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1. JOHDANTO  
 

Ekologiset käytävät ovat kulkureittejä, joiden kautta eläimet ja myös kasvit voivat siirtyä alueelta 

toiselle niille muutoin epäsuotuisien alueiden läpi. Ekologisia käytäviä ovat metsävyöhykkeet, 

metsä-peltoyhteydet, virtavedet ja muut viherympäristöjen ketjut. Pääsääntöisesti ekologinen 

käytävä toimii sitä paremmin mitä leveämpi ja parempilaatuinen se on. Käytävät lisäävät myös 

yksilöiden mahdollisuuksia säilyä hengissä. Etenkin petoeläimet voivat tarpeen tullen vaeltaa 

suuremmalle alueelle hankkimaan ravintoa. 

Tiet, asuinalueet ja muut rakennetut alueet ovat monille lajeille kulkuesteitä, jotka katkaisevat tai 

heikentävät ekologisen yhteyden toimivuutta. Ekologiset käytävät muodostavat verkoston, joka 

yhdistää toisiinsa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ydinalueita, esimerkiksi 

luonnonsuojelualueita ja laajoja metsäalueita.  

Tässä raportissa olen selvittänyt ekologisia käytäviä Etelä-Karjalan alueella ja rajoina olivat 

valtakunnanraja, Immalanjärvi, Hiitolanjoki ja valtatie 6. Raportti sisältää selostuksen karttoineen 

alueen olemassa olevista ekologisista käytävistä ja ehdotuksia toimenpiteistä, joilla käytäviä 

voitaisiin parantaa.  

Selvitys on tehty 15.6.-25.7.2017 ja maastopäiviä on tähän käytetty 10. Teettäjänä on Suomen 

luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri. Selvitysalue on kuvattu allaolevassa kartassa keltaisella. 
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2. MENETELMÄT 
 

Lähtöaineistona olen käyttänyt pääasiassa maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoa 

sekä olemassa olevia luontotietoja ja ekologisia käytäviä käsittelevää kirjallisuutta. Tarkasteluni 

painottui metsäalueisiin, jotka erottuivat hyvin ilmakuvista. Ilmakuvista rajasin rakentamattomat 

metsäkuviot ja hahmottelin käytäviä. Rajattujen kuvioiden ja muun käytössä olevan aineiston 

avulla selvitin metsäalueiden väliset eläimille sopivat kulkuyhteydet. Ekologisen käytävän 

valintaperusteina käytin erilaisia kriteereitä. Elinympäristö on tärkeä luonnon monimuotoisuudelle 

ja tässä tarkastelin ensisijaisesti METSO –kriteereiden täyttymistä. Puuston rakenne on sellainen 

että se tukee luonnon monimuotoisuutta joko nyt tai myöhemmin. Lisäksi tarkastelin hirvieläinten 

jälkiä maastossa oletettujen laidunalueitten välillä. Suojelualueet tukevat ekologisia käytäviä 

olemalla tärkeitä kohteita eliöille. Virkistyskäyttö oli myös yksi kriteeri mahdollisten ulkoilu- tai 

retkeilyreittien myötä. Tärkeimmät ekologiset käytävät on esitetty raportissa karttakuvina ja 

käytävien rajauksia ei pidä tulkita kovin suoraviivaisesti. 

 

Rautjärvi Variksenkylä, Korisevanoja. Luonnonsuojelualue. 
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3. ALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET 
 

Selvitysalueen topografia on vaihtelevaa ja paikoin pienipiirteistä. Ensimmäinen Salpausselkä 

kulkee vt 6 linjalla tehden tuon alueen helpoksi kulkea, lähempänä valtakunnanrajaa on jo 

korkeuseroja.  Vuoden 2010 myrskyn jäljet näkyvät etenkin keskellä aluetta. Lähes kaikki suot on 

ojitettu ja turvetuotantoakin löytyy. Kaksi suota on saatu suojeltua. Vesistöistä merkittävimmät 

ovat Helisevänjoki, Purnujärvi, Rautjärvi ja Untamojärvi. Pieniä puroja on alueen koillisosassa. 

Kulttuurivaikutus on merkittävä, asutus, viljely ja laidunnus ovat muokanneet sitä vuosien 

saatossa. Vanhoja peltoja ja kaskialueita pystyi tunnistamaan monessa paikassa.  

 

 

Rautjärvi, Hyypiänvuori. Näkymä ekologisen käytävän suuntaan (ilmansuunta etelä). 
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4. EKOLOGINEN VERKOSTO 
 

Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja niitä yhdistävistä ekologista käytävistä. 

Luonnon ydinalueita ovat erityisesti laajat metsäalueet, joissa isokokoiset, suuria alueita 

tarvitsevat eläimet voivat lisääntyä ja elää ympärivuotisesti. Maakuntatasolla ajateltuna ekologiset 

yhteydet mahdollistavat joillekin lajeille välttämättömät vuotuiset vaellukset ja turvaavat eläinten 

levittäytymisen. Paikalliset ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten päivittäisen liikkumis- 

tarpeen ja esimerkiksi nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Samoin paikalliset 

yhteydet tekevät mahdolliseksi heikosti leviävien lajien, kuten monien kasvien ja 

selkärangattomien eläinten levittäytymisen. Paikalliset ekologiset yhteydet muodostuvat yleensä 

tavanomaisen metsätalouden piirissä olevista metsäalueista ja niihin voi kuulua myös 

rakennettujen alueidenreunapuustoa, puistoa, joutomaita tai puronvarsia.  

Ekologinen yhteys ja viheryhteys ovat käsitteinä lähellä toisiaan ja sekoitetaan mahdollisesti 

keskenään.  Viheryhteydellä eli viherkäytävällä tarkoitetaan yleensä ihmisten virkistys- 

mahdollisuuksia tai liikkumista tukevaa yhteyttä, jollainen ei aina toimi ekologisena yhteytenä. 

Ekologinen yhteys ei ole kaavoituksessa eläimille ”varattava” kulkureitti tai alue, vaan olemassa 

oleva alue, jota eläimet käyttävät kulkureittinä. 

 

Rautjärvi Vähikkälä, Häntsämäki. Arboretum vanhan koulun paikalla. 
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5. EKOLOGISET KÄYTÄVÄT 
 

Ekologisia käytäviä tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi mutta valitettavasti 

elinympäristöjen pirstoutumista pidetään yhtenä vakavimmista uhista luonnon 

monimuotoisuudelle. Ekologiset yhteydet toimivat yleensä sitä paremmin, mitä leveämpiä ja 

yhtenäisempiä ne ovat. Tarkkoja ohjearvoja kulkureittinä hyvin toimivan metsäalueen leveydestä 

ei voi antaa, sillä leveyteen vaikuttavat mm. metsän ja maaston ominaisuudet, vesistöt sekä 

alueen sijainti luonnon ydinalueisiin, asutukseen ja muuhun maankäyttöön (teollisuus, 

liikenneväylät, virkistysalueet ja -reitit ym.) nähden. Ulkoilureitit ja hiihtoladut eivät häiritse 

ekologisten yhteyksien toimintaa, kunhan rakentamaton alue on niin leveä, että eläimet voivat 

liikkua siellä ulkoilureitillä kulkevista ihmisistä häiriintymättä.  

Eläinten liikkumisreitteihin vaikuttavat mm. vuodenaika, sää, ravinnon saatavuus ja 

häiriötekijät. Asutus, tiet ja ihmisen läheisyys ohjaavat eläinten liikkumista syrjäisille alueille, joissa 

häiriöitä on mahdollisimman vähän. Maaston muodot, suojaisuus ja vesistöt ohjaavat eläimiä 

niiden liikkuessa, ja jos ympäristöolojen pysyessä samoina, eläimet ohjautuvat usein samalle 

reitille. Suuria metsäalueita yhdistävät viherkäytävät ja kasvillisuuden reunustamat puro- ja 

jokilaaksot ovat lähes kaikkien eläinten kulkureittejä. Ekologisen yhteyden ei tarvitse olla 

luontoarvoiltaan erityisen arvokasta tai kullekin lajille hyvin soveltuvaa ympäristöä, riittää että 

eläimet pystyvät käyttämään sitä kulkureittinään. Yhteyksien epäjatkuvuuskohdat voivat olla 

eläinten liikkumiselle haitallisempaa kuin yhteyksien kapeus (esim. liito-orava). 

Ekologisilla käytävillä on usein esteettinen arvo – luonnonläheiset asuinalueet ovat houkuttelevia 

ja maisemaltaan kauniita. Ekologisia käytäviä voidaan käyttää myös virkistyskäyttöön ja koulujen 

luonto-opetukseen. 

 

Rautjärvi Holeikkomäki. Suojelualueeseen rajoittuva METSO-kelpoinen kohde. 
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     6.  EKOLOGISET KÄYTÄVÄT VÄLILLÄ IMMALANJÄRVI - HIITOLANJOKI 
 

Koko alue 

 

 

 

Ekologiset käytävät ovat pääasiassa luode-kaakko –suunnassa. Rautjärven itäpuolella on laaja 

metsäalue, toki sinnekin aukkoja mahtuu, jossa on suojelupotentiaalia jo suojeltujen alueiden 

lisäksi. Keskellä tarkasteltua aluetta oleva Lamminkylän ”tyhjiö” selittyy myrskytuhoilla. Toisaalta 

maastossa liikkuessani näytti että parhaimmat käytävät ovat juuri valtakunnanrajan takana jossa 

metsätaloustoimia ei ole tehty niin massiivisesti kuin täällä. 
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Tarkemmat kohdekartat 
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Paikalliset ekologiset yhteydet yhdistävät tavanomaisessa metsätalouskäytössä olevia alueita 

toisiinsa. Maankäytön suunnittelun kannalta on erityisen tärkeää tunnistaa yhteyksien ns. 

pullonkaula-alueet, joissa pienetkin muutokset voivat heikentää yhteyden toimivuutta tai jopa 

katkaista sen.  

Ekologiset käytävät kiertävät asutusta ja peltoalueita. Tarkempaa tietoa käytävistä voisi saada 

esimerkiksi seuraamalla hirvieläimien kulkureittejä muuallakin kuin oletetuilla laidunalueilla. 

Toisaalta hirvieläinonnettomuuksista saa jo hyvän pohjan hirvien käyttämistä reiteistä.  

7. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 
 

Metsätaloustoimien hyvä suunnittelu luo pohjan ekologisten käytävien säilymiselle. Avohakkuut 

eivät ole ainoa tapa uudistaa metsää. Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä mahdollistetaan 

ekologisen käytävän säilyminen. Oman haasteensa tuo myös valtatie 6. Vihersiltojen rakentaminen 

sekä tien ali kulkevien purojen ja ojien kohdalla alikulkujen muotoilu tien kunnostuksen 

yhteydessä sellaisiksi, että eläimet pystyvät niitä pitkin liikkumaan ovat hyviä käytännön toimia 

estevaikutuksen minimoimiseksi. Suojaava kasvillisuus on tärkeää monille eläinlajeille, joten yli- tai 

alikulun ympäristö tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena ja näihin kulkuväyliin olisi hyvä 

istuttaa pensaita. 
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