	 ja	 rajataan	 kartalla	 tarkasti,	 tulee	
perustua	kattaviin	ja	tarkoituksenmukaisiin	maasto-
selvityksiin	 ja	 luontoarvojen	 todentamiseen.	Mikäli	
merkinnällä	halutaan	turvata	alueen	vesistöihin	liit-
tyviä	 luonnonarvoja,	 voitaisiin	 ekologisesti	 arvok-
kaat	alueet	huomioida	esimerkiksi	vesienhoitosuun-
nitelmissa.	

Niiden	luontoalueiden,	joille	luonnon	monimuotoi-
suutta	edistäviä	toimenpiteitä	kohdistetaan,	ei	välttä-
mättä	tarvitse	olla	 luonnontilaisia.	Alueiden	käytön	
suunnittelussa	 tulisi	kiinnittää	huomiota	ekosystee-
mien	 kannalta	 merkityksellisiin	 toiminnallisiin	 piir-
teisiin,	eli	esimerkiksi	yhtenäisen	alueen	tai	muodos-
tuman	rajaukseen	(esim.	harjut,	reunamuodostumat,	
kallioaluejatkumot,	 turvealueet,	 valuma-alueet),	 la-
jiston	 esiintymis-	 tai	 levinneisyysalueeseen,	 raken-
teellisten	yhteyksien	säilymiseen,	alueen	sijaintiin	tai	
alueen	luonnon	ennallistamispotentiaaliin.	Oleellista	

alueiden	käytön	suunnittelussa	tulisi	olla	mielekkäi-
den	ekologisten	kokonaisuuksien	luominen.	

Aluetarkastelussa	 tulisi	 mahdollisuuksien	 mukaan	
kiinnittää	huomio	yhtenäisten	luonnonalueiden	säi-
lyttämiseen	 yli	 maakunnallisten	 tai	 muiden	 hallin-
nollisten	 rajojen.	Esimerkiksi	 joet	 ja	muut	 vesistö-
muodostumat	 ulottuvat	 laajoille	 alueille.	 Suomen	
raja-alueilla	 tulisi	mahdollisuuksien	mukaan	 tarkas-
tella	 ekologisten	 yhteyksien	 säilymistä	 maan	 rajo-
jen	ulkopuolella.	Esimerkiksi	boreaalinen	havumet-
sävyöhyke	jatkuu	idässä	Venäjällä,	ja	etenkin	monet	
metsäiset	lajit	liikkuvat	rajan	molemmin	puolin.	Esi-
merkiksi	 taigalajiston	 leviämisen	 helpottamiseksi	
voisi	 tarkastella	mahdollisuutta	 luoda	Suomenselän	
vedenjakajaseutua	 seuraten	 metsäinen	 väylä,	 jossa	
pyritään	 säilyttämään	 luonnonmetsän	 rakennepiir-
teitä	 (Linden	 ym.	 2000).	 Ekologisia	 yhteyksiä	 naa-
purialueisiin	tulisi	säilyttää	ja	luoda	Lapissa	(Ruotsi,	
Norja,	Venäjä)	sekä	Suomen	rannikkoalueella	(eliöi-
den	leviäminen	meren	yli	Virosta	ja	Ruotsista).	Yh-
teydet	 naapurialueisiin	 parantaisivat	 myös	 lajiston	
geneettisen	monimuotoisuuden	säilymistä.	Toimivat	
ekologiset	yhteydet	ovat	myös	osa	ilmastonmuutok-
sen	vaikutuksiin	varautumista.	

7.2. Ekologisten vyöhykkeiden vastaanotto  
   Keski-Suomen maakuntakaavatyössä
Ekologiset	vyöhykkeet	-selvitystä	esiteltiin	kolmelle	
Keski-Suomen	maakuntakaavan	asiantuntijatyöryh-
mälle:	 Luonnonsuojelutyöryhmälle,	 Ympäristö	 ja	
tasa-arvo	 -työryhmälle	 sekä	Luonnonvarat	 ja	 ener-
gia	–työryhmälle.	Selvitystä	esiteltiin	keväällä	ja	syk-
syllä	2005,	jolloin	maakuntakaavan	luonnos	oli	val-
misteilla.	Selvityksestä	käytiin	keskustelua	jokaisessa	
työryhmässä.	Alle	on	koottu	joitakin	teemoja	ja	mie-
lipiteitä,	joita	työryhmien	keskusteluissa	nousi	esille.

Yleistä
Keski-Suomessa	 tehdyssä	 selvityksessä	koettiin	hy-
vänä	 se,	 että	 maakuntaa	 oli	 pyritty	 tarkastelemaan	
osana	valtakunnallista	ekologista	kokonaisuutta.	Tä-
mänkaltaisen	 ajattelumallin	 arveltiin	 vahvistavan	
maakunnallista	identiteettiä	ja	sitä	toivottiin	sovellet-
tavan	myös	muussa,	esimerkiksi	maakunnan	arvok-
kaita	 kulttuurisia	 kokonaisuuksia	 koskevassa	 suun-
nittelussa.

Aihe	nähtiin	yleisesti	ottaen	vaikeaksi:	kaavateemat,	
joilla	saattaa	olla	maankäyttöoikeuksiin	tai	taloudel-
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lisiin	etuihin	kohdistuvia	vaikutuksia,	saavat	helpos-
ti	 periaatteellistakin	vastustusta	osakseen.	Tärkeäk-
si	nähtiin,	että	selvitystä	esitellään	maakuntakaavan	
eri	asiantuntijatyöryhmissä.	Tämän	uskottiin	vähen-
tävän	epätietoisuutta	ja	asiasta	leviäviä	huhuja.	Esit-
telyissä	tulee	painottaa,	että	ei	ole	kyse	uuden	suojelu-
alueverkon	perustamisesta.

Ekologisia	 suuralueita	 ja	 ekologisia	 vyöhykkei-
tä	kritisoitiin	liian	laajoiksi	ja	epämääräisiksi	alueik-
si.	 Lisäksi	 nähtiin	 huonona,	 että	 selvityksen	 taus-
ta-aineistona	 oli	 käytetty	 epävirallisia	 tietoja,	 kuten	
FINIBA	–rekisteriä.

Vyöhykkeiden oikeusvaikutukset ja vaikutukset  
elinkeinoihin
Ekologisia	vyöhykkeitä	käsittelevissä	keskusteluissa	
nousi	poikkeuksetta	esille	kysymys	siitä,	mitä	aluei-
den	 merkitseminen	 kaavaan	 tarkoittaisi	 käytännös-
sä	 ja	mistä	 tietää,	onko	viranomainen	myöhemmin	
päätöksiä	tehdessään	toiminut	kaavan	edellyttämällä	
tavalla.	Sama	problematiikka	koskee	tietenkin	usei-
ta	muitakin	kaavamerkintöjä.	Kysymyksiä	herätti	esi-
merkiksi,	tuleeko	vyöhykealueille	kohdistuvissa	met-
säsuunnitelmissa	 ottaa	 ekologiset	 vyöhykkeet	 aina	
huomioon	jollakin	tavalla.	Esimerkiksi	metsälain	tul-
kitsijoita	on	paljon,	joten	asiasta	tulisi	olla	selkeät	pe-
lisäännöt.

Selvityksessä	oli	ehdotettu,	että	ekologisia	yhteyksiä	
luotaisiin	tukirahoitusta	ohjaamalla,	esimerkiksi	koh-
dentamalla	erilaisiin	 luonnonhoitohankkeisiin	osoi-
tettavaa	rahoitusta	ekologisille	vyöhykkeille.	Keskus-
teluissa	 esitettiin,	 että	 tämänkaltaisissa	 tapauksissa,	
joissa	 kaavan	 tavoitteiden	 toteutuminen	on	 riippu-
vainen	 rahoituksesta,	 tulisi	 ympäristöministeriöltä	
saada	sitoumus	jatkorahoituksesta,	mikäli	ekologisia	
vyöhykkeitä	merkitään	kaavaan.	Toisaalta	 todettiin,	
että	 rahoituksen	 epävarmuus	 ei	 saa	olla	 syynä	hyl-
käämiseen.	Kaavan	ohjausvaikutukset	ulottuvat	jopa	
vuosikymmenten	 päähän,	 mutta	 rahoitusohjelmat	
kestävät	 usein	 vain	 muutaman	 vuoden.	 Tällaisella	
ajattelumallilla	 esimerkiksi	 kehittämisperiaatemer-
kintöjä	olisi	kovin	vaikea	ylipäätään	käyttää	maakun-
takaavassa.	

Erityisen	huolestuneita	oltiin	metsätalouden	 ja	 tur-
vetuotannon	tulevaisuudesta	ekologisilla	vyöhykkeil-
lä.	Nähtiin,	että	kaavan	tulee	tukea	maakunnan	vah-
vuuksia.	Metsätalous	on	Keski-Suomen	maakunnan	
vahvuus,	 ja	metsäisille	alueille	muodostettavat	eko-
logiset	 vyöhykkeet	 nähtiin	 uhkana	 metsätaloudelle	
ja	 metsäteollisuudelle.	 Vyöhykkeet	 nähtiin	 saman-

kaltaisena	uhkana	myös	turvetuotannolle.	Erityisesti	
Suomenselän	alueella	on	laajoja	turvetuotantoaluei-
ta	 ja	 turvetuotannon	aluevarauksia.	Keski-Suomes-
sa	metsätalous	ja	tietyillä	alueilla	myös	turvetuotanto	
on	tärkeä	syrjäisempien	seutujen	elinkeino.	Yleises-
ti	ottaen	juuri	metsätalouden	ja	turvetuotannon	sekä	
ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	välille	muodostui	
Keski-Suomessa	erityisen	kriittisiä	kosketuspintoja.	

Toisaalta	 nähtiin,	 että	 tämänkaltainen	 vapaaehtoi-
suuteen	perustuva	ekologisten	arvojen	 ja	 luonnon-
suojelun	edistäminen	on	sitä,	johon	tulevaisuudessa	
ekologisessa	 alueiden	käytön	 suunnittelussa	 tullaan	
painottumaan.	 Esimerkiksi	 vuonna	 2007	 loppuva	
Metso-ohjelma	on	saanut	 laajalti	myönteistä	palau-
tetta	 juuri	 vapaaehtoisten	 suojelukeinovalikoiman	
kehittämisestä.	Mikäli	Metson	kaltaiset	ohjelmat	jat-
kuvat,	 se	 saattaisi	 tarkoittaa	 ekologiset	 vyöhykkeet	
–selvityksen	sisältämän	ajattelumallin	soveltamista.	
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Liite 1. Selvityksessä käytetyt aineistot

Ekologiset	vyöhykkeet	-selvityksessä	käytetyt	aineistot	on	lueteltu	alla	olevassa	taulukossa.	Selvityksessä	on	
lisäksi	käytetty	kirjallisuuslähteinä	aihepiiriä	käsitteleviä	tutkimuksia	ja	selvityksiä	(ks.	kirjallisuusluettelo).	

Taulukon	lyhenteet:	SYKE	=	Suomen	ympäristökeskus,	KSU	=	Keski-Suomen	ympäristökeskus,	KSL	=	
Keski-Suomen	liitto,	KSLY	=	Keski-Suomen	lintutieteellinen	yhdistys,	SSLY	=	Suomenselän	lintutieteelli-
nen	yhdistys,	GTK	=	Geologian	tutkimuskeskus	

Aineisto Vuosi Aineistolähde

Luonnonsuojelualueet 2004 SYKE, KSU, Metsähallitus, Ympäristöministeriö, 
Metsäntutkimuslaitos

Luonnonsuojeluohjelma-alueet 2004 SYKE Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, 
Alueelliset ympäristökeskukset

Natura 2000 -verkosto 2004 SYKE, KSU

Luonnonsuojelulain mukaiset rajauspäätökset 2004 SYKE, KSU

Pintavesien laatu (käyttökelpoisuusluokitus) 2000-2004 SYKE, KSU

Erityissuojelua vaativat vesistöt 1992 SYKE

Arvokkaat pienvedet 1993 KSU, KSL

Valuma-alueet 1990 SYKE

Pohjavesialueet 2004 SYKE, KSU

Maaperäkartta GTK

Kallioperäkartta 1997 GTK

Keski-Suomen granitoidikompleksi 2003 GTK

Keski-Suomen pinnanmuodot 
(vinovalovarjostus)

1997 Maanmittauslaitos

Turvemaat 1987 Maanmittauslaitos

Arvokkaat kallioalueet 1997, 2003 SYKE, KSU
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Uhanalaiset, silmälläpidettävät ja 
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2004 SYKE, KSU

Metson soidinpaikat 2002 Metsoparlamentti, KSL

Metsäpeurojen kesälaidun- ja 
talvehtimisalueet

2003 Pohjanmaan riistanhoitopiiri

Kuukkelin elinympäristöt 2003 KSLY, SSLY

Jalopuuesiintymät 2004 KSU
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Liite 2. Indikaattorilajit

Selvityksessä	 kokeiltiin	 metson	 ja	 kuukkelin	 ha-
vaintotietokantojen	 sekä	 tietyissä	 elinympäristöissä	
esiintyvien	kasvilajien	esiintymätietojen	soveltuvuut-
ta	ekologisesti	arvokkaiden	alueiden	osoittamisessa.	
Tavoitteena	oli	 näiden	 lajien	 avulla	 selvittää,	missä	
maakunnan	alueella	 esiintyy	 lajien	 ilmentämiä	 elin-
ympäristöjä,	ja	ehkä	siten	myös	muita	luontoarvoja.	

Metso (Kartta	25.	Metson	soidinpaikat)
Metso	on	boreaalisten	havumetsien	 luonteenomai-
nen	 laji.	 Metson	 elinympäristöjä	 ovat	 sekametsät,	
joissa	on	yhtenäisiä	varttuneita	metsäaloja.	Elinym-
päristön	 metsästä	 vähintään	 noin	 kolmasosan	 tuli-
si	koostua	varttuneesta	(yli	40	v.)	metsästä,	jotta	soi-
dinalueiden	 väliset	 toiminnalliset	 yhteydet	 säilyvät.	
Tällaisen	 metsän	 ikärakenteen	 on	 arvioitu	 olevan	
kriittinen	raja	myös	useille	muille	havumetsien	lajeil-
le	(Linden	ym.	2000).	Metso	ei	vaadi	tiukasti	määri-
teltyä	vanhaa	metsää,	vaan	riittää	että	tietyt	metsän	
rakennepiirteet	ovat	kunnossa.	Metso	elää	ympäris-
töissä,	joiden	puusto	on	vanhempaa	kuin	talousmet-
sissä	keskimäärin.	Lajin	elinympäristöinä	on	sellaisia	
alueita,	 joita	on	olemassa	myös	 suojelualueiden	ul-
kopuolella.	Indikaattorilajiksi	metso	ei	ole	liian	har-
vinainen	eikä	liian	yleinen	laji.	Se	on	myös	kohtuul-
lisen	 helposti	 havaittava	 ja	 määritettävä.	 Metso	 on	
riistalintu.	Keski-Suomen	metsoparlamentti	on	teet-
tänyt	 vuonna	 2002	 selvityksen	 metson	 soidinpai-
koista,	 joten	 lajin	 esiintymisestä	 maakunnassa	 on	
olemassa	ajantasaista	tietoa.	Metso	on	luokiteltu	val-
takunnallisesti	silmälläpidettäväksi	lajiksi.

Kuukkeli (Kartta	26.	Kuukkelihavainnot)
Kuukkelin	 elinympäristöjä	 ovat	 ikääntyneet	 kuusi-
valtaiset	 metsät.	 Reviiriin	 kuuluu	 usein	 kitukasvui-
sia	 ja	soistuneita	osia.	Kuukkelia	voi	pitää	metsäis-
ten	 alueiden	 luonnontilaisuuden	 indikaattorilajina.	
Kuukkelia	 tavataan	koko	Keski-Suomessa	kaakkoi-
simpia	 kuntia	 lukuun	 ottamatta,	 mutta	 laji	 on	 vä-
hentynyt	 maakunnassa.	 Etenkin	 eteläisissä	 kunnis-
sa	elinvoimaisia	populaatioita	on	vähän.	(T.	Hakkari,	
suull.	tiedonanto)	Kuukkeli	on	valtakunnallisesti	sil-
mälläpidettävä	ja	alueellisesti	uhanalainen	laji.	

Elinympäristöjä ilmentävät kasvilajit
(Kartat	22.	Keski-	ja	runsasravinteisten	soiden	kas-
vit,	23.	Lehtokasvit,	24.	Paahdekallioiden	kasvit)

Selvityksessä	kokeiltiin	indikaattoreina	myös	tietyis-
sä	elinympäristöissä	esiintyviä	kasvilajeja.	Tavoittee-
na	oli	löytää	sellaisia	alueita,	joilla	esiintyy	keskimää-
räistä	enemmän	tietyissä	elinympäristöissä	esiintyviä	

uhanalaisia	 tai	 harvinaisia	 kasvilajeja,	 ja	 joilla	 siten	
ehkä	 esiintyy	 myös	 keskimääräistä	 enemmän	 näitä	
elinympäristöjä.	 Putkilokasvien	 havaintotietokanta	
oli	kattavin	käytettävissä	ollut	lajiesiintymätietokan-
ta,	ja	sen	takia	ilmentäjälajisto	valittiin	kasvilajistos-
ta.	Elinympäristöjä,	joita	ilmentäjälajiston	avulla	py-
rittiin	 löytämään,	 olivat	 runsas-	 ja	 keskiravinteiset	
suot,	lehdot	sekä	paahdekalliot.	Näihin	erilaisia	elin-
ympäristöjä	 ilmentäviin	 kasvilajistoaineistoihin	 va-
littiin	 sellaisia	 kasveja,	 joiden	 ensisijaisena	 tai	 aina-
kin	tärkeänä	elinympäristönä	voidaan	pitää	kyseistä	
elinympäristöä.	 Aineistoa	 vääristää	 se,	 että	 osa	 la-
jeista	 esiintyy	 myös	 muissa	 ympäristöissä.	 Esimer-
kiksi	 paahteisten	 kallioiden	 kasveja	 saattaa	 esiintyä	
myös	harjuilla,	tienvarsilla	jne.	Niinikään	esimerkik-
si	 lehtolajistoa	 esiintyy	 runsaimmin	 siellä	missä	on	
eniten	tiedossa	olevia	ja	suojeltuja	lehtoja.	Tämä	ei	
tuo	lisää	tietoa	sen	osalta,	missä	on	suojelualueiden	
ulkopuolella	 näille	 kasveille	 erityisen	 tärkeitä	 aluei-
ta.	 Aineisto	 antoi	 kuitenkin	 tukea	 kun	 määriteltiin	
suuralueiden	 sijaintia	 ja	 näiden	 alueiden	 luonnon	
ominaispiirteitä.	

Arvioita käytettyjen indikaattorien 
soveltuvuudesta
Selvityksessä	oli	käytettävissä	havaintoaineistoja	pää-
asiassa	 vain	uhanalaisista	 lajeista,	 joiden	 esiintymä-
alueista	ainakin	osa	on	jo	nyt	suojelun	piirissä.	Esiin-
tymäpaikkojen	 karttatarkastelu	 ei	 siten	 välttämättä	
tuota	lisätietoa	sen	osalta,	missä	suojelualueiden	ul-
kopuolella	olevilla	alueilla	voisi	olla	näiden	lajien	il-
mentämiä	luonnoltaan	arvokkaita	alueita.	Osa	uhan-
alaisten	 lajien	 havaintotiedoista	 on	 hyvin	 vanhaa.	
Esiintymäpaikkatiedot	 eivät	 ole	 välttämättä	 ajanta-
saisia	 –	 osa	 esiintymistä	 on	 saattanut	 jo	 tuhoutua.	
Esiintymäkarttoja	vääristää	lisäksi	se,	että	havaintoja	
tehdään	keskimääräistä	useammin	siellä,	missä	ihmi-
siä	liikkuu	paljon.	Niinikään	havaintoja	tekevien	har-
rastajien	aktiivisuus	näkyy	kartta-aineistossa.		

Tarkoituksenmukainen	indikaattorilaji	tämänkaltais-
ta	selvitystä	silmälläpitäen	on	sellainen,	joka	on	so-
pivan	yleinen,	helposti	havaittava	ja	määritettävä,	ja	
jonka	elinympäristö	kertoo	jotain	olennaista	alueen	
luonnosta	 ja	 luontoarvoista.	 Lajin	 elinympäristön	
tulisi	 olla	 sellainen,	 että	 sitä	 esiintyy	myös	 suojelu-
alueiden	ulkopuolella.

Tässä	 selvityksessä	 käytettyjen	 indikaattorilajien	
esiintymäkartoista	 saatiin	 tukea	 etenkin	 ekologis-
ten	suuralueiden	muodostamiseen,	mutta	pelkästään	
näiden	 ilmentäjälajien	 perusteella	 minkään	 alueen	
muodostamista	tai	rajausta	ei	tehty.	
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Kartta 17. Rantojensuojeluohjelman kohteet
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Kartta 19. Arvokkaat pienvesikohteet



60

Keuruu

Jämsä

Viitasaari

Multia

Pihtipudas

Karstula

Laukaa

Saarijärvi

Joutsa

Korpilahti

Kuhmoinen

Kivijärvi

Äänekoski

Kinnula

Konnevesi

Kyyjärvi

Hankasalmi

Petäjävesi

Toivakka

Kannonkoski

Uurainen

Luhanka

Leivonmäki

Jyväskylän mlk

Jämsänkoski

Pylkönmäki Sumiainen

Muurame

Jyväskylä

Suolahti

Jyväskylä

©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

©SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset
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Kartta 20. Jalopuuesiintymät (lehmus, vaahtera, vuorijalava)
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Kartta 21. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit
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Keski- ja runsasravinteisten
soiden kasvit

Lähteet:
Hertta-tietojärjestelmä ja
Keski-Suomen ympäristökeskus 2004

Kartta 22. Keski- ja runsasravinteisten soiden kasvit
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Lähteet:
Hertta-tietojärjestelmä ja
Keski-Suomen ympäristökeskus 2004

Kartta 23. Lehtokasvit
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Keski-Suomen ympäristökeskus 2004

Kartta 24. Paahdekallioiden kasvit
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Metson soidinpaikat

Lähde: Keski-Suomen metsoparlamentti 2002

Kartta 25. Metson soidinpaikat
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Lähteet:
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
Suomenselän lintutieteellinen yhdistys

Kartta 26. Kuukkelihavainnot
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Kartta 27. Ekologiset suuralueet
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Natura 2000 -alueet

Ekologiset suuralueet ja ekologiset vyöhykkeet
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Vanhanselän - Saviselän vyöhyke

Leivonmäen kansallispuiston vyöhyke

Pohjois-Päijänteen vyöhyke


