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Tiivistelmä: 

Kaupunkialueiden kasvun ja tiivistymisen lisääntyessä tarvitaan keinoja luontoalueiden 
pirstoutumisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Kaupunkialueen viherverkostoa 
kokonaisvaltaisesti tarkastelevan luonnonsuojelupriorisoinnin avulla suojelutoimia pystytään 
kohdistamaan tehokkaasti siitä eniten hyötyville alueille. Priorisointianalyysien tuottaminen on 
kuitenkin raskasta ja vaatii paljon resursseja, kuten koko kaupunkialueen kattavia spatiaalisia 
aineistoja luontoarvojen esiintymisistä. Indeksiin perustuva yksittäisten viheryhteyksien arviointi on 
yksinkertaisempi tapa arvioida kohteen merkitystä ekologiselle verkostolle, ja voi osoittautua 
priorisointianalyysia edullisemmaksi vaihtoehdoksi erityisesti tapauksissa, joissa luontotieto ei kata 
koko kaupunkialuetta tai joissa arviointia pitää tehdä toistuvasti.  

Tässä työssä loin indeksiin perustuva menetelmän viherkäytävien ekologisen laadun arvioimiseksi. 
Kolmivaiheinen työ sisälsi kirjallisuuskatsauksen viherkäytävien toiminnallisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä sekä indeksin rakentamisen ja testaamisen. Tavoitteena oli tuottaa helppokäyttöistä ja -
tulkintaista tietoa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa ihmisen vaikutuksen minimoimiseksi. 
Luotu indeksi pohjautuu tutkimuskirjallisuudesta kerättyihin tietoihin ja kuvaa viherkäytävän 
ekologista toimivuutta eliöiden leviämisen apuvälineenä.  

Kirjallisuuden perusteella viherkäytävän toiminnalle keskeisiksi piirteiksi tunnistettiin riittävän 
ydinalueen muodostuminen käytävälle, häiriöiden ja esteiden puute ja käytävän habitaatin 
yhtenäisyys. Työssä kehitetty indeksi erotteli hyvin ekologiselta toimivuudeltaan eritasoisia käytäviä 
testatessa sitä kuvitteellisilla esimerkkikäytävillä. Indeksin toimintaa testattiin lisäksi Uudellamaalla 
sijaitsevaan potentiaaliseen viherkäytävään, jotta sen toiminta myös käytännössä saatiin todettua.  

Tapaustutkimuksen avulla huomattiin menetelmän soveltuvan viherkäytävän ekologisen 
toimivuuden mittaamiseen, mutta myös indeksin tarve jatkokehitykselle. Tärkeimpiä 
jatkokehityksen suuntia indeksille olisi eliöiden liikkumista vaikeuttavien tekijöiden vastusarvojen 
tarkentaminen kirjallisuuden ja käytännön testaamisen avulla. Indeksin avulla voidaan tällä hetkellä 
tunnistaa viherkäytävän toimintaa heikentäviä ja myös sitä edistäviä piirteitä käytävän alueella ja 
sen läheisyydessä, ja sitä voidaan käyttää ilman kattavia lisäselvityksiä alueen luontoarvoista.    
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Abstract: 

With the growth and concentration of urban areas, methods for minimizing the impacts of 
fragmentation and habitat loss on biodiversity are needed. Spatial Conservation Prioritization (SCP) 
methods, which holistically assess the connectivity of urban areas, provide an effective tool for 
prioritizing conservation efforts, but producing these analyses require large amounts of high-quality 
data on e.g., the spatial distribution of biodiversity features in the area. An index-based approach is 
a simpler way to evaluate the ecological quality of single corridors, and could be a cheaper 
alternative to SCP methods, especially in cases where prior environmental data is limited or there is 
a frequent need for new analyses.  

In this study, I created an index-based method to evaluate the ecological quality and functionality of 
wildlife corridors. The three-step approach included a literature review on factors affecting the 
functionality of wildlife corridors as well as the building and testing of the index. The main objective 
in creating the index was to provide a tool that is easy to use and interpret, and that could be used 
in decision-making to minimize human impact on nature. The index is based on scientific literature 
and provides information on the ecological functionality of wildlife corridors in facilitating the 
dispersal of organisms. 

From the literature review I identified certain key elements of functionality for wildlife corridors. 
These elements included sufficient width of the corridor to form an undisturbed core habitat, the 
absence of barriers and disturbance within the corridor and the connectivity of the corridor habitat 
itself. When tested on fictitious example corridors, the index was able to differentiate wildlife 
corridors according to their ecological quality. To further test the index, it was applied on a real-
world wildlife corridor located in Uusimaa as a case study. The index was found to be effective on 
evaluating the ecological functionality of wildlife corridors, but further development needs were 
also discovered.  

The most important next steps are to fine-tune the parameter values given to factors hindering 
dispersal (resistance values) based on an extended literature review, and systematic testing on real-
world corridors to spot irregularities and possible mistakes. At its current state the index can be 
used to identify features that impede or promote the ecological functionality of the corridor, even 
without extensive prior inventories on the areas’ biodiversity features.  
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1. Johdanto 

1.1 Kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen   

Kaupungistuminen eli urbanisaatio tarkoittaa kaupunkien alan kasvamista ja tiivistymistä sekä 

kaupungissa elävien ihmisten lukumäärän lisääntymistä. Vuoden 2018 YK:n raportin mukaan 55 % 

maailman väestöstä asui kaupungeissa, ja luvun ennustettiin kasvavan 68 prosenttiin vuoteen 2050 

mennessä. Kaupunkien peittämä pinta-ala on lisääntynyt valtavasti maailman väkiluvun kasvaessa 

jatkaa yhä kasvuaan kiihtyvällä tahdilla (Seto ym. 2011). Kaupunkien tiivistyminen ja niiden pinta-

alan kasvu vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti kaupunkialueiden sisälle jääviin ja niitä ympäröiviin 

luontoalueisiin (Hasse ym. 2003; Wittemyer ym. 2008; Seto ym. 2011). Kaupunkien laajentuminen 

aikaisemmin rakentamattomille alueille hävittää lajien elinympäristöjä, ja samalla kaupunkialueiden 

läheisyydessä olevien luonto- ja viheralueiden laatu heikkenee ja niiden kytkeytyneisyys toisiinsa 

laskee (Grimm ym. 2008; Wittemyer ym. 2008; Seto ym. 2011).  

Ehyiden habitaattien pirstoutuminen ja tuhoutuminen heikentää ekologisen verkoston 

kytkeytyneisyyttä sekä vähentää luonnollisen elinympäristön määrää (Hanski 1998; 2005).  

Elinympäristön pinta-alan vähentyminen ja reunavaikutuksen lisääntyminen pirstoutumisen 

johdosta voi johtaa habitaattilaikkujen pienentyneen koon, eristäytyneisyyden tai heikentyneen 

ekologisen laadun kautta paikallisiin sukupuuttoihin (Hanski 2005; 2011). Huonolaatuisammat 

elinympäristöt tarjoavat vähemmän resursseja eliöille ja kannattavat siten pienempiä, muutokselle 

alttiimpia populaatioita. Kytkeytyneisyyden väheneminen vaikuttaa eliöiden 

populaatiodynamiikkaan vähentämällä geenivirtaa laikkujen välillä, hankaloittamalla eliöiden 

levittäytymistä ja tekemällä muuttuviin olosuhteisiin reagoimisesta hankalampaa (Rudnick ym. 

2012).  

Sekä elinympäristöjen määrällinen ja laadullinen heikkeneminen että eristäytymisestä johtuva 

kytkeytyneisyyden väheneminen huonontavat populaatioiden mahdollisuuksia selvitä alueella 

pitkällä aikavälillä (Hanski 1998, 2005; Fahrig 2003). Kaupungistumisen aiheuttama 

monimuotoisuuden alueellinen häviäminen on osa globaalia luontokatoa, ja habitaattikato sekä 

yhtenäisten luontoalueiden pirstoutuminen ja häviäminen ovat merkittävimpiä syitä 

biodiversiteetin maailmanlaajuiselle alentumiselle  (Brooks ym. 2002; McKinney 2002; Fahrig 2003; 

Bierwagen 2005; Hanski 2005, 2011). Ekologisesti kestävien, kaupungistumisen ekologista 
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vaikutusta minimoivien ratkaisujen löytäminen on siten välttämätöntä urbaanin maailman 

kasvaessa.  

1.2 Ekologiset verkostot ja viherkäytävät  

Erilaisten luonto- ja viheralueiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan ekologiseksi verkostoksi 

tai joskus viherverkostoksi. Ekologinen verkosto koostuu ns. ydinalueista eli suurikokoisista 

yhtenäisistä elinympäristöistä eli habitaateista sekä tällaisia habitaatteja yhdistävistä viherkäytävistä 

tai -yhteyksistä (Kuva 1). Ehyt ekologinen verkosto on sellainen, missä habitaatit ovat yhteydessä 

toisiinsa viherkäytävien kautta tai esiintyvät saumattomasti suurina kokonaisuuksina.  

Suojelualueiden muodostamat laadukkaammat habitaattilaikut ovat keskeinen mekanismi 

ekosysteemien säilyttämiselle, mutta eivät yksinään riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta 

ihmisen voimakkaasti muokkaamassa maailmassa (Brooks ym. 2004; Rodrigues ym. 2004; 

Wittemyer ym. 2008). Etenkin suurilla kaupunkiseuduilla suojelualueet ovat tyypillisesti kooltaan 

Kuva 1. Kaavakuva ekologisen verkoston rakenteista. Alueet A kuvaavat habitaattilaikkuja, joita yhdistää 
viherkäytävä/-yhteys B. Habitaattilaikut ovat tarpeeksi suuria muodostamaan niiden keskuksiin 
reunavaikutuksettoman ydinalueen, joka on merkitty tummemmalla värillä. Samanlainen ydinalue 
pääsee muodostumaan myös käytävän B poikkeuksellisen leveään kohtaan. Suuria laikkuja ympäröivät 
pienemmät pirstaloituneet alueet eivät muodosta ydinalueita. Käytävällä B sijaitseva kaventuma C 
kuvaa kytkeytyneisyyttä heikentävää tekijää. 
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pieniä ja sijaitsevat toisistaan erillään (McDonald ym. 2008), mikä korostaa viherkäytävien 

merkitystä ekosysteemien elinvoimaisuuden säilyttämisessä.  

Viherkäytävät toimivat kytköksinä habitaattilaikkujen välillä, ja mm. mahdollistavat yksilöiden 

siirtymisen habitaatista toiseen ravinnon tai elintilan haussa sekä ympäristön muuttuessa (Gilbert-

Norton ym. 2010). Eri lajit ja lajiryhmät reagoivat käytävien puutteeseen tai läsnäoloon hyvin 

vaihtelevasti (Wiegand ym. 2005). Muun muassa lentokyvyttömät selkärankaiset, selkärangattomat 

ja kasvit hyötyvät käytävistä eniten, ja käytävät lisäävät eliöiden liikkumista laikkujen välillä 

huomattavasti (Gilbert-Norton ym. 2010). Viherkäytävät pystyvät siis mahdollisesti ratkaisemaan 

joitain habitaattikadon ja pirstoutumisen aiheuttamia ongelmia kytkeytyneisyydelle (Gilbert-Norton 

ym. 2010; Rudnick ym. 2012) tukemalla ehyen ekologisen verkoston kytkeytyneisyyttä. 

Huomioimalla eri lajien yksilöiden liikkumistarpeet viheryhteyksien suunnittelussa voidaan myös 

vähentää eläinkolareita ja –häiriöitä autoteillä (Mata ym. 2018). Ekologisen verkoston 

huomioonottaminen ja viherkäytävien toiminnan arviointi kaupunkialueiden suunnittelussa 

hyödyttää siten sekä ihmisiä että alueen eliöstöä ja on välttämätöntä kestävälle 

kaupunkirakentamiselle.  

1.3 Viherkäytävien ja kytkeytyneisyyden arvioimisen menetelmät  

Viherkäytävien ja ekologisen viherverkoston kytkeytymisen suunnitteluun sekä arviointiin on 

olemassa monia menetelmiä. Niistä yleisimpiä ja käytetyimpiä ovat SCP- (Spatial conservation 

prioritization) eli alueelliset suojelupriorisointimenetelmät ja verkkoteoriaan perustuvat analyysit. 

Alueelliset suojelupriorisointimenetelmät ovat paikkatietoaineistoihin perustuvia menetelmiä, 

joiden avulla voidaan arvioida yksittäisten alueiden tärkeyttä (prioriteettiä) suojelutoimenpiteille. 

Lajien esiintyminen ja runsaus alueilla, niiden kalleus suojelutoimenpiteen toteuttamiselle ja 

alueiden luontoarvoja mahdollisesti uhkaavat tekijät (esim. rakentaminen, vieraslajit) ovat usein 

käytettyjä muuttujia SCP- analyyseissa. Priorisointimenetelmien käyttäminen on opportunistista 

suojelua tehokkaampaa (Margules ym. 2002; Kukkala & Moilanen 2013) niin taloudellisesti kuin 

suojeluarvollisestikin. SCP-menetelmät auttavat ymmärtämään alueiden suhteellista potentiaalia 

biodiversiteetille ja luonnonsuojelulle, ja niiden tuloksia voidaan käyttää suojeluarvoiltaan kaikkein 

merkittävämpien kohteiden säilyttämiseen, sekä ohjaamaan rakentamista vähemmän haitallisille 

alueille ja siten minimoimaan haittoja ympäristölle.  
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Yksi esimerkki alueellisesta suojelupriorisointimenetelmästä on Zonation-ohjelma (Moilanen ym. 

2005). Se tuottaa lämpökarttoja muistuttavia karttakuvia, joissa kaikki viheralueet on järjestelty 

suojelullisesti huonoarvoisimmista kaikkein arvokkaimpiin. Zonation-menetelmän vahvuuksia ovat 

sen kyky käsitellä suuria spatiaalisia aineistoja nopeasti ja se, että sen tuloksia on niin 

asiantuntijoiden kuin maallikoidenkin helppo tulkita (Lehtomäki & Moilanen 2013; Kuusterä ym. 

2015). Zonation voi alueiden suojeluarvoa määrittäessä huomioida myös niiden kytkeytyneisyyden, 

ja tästä saatavaa tietoa voidaan käyttää ekologisen verkoston tarpeiden tutkimisessa (kts. Jalkanen 

ym. 2018). Ohjelmaa on aikaisemmin käytetty Uudenmaan tärkeiden luontokohteiden 

tunnistamiseen (Kuusterä ym. 2015; Jalkanen ym. 2018). 

Habitaattilaikkujen kytkeytyneisyyttä ja niiden välillä tapahtuvaa eliöiden liikehdintää voidaan tulkita 

tarkasti esimerkiksi verkkoteorian (engl. landscape graph theory) avulla (kts. Cantwell & Foreman 

1993). Verkkoteoria-analyysit soveltavat sähkövirran käyttäytymisen tutkimiseen perustuvaa 

menetelmää eliöiden liikkumisen arviointiin. Verkkoteoria-analyysit ovat olleet kasvavassa suosiossa 

luonnonsuojeluhankkeissa (Saura & Rubio 2010; Duflot ym. 2018) sillä ne tuottavat korkealaatuista 

tietoa viherkäytävien ekologisesta toimivuudesta. Verkkoteoria perustuu viherverkoston 

keskeisimpien ydinalueiden ja niiden kytkösten arvioimiseen ottaen huomioon tutkittavan lajin 

liikkumiskyky ja viherverkoston kytkösten vastus lajin liikkumiselle. Tuloksena syntyvä verkkokartta 

kertoo miten paljon lajin yksilöt liikkuvat eri kytkösten kautta, mikä indikoi kytkösten merkittävyyttä 

viherrakenteelle. Analyysi vaatii yksityiskohtaista tietoa lajin kyvystä liikkua erityyppisissä 

ympäristöissä, ja tarkastelee myös aina verkoston kytkeytyneisyyttä vain tutkitun lajin 

näkökulmasta.  

Sekä SCP- että verkkoteoria-analyysien käyttö vaatii suuria määriä korkealaatuista aineistoa ja 

asiantuntemusta niiden käytöstä. Niiden tulokset viherrakenteen arvioinnissa perustuvat myös aina 

staattiseen aineistoon, ja alueen viherrakenteen muuttuessa täytyy analysointi toistaa päivitetyillä 

aineistoilla. Menetelmien raskaat aineistovaatimukset ja tulosten jatkuva päivitystarve vaativat 

paljon resursseja ja  luovat haasteita menetelmien käyttämiselle osana kaupunkien maankäytön 

suunnittelua. Helpommin kerättäviä aineistoja käyttävä ja nopeasti toistettava tapa arvioida 

viherkäytävien toimintaa ja laatua helpottaisi viherverkostojen arviointia muuttuvissa ympäristöissä. 

1.4 Indeksit ja niiden edut muihin menetelmiin verrattuna  

Indeksi on tapa mitata numeerisesti jotain asiaa tai ilmiötä (Babbie 2020). Indeksejä käytetään usein 

tilanteissa, joissa mitattavan kohteen ominaisuuksia on vaikea muuten kuvata yksinkertaisesti tai jos 
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niitä ei voida muutoin tarkastella lukuarvoina (Babbie 2020), kuten esimerkiksi mielipiteitä tai 

tuntemuksia. Indeksin perusidea on, että niissä annetaan erilaisille kvalitatiivisille tai kvantitatiivisille 

ominaisuuksille lukuarvoja ja nämä yhdistetään indeksiluvuksi. Numeerinen indeksiluku 

mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden vertailun keskenään, mikä ei välttämättä muutoin olisi aina 

mahdollista tilanteesta riippuen. Indeksejä käytetään maailmanlaajuisesti hyvin vaihteleviin 

tarkoituksiin, esimerkiksi mittaamaan ilmanlaatua (indeksillä, joka yhdistelee monia ilman eri 

ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen), eliöiden uhanalaisuutta  (IUCN:n 

uhanalaisuusindeksi, [IUCN 2021]) ja ihmisten ja valtioiden hyvinvointia (YK:n Human Development 

Index, [UNDP 2019]). 

Indeksit mahdollistavat aineistojen nopean arvioinnin ja ne voivat soveltua käytettäviksi tilanteissa, 

joissa monimutkaisempia menetelmiä ei voida käyttää olosuhteista johtuen. Indeksit ovat edellä 

mainittuja menetelmiä yksinkertaisempia ja nopeammin tuotettavia. Koska kaupunkien ja kuntien 

luontoselvityksiin varatut resurssit ovat useimmiten rajalliset, on sopivien resurssitehokkaiden 

menetelmien löytäminen ja käyttö tärkeää.  

Zonation- ja verkkoteoria-analyysit ovat tarkkoja, ja tuottavat yksinkertaisia indeksejä 

korkeampilaatuisia tuloksia. Analyysien tuottaminen näillä menetelmillä vaatii kuitenkin paljon 

resursseja, kuten menetelmien asiantuntijuutta, laadukkaita ja kattavia aineistoa sekä aikaa. 

Indeksiin perustuva menetelmä voisi toimia kevyempänä vaihtoehtona viherverkostojen 

arvioimiselle silloin, kun resurssit ovat rajalliset tai kun perusteellisempiin selvityksiin ei ole muuten 

mahdollisuutta. Helpon toistettavuutensa ansiosta indeksiin perustuva tapa arvioida luontopiirteitä 

soveltuu hyvin analyysien tekemiseen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.  

1.5 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tämän tutkielman tarkoituksena on kehittää indeksi, jota voidaan käyttää viherkäytävien ekologisen 

laadun arvioimiseen. Indeksi pyritään rakentamaan siten, että sitä voi käyttää, vaikka lähtöaineisto 

olisi puutteellista ja perustuisi vain kaukokartoituksella saatuihin tuloksiin. Indeksin tarkkuus 

parantuu kuitenkin lisäaineiston avulla, joka kannustaa indeksin käyttäjiä tekemään lisäselvityksiä 

niiden ollessa mahdollisia. Indeksin antamat arvot pyritään esittämään tavalla, joka mahdollistaa eri 

käytävien arvojen vertailua keskenään objektiivisesti. 

Viherrakennetta voidaan arvioida monella eri aluetasolla, mutta tässä työssä esitetyssä 

esimerkkitapauksessa keskitytään kuntatason viherrakenteen tutkimiseen. Käsittelen 
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esimerkkitapauksena yhtä Uudenmaan viherkäytävää ja pohdin tulosten perusteella indeksin 

soveltuvuutta viherkäytävien arvioimiseen yleisellä tasolla. 

Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaiset piirteet ilmentävät laadukasta viheryhteyttä? 

2. Miten viheryhteyden laatua voi arvioida vähäisen aineiston avulla? 

3. Voidaanko viheryhteyksien ekologista laatua ja merkittävyyttä laajalle viherrakenteelle 

arvioida indeksin avulla? 

Tämä tutkielma tehtiin osana toimeksiantoa Uudenmaan liitolta, ja siitä valmistuva indeksi 

annetaan heille käyttöön ja mahdolliseen jatkokehitykseen työn valmistuttua. Toimeksiannon 

tavoitteena oli kehittää viheryhteyksien arvioinnin menetelmiä ja parantaa käytävien toimintaan 

liittyvää teoreettista ymmärrystä.  

2. Menetelmät 

Tutkielmassa lähestytään indeksin luomista kolmiosaisella menetelmällä. Ensimmäinen osa sisältää 

kirjallisuuskatsauksen, jossa perehdytään viherkäytäville keskeisten ominaisuuksien tunnistamiseen 

aiempien selvitysten perusteella, ja mahdollisuuksia niiden arvioimiselle indeksin muodossa. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään tunnistamaan erityisesti sellaisia viherkäytävästä mitattavia 

piirteitä, joita voi havaita etäkartoitusmenetelmien avulla (satelliittikuvat, droonit), jotta indeksiä 

voidaan soveltaa tilanteissa, joissa saatavilla oleva aineisto olisi muutoin rajallista. 

Toinen osa koostuu indeksin rakentamisesta seuraten aikaisempia menetelmiä ja soveltaen niitä 

viherkäytävien arvioimiseen. Indeksin arvottamista perustellaan ja sen käyttöä esitellään 

soveltamalla sitä erilaisiin käytävätyyppeihin, joilla on eri määrä suotuisia ja epäsuotuisia käytävän 

piirteitä. Käytävätyypit ovat kuvitteellisia, jotta indeksin toimintaa voidaan kokeilla laajemmassa 

valikoimassa tilanteita kuin aineistoa on tässä yhteydessä saatavilla. Osuuteen liittyy myös indeksin 

ominaisuuksien tarkastelua ja valittujen lukuarvojen perustelua. 

Kolmannessa osassa indeksiä sovelletaan Uudenmaan liiton (Jalkanen ym. 2018) julkaisemassa 

selvityksessä tunnistetun viheryhteystarpeen alueelle muodostuvaan viherkäytävään. Tämän 

osuuden tarkoituksena on kokeilla indeksin toimintaa todellisen esimerkin avulla ja tarkentaa 

hypoteettisien käytävien testaamisesta saatua tietoa indeksin toiminnasta. Tämän lisäksi osuudessa 

tarkastellaan käytävän ekologista toimivuutta. 
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3. Työn toteutus 

3.1 Kirjallisuuskatsaus 

3.1.1 Indeksit ja niiden käyttö ekologiassa 

Ekologiset indeksit pyrkivät usein kuvaamaan elinympäristön laatua kuvaavia piirteitä numeerisilla 

arvoilla ja tuottamaan siten arvion tutkitun alueen luontoarvojen tilasta (Gorrod ym. 2012). 

Biologisten prosessien ja vuorovaikutusverkostojen yksinkertaistaminen numeroiksi indeksissä on 

kuitenkin haastava tehtävä, ja vaatiikin kriittisyyttä etenkin uutta lähestymistapaa käyttäessä.  

Suurimpia virhelähteitä ekologisille indekseille on tarkasteltu useissa eri tutkimuksissa (Gorrod ym. 

2012; Gouhier & Pillai 2020; Kangas ym. 2021). Gorrod ym. 2012 tutkimuksessa kävi ilmi, että 

luontoarvoja mittaavat indeksit usein aliarvioivat tutkittavan kohteen todellisen 

monimuotoisuuden, ja että suurimmat vaikuttajat tähän vääristymään olivat indeksissä käytettyjen 

muuttujien arvot sekä viitearvointervallien koko. Luontopiirteiden aliarvioinnin lisäksi ekologisen 

merkittävyyden suhteellinen arviointi eri muuttujien välillä voi olla haasteellista (Gouhier & Pillai 

2020). Etenkin tilanteissa, joissa pyritään yhdistämään samaan indeksiin hyvin erilaisia muuttujia, on 

niiden vaikutusten arviointi keskenään haasteellista. Myös muuttujien valitseminen, niiden 

kielellinen muotoilu ja sisältö vaikuttaa tulosten tarkkuuteen. Huonosti määritellyt muuttujat 

altistavat indeksin subjektiivisuudelle, mikä voi tuottaa epätarkkoja tuloksia.  

Indeksin laskutapa vaikuttaa myös sen tulosten tarkkuuteen. Indeksejä on monenlaisia, mm: 

kertovia, joissa mitattujen muuttujien arvot kerrotaan keskenään sekä summaavia, joissa arvot 

lasketaan yhteen. Kertovat ja yhdistelmäindeksit ovat summaavia indeksejä monimutkaisempia, sillä 

ne yhdistelevät usein monia eri laskutapoja kuten eri indeksien osien kertomista keskenään ja 

joidenkin muuttujien logaritmimuunnelmia. Summaavat indeksit ovat monimutkaisuudeltaan 

yhdistelmäindeksien ja matriisien väliltä, ja yhdistelevät kummankin etuja mutta myös heikkouksia 

(McCarthy ym. 2004; Kangas ym. 2021). Summaavien indeksien etuina on erityisesti läpinäkyvyys, 

toistettavuus ja yksinkertaisuus, ja heikkouksina tulosten tarkkuus (McCarthy ym. 2004).  

Esimerkkejä ekologisille indekseille ovat muun muassa Habitat Hectares -indeksi, jota käytetään 

arvioimaan habitaattien laatua kasvillisuuden perusteella (kts. Parkes ym. 2003), ja biologisen 

yhtenäisyyden indeksi IBI (index of biological integrity, kts. Karr 1981). Habitat Hectares perustuu 

arvioitavan alueen ominaisuuksien vertailuun viitehabitaattia (engl. benchmark) vastaan. 

Viitehabitaatin ominaisuudet on arvioitu asiantuntijatyönä, ja sen ominaisuudet kuvastavat 
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koskematonta habitaattia. Viitepohjainen lähestymistapa toimii siten, että jos arvioitavalla 

habitaatilla on esimerkiksi puolet siitä määrästä suuria puita kuin esikuvahabitaatissa, saa se 50 % 

pisteistä ”suuret puut” -kategoriasta. Tämä lähestymistapa on toimiva, mutta vaatii vakiintuneita 

arvioita hyvästä esikuvasta ja siten paljon alustavia selvityksiä.  

Biologisen yhtenäisyyden indeksi  IBI on erityisesti akvaattisten elinympäristöjen ekologisen tilan 

arviointiin käytetty lähestymistapa, jota on käytetty jo vuosikymmeniä (Karr 1981; Fore ym. 1994). 

Se perustuu useimmiten laajoihin kvantitatiivisiin aineistoihin, ja tuottaa usein tarkkojakin tuloksia 

elinympäristön laadusta ja soveltuvuudesta eri eliöille (Karr 1981). IBI:n rakentaminen perustuu 

tarkkailtavan ja haluttua tietoa hyvin indikoivan eliöyhteisön valitsemiseen, sen häiriölle alttiiden 

ominaisuuksien valitsemiseen ja testaamiseen sekä näiden yhdistämiseen indeksiksi, joka arvioi 

häiriöiden vakavuutta biologisen yhtenäisyyden kannalta (Danielson 1998).  

Viherkäytävien kannalta IBI:n kaltainen rakenne indeksille on ongelmallinen, sillä viherkäytävälle 

ihanteelliset ominaisuudet eivät välttämättä vastaa aina habitaateille ihanteellisia ominaisuuksia 

eikä viherkäytävän biologista yhtenäisyyttä siksi voida välttämättä arvioida vain yhtä eliöyhteisöä 

käyttämällä. Viitehabitaattiin perustuva menetelmä taas on haastava edeltävien selvityksien 

puutteesta johtuen. Viitteiksi sopivien arvojen määrittely voi olla monien parametrien kohdalla 

toisen tutkimuksen laajuinen tehtävä.  

Lajikohtaisten selvitysten ja viitearvojen käyttämisen sijaan esimerkiksi maantieteellisten sekä 

muiden viherkäytävien toimintaa tunnetusti heikentävien piirteiden käyttäminen voi toimia 

perusteena viherkäytävien arvioinnille. Tämä vaatii huomattavasti vähemmän aineistonkeruuseen ja 

asiantuntijatöihin käytettäviä resursseja. Piirteiden arvioinnin kevyemmän analysoinnin ja keruun 

kompromissina on kuitenkin tulosten tarkkuuden mahdollinen aleneminen, ja ihanteellisessa 

tilanteessa eri lähestymistavat toimisivat toistensa tukena.  

3.1.2 Kaukokartoituksen mahdollisuudet ja viherkäytävien arviointiin tarvittava  

aineisto 

Viherverkostojen eri kohteiden maastoinventointi on hidasta ja kallista, eikä siten ole aina 

tilanteeseen sopiva tai edes mahdollinen tapa kerätä tietoa verkostosta. Kaukokartoitusmenetelmät 

voivat auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa. 

Satelliittiaineistojen, erityisesti Landsat-kuvien, sekä nykyään yhä suuremmissa määrin droonikuvien 

käyttö on yleistynyt luontokartoituksessa sen tehokkuuden ja uusien tarkempien työkalujen 
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kehittyessä (Koh & Wich 2012). Habitaattikartoitusta on käytetty suojelusuunnittelussa jo 

vuosikymmeniä vaihtelevin menetelmin, mutta usein kuitenkin vain erityisissä tilanteissa, kuten 

ennustettaessa tiettyjen lajien/ryhmien esiintymistä (Franklin & Steadman 1991; Lunney ym. 2000).   

Droonien käytännöllisyydestä ja tarkkuudesta on tehty lähivuosina lukuisia lupaavia tutkimuksia 

(Koh & Wich 2012, 2018; Cruzan 2016; Monteiro ym. 2021), ja lennokeilla saatu aineisto on ollut 

vaikuttavan tarkkaa jopa vaikeissa olosuhteissa, kuten vedenalaisten habitaattien tarkastelussa 

(Ventura ym. 2016; Casella ym. 2017). Droonien käyttö soveltuu selkeiden ympäristön rakenteiden 

havaitsemiseen ja on huomattavasti perinteisiä menetelmiä nopeampaa, mutta vaatii silti erillistä 

ihmistyövoimaa droonien kuljettamiseen.  

Kaukokartoitukseen perustuvaa maanpeitettä ja -käyttöä kuvaavia avoimia aineistoja on myös 

olemassa, ja esimerkiksi laajalti käytetty CORINE Land Cover 2018-aineisto (SYKE 2017) (jatkossa 

Corine maanpeite) on koottu käyttäen mm. satelliittikuviin ja muihin kaukokartoitusmenetelmin 

saatua tietoa. Corine maanpeite -aineisto on kerätty Suomen alueelta osana EU:n Copernicus Land 

projektia, jonka tavoitteena on tuottaa avointa aineistoa maankäytöstä. Corine -aineistosta on 

Suomessa saatavilla myös rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, jonka pikselikoko on 20 metriä.  

Tilanteesta riippuen on mahdollista määritellä piirteitä, jotka ovat havaittavissa kuvatuilla 

kaukokartoitusmenetelmillä ja jotka ilmentävät laadukasta habitaattia ja merkittävien 

vuorovaikutussuhteiden läsnäoloa. Habitaattien laatua hyvin edustavat, niin lähi- kuin 

kaukokartoitusmenetelmillä havaittavat ekosysteemin avaintekijät ja maantieteelliset rakenteet 

yhdistelisivät kaikkia tehokkaalle luontoarvojen tunnistusmenetelmälle ihanteellisia ominaisuuksia.  

Koska Corine -aineisto on saatavilla koko Suomen alalta, hyvänä ominaisuutena viherkäytäville 

keskeisten piirteiden suuruusluokaksi tämän tutkielman kannalta voidaan pitää Corine -aineiston 

pikselitarkkuudella 20 * 20 m havaittavia rakenteita. Tällöin näitä piirteitä voitaisiin periaatteessa 

tutkia koko Suomen alalla viherkäytävien näkökulmasta. Seuraavassa osiossa pyrin löytämään 

tällaiset kriteerit täyttäviä piirteitä ja pohdin niiden mahdollista soveltuvuutta viheryhteyksien ja 

habitaattien kytkeytyvyyden arvioimisessa.  

3.1.3 Viherkäytäville keskeisiä tekijöitä  

Tässä kappaleessa tutustutaan viherkäytäville merkittäviä piirteitä käsittelevään kirjallisuuteen. 

Viherkäytävien ekologiseen toimivuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, ja niitä on tutkittu melko 

kattavasti. Tähän kappaleeseen on koottu niistä sekä kirjallisuuden perusteella että toimeksiannon 
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kannalta keskeisimpiä. Osuuden lopussa esitetty Taulukko 1 koostaa kirjallisuudessa mainittuja 

piirteitä ryhmittäin, ja summaa lyhyesti niiden vaikutuksen viherkäytävän laadulle.  

Käytävien ensisijainen tarkoitus on yhdistää suuria yhtenäisiä habitaatteja ja luoda eliöille 

mahdollisuus siirtyä näiden habitaattilaikkujen välillä (Kuva 1). Eri lajien kyky liikkua vaihtelee 

huomattavasti, ja huonosti liikkuvat lajit eivät välttämättä pysty siirtyä laikulta toiselle käytävää 

pitkin edes yhden sukupolven aikana. Jotta viherkäytävä tukisi näidenkin eliöiden liikkumista 

laikkujen välillä, tulisi sen tarjota elinkelpoista, häiriötöntä habitaattia eliöille (Beier & Loe 1992). 

Suurille habitaattilaikuille muodostuvat ydinalueet (Kuva 1) ovat pitkälti ulkopuolisten 

häiriötekijöiden ulottumattomissa olevia alueita. Ydinalueita voi myös muodostua habitaattilaikkuja 

yhdistäville käytäville (Kuva 1) mikäli niissä toteutuvat tietyt ekologiset vaatimukset. 

Beier & Loe (1992) selvityksessä jaetaan viherkäytäviä käyttävät eliöt kahteen ryhmään: sellaisiin, 

jotka käyttävät viherkäytäviä kulku- tai muuttoväylinä ja sellaisiin, jotka leviävät käytäviä pitkin 

useiden sukupolvien aikana. Koska monet, etenkin huonosti liikkuvat lajit ovat usein rajoittuneita 

elinalueeltaan melko pienille aloille, on niiden tarpeisiin vastaaminen viherkäytävien toiminnan 

kannalta haastavinta. Jotta viherkäytävän olosuhteet vastaisivat kaikkien yhdistettävissä 

habitaateissa esiintyvien lajiryhmien tarpeisiin tulisi sen olla laadukas ja muistuttaa ehyttä 

luontoaluetta. Erityisesti selkeän ekologisen ydinalueen muodostuminen käytävään on kriittistä 

pienikokoisten ja huonosti liikkuvien eliöiden kohdalla (Beier & Loe 1992; Lindermeyer & Nix 1993; 

Beier 2019).  

Ydinalueen muodostumisen arviointi voi olla hyvinkin hankalaa ja siihen vaikuttavat viherkäytävän 

sisäiset biologiset ominaisuudet ja piirteet. Ydinalueen muodostumista ja reunavaikutuksen 

minimoimista edistää riittävän suuri koko, joka viherkäytävän tapauksessa tarkoittaa käytännössä 

riittävää leveyttä (Beier 2019). Beier 2019 artikkelissa ehdotetaan minimileveyden nyrkkisäännöksi 

kahta kilometriä, jotta käytävän ydinalueesta tulisi kyllin suuri ylläpitämään myös käytävää 

elinympäristönään käyttäviä lajeja. Beier (2019) perustelee tätä tavoiteleveyttä reunavaikutuksen 

ulottumisella 300 m päähän käytävän reunoista (Environmental Law Institute 2003). Efektiivisen 

koon eli ydinalueen muodostumisen periaatetta viherkäytävissä käsitellään tarkemmin Ford ym. 

2020 artikkelissa, jossa eritellään käytävän suunniteltu leveys (eli käytävälle varattu alue 

maankäytön suunnittelussa) efektiivisestä leveydestä, joka huomioi ihmisen toiminnan aiheuttaman 

häiriön ja lasketaan sen perusteella. Bond 2003 artikkelissa on käytetty arvioksi sopivasta 

minimileveydestä ~305 metriä (1000 jalkaa), mutta ottaen huomioon negatiivisen reunavaikutuksen 
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ulottuman tämä leveys ei voi olla riittävä. Lukua voidaan soveltaa kuitenkin efektiivisen leveyden 

minimiarvon suunnittelussa: negatiivinen reunavaikutus huomioiden tulisi viherkäytävän leveyden 

olla vähintään 900 metriä, jolloin käytävään jäisi 300 metriä leveä ydinalue/häiriötön alue.  

Beier 2019 selvityksen ja Ford ym. 2020 sekä Bond 2003 tuloksia yhdistellen muodostuu kolme eri 

kriittistä leveyden arvoa: alle 900 m leveä käytävä ei täytä minkään selvityksen minimikriteereitä 

leveydelle, 900 – 2000 m leveä käytävä olisi kyllin leveä täyttämään Bond 2003 minimileveyden 

kriteerit efektiivisen leveyden (Ford ym. 2020) huomioiden, ja yli 2000 m leveä käytävä olisi 

tarpeeksi leveä Beier 2019 selvityksen nyrkkisäännön mukaan. 

Käytävän leveyden lisäksi sen pituus on tärkeä toiminnallisuuteen vaikuttava tekijä. Pitkät 

viherkäytävät toimivat lyhyempiä huonommin (Beier & Loe 1992), sillä eliöt käyttävät niitä 

siirtymiseen vähemmän todennäköisesti. Käytävän pituuden ekologisen vaikutuksen arvioiminen on 

kuitenkin haastavaa, ja jos käytävä on kauttaaltaan laadukas ja kyllin leveä on pituuden merkitys 

toissijainen (Beier 2019). Lyhyys voi kuitenkin olla pelastava tekijä muutoin kehnolle käytävälle, sillä 

käytävää muuttoreittinä käyttävät nopeasti liikkuvat eläimet voivat hyödyntää lyhyttä käytävää 

laikulta toiselle liikkuessaan ilman että niiden täytyy pysähtyä esimerkiksi ravinnon etsimiseen 

(Harrison 1992). Lyhyempi käytävä saattaa myös mahdollistaa huonommin liikkuvien lajien 

siirtymisen laikuilta toiselle vaikkei se muuten täyttäisikään välttämättä näiden lajien tarpeita (Beier 

& Loe 1992). Lyhyempi etäisyys laikkujen välillä voi myös edistää laikkujen käyttämistä astuinkivinä 

(engl. stepping stone) joidenkin lajien kohdalla, lisäten niiden potentiaalista levittäytymisetäisyyttä 

(Saura & Rubio 2010). 

Maantieteellisten esteiden vaikutusta viherkäytävien toimintaan on tutkittu laajasti (Beier ym. 1992; 

Lidermeyer & Nix 1993; Naidoo ym. 2018; Benz ym. 2016; Beier ym. 2009). Esteiden vaikutukset 

viherkäytävän toimintaan ja eliöiden liikehdintään ovat lähes yksinomaan negatiivisia, mutta 

vaihtelevat lajikohtaisesti vakavuudessaan (esim. Beier ym. 2009). Liikenneväylät ja katkokset 

ehyessä habitaatissa sekä ympäröivät häiriöalueet vähentävät eliöiden mahdollisuuksia ja 

halukkuutta liikkua viherkäytävällä, ja siten vähentävät sen toimivuutta. Häiriöiden vaikutusalueen 

määrittelyyn voidaan soveltaa reunavaikutuksen ulottumaa, eli häiriön voidaan katsoa olevan 

merkittävää, jos sen lähde on alle 300 m (Environmental Law Institute 2003) päässä 

viherkäytävästä.  
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Raskaat liikenneväylät kuten raide- ja moottoritiet ovat kevyiden liikenneväylien kuten pyörä- ja 

mopoteiden sekä pienten autoteiden lisäksi yleisempiä katkoksia urbaanissa ympäristössä. 

Raideliikenteen vaikutukset ekologiseen verkostoon poikkeavat tieliikenteestä lähinnä harvemman 

kulkutahtinsa ja selkeämpien taukojen takia, mutta myös huomattavasti suuremman nopeutensa 

puolesta. Raideliikenteen on huomattu rajoittavan mm. joidenkin sorkka- ja sammakkoeläinten 

liikehdintää (Ito ym. 2005, 2013; Bartoszek & Greenwald 2009), mutta jopa houkuttelevan lintuja 

mahdollisesti positiivisen reunavaikutuksen takia (Wiacek ym. 2015).  

Moottoriliikenne ja tieverkostot aiheuttavat melu- ja valosaastetta niitä ympäröiviin 

ekosysteemeihin sekä karkottavat eläimiä (Forman & Alexander 1998; Rheindt 2003; Miller 2006). 

Tie- ja raideliikenne aiheuttaa myös päästöjä ja eliöiden liikennekuolemia (Forman & Alexander 

1998), mutta nämä vaikutukset rajattiin tämän tutkielman tarkastelun ulkopuolelle. Teiden 

rakentaminen voi välittömästi rapauttaa habitaattia ja tie ja liikenne voivat vahvistaa 

reunavaikutusta (Spellerberg 1998), mutta myös karkottavat ja eliöiden levittäytymistä estävät 

tierakenteet toimivat maantieteellisinä leviämisesteinä.  

Liikkuvuus on maantieteellisten esteiden kohdalla usein ratkaiseva tekijä niiden lajikohtaisen 

vaikutuksen arvioimiseksi, ja huonosti liikkuvat eläimet kuten sammakkoeläimet ja matelijat kärsivät 

tie- ja raideliikenteestä raskaasti (Cushman 2005; Beier 2008a). Useissa tutkimuksissa on huomattu 

myös suurten nisäkkäiden, erityisesti sorkkaeläinten, välttelevän tiealueita liikkuessaan alueilta 

toisille (Beier & Loe 1992; Benz ym. 2016; Naidoo 2018; Underhill & Angold 1999).  

Viherkäytävillä sijaitsevien esteiden vaikutusten arviointi on hankalaa ja saattaa vaatia useiden 

asiantuntijoiden yhteistyötä (Beier ym. 2009).  Lisäksi erilaiset kiertämis- tai ohittamisratkaisut 

esteille kuten ylityssillat tai vesikäytävät voivat toimia vastusta vähentävinä tekijöinä (Mata ym. 

2008). Laji- tai eliöryhmäkohtainen lähestymistapa tai kiertämis- ja ohittamisratkaisuiden 

huomioonottaminen eivät kuitenkaan ole tämän työn laajuuden puitteissa mahdollista. Beier ym. 

2009 tutkimuksessa myös havaittiin, etteivät eri esteiden tuottamien vastusarvojen (engl. resistance 

values) tarkat arvot ole välttämättä keskeisiä, vaan että esteiden tunnistaminen ja niiden 

asettaminen suuntaa antavaan  vakavuusjärjestykseen (engl. ranking) on tärkeintä viherkäytävien 

toiminnan arvioinnin kannalta. 

Viherkäytävän yhtenäisyys ja rikkoontumattomuus takaa myös habitaattivaatimuksiltaan tarkkojen 

lajien tarpeiden huomioonottamisen, sillä tämänlaiset lajit eivät välttämättä siirtyisi 
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habitaattilaikuilta toisille, jos välissä on niille kelpaamatonta elinympäristöä kuten teitä tai 

viljelysmaata (Beier & Loe 1992; Gilbert-Norton ym. 2010). Optimaalisessa tilanteessa kaikkien 

lajien yhteyksiä toisien alueiden populaatioihin tulisi vaalia elinympäristön pirstoutumisen ja 

pienten metapopulaatioiden muodostumisen sekä sukupuuttoriskin välttämiseksi.  

Käytävän merkitys laajalle ekologiselle verkostolle lisää sen säilyttämisprioriteettia verkoston 

kytkeytyneisyyden säilymisen kannalta. Kytkeytyneisyyden lisääminen kasvattaa koko ekologisen 

verkoston monimuotoisuutta, jos se mahdollistaa eliöiden liikkumisen laikkujen välillä tehokkaasti 

(Gilbert ym. 1990). Yksilö- ja lajirikkaammat habitaattilaikut tuottavat enemmän potentiaalisia 

uuden laikun kolonisoijia (Hanski 1999), joka lisää geenivirtaa ekologisessa verkostossa. Geenivirran 

ylläpitäminen on keskeistä laikkujen metapopulaatioiden selviämiselle (Hanski 1998; 2005), jolloin 

yhdistettävien laikkujen laatua voidaan pitää viherkäytävälle merkittävänä tekijänä. 

Monimuotoiset käytävät takaavat enemmän habitaatteja eri eliöille, tarjoten siten sopivat 

olosuhteet suuremmalle määrälle lajeja. Paikallisen ekosysteemin monimuotoisuus tukee myös 

suurempaa määrää vuorovaikutussuhteita, joista jotkut saattavat olla välttämättömiä lajien 

esiintymisen kannalta. Ekologisessa verkostossa keskeisimmässä osassa olevat lajit tunnistetaan 

tarkastelemalla eri lajien vuorovaikutussuhteita (Mills ym. 1993). Joidenkin lajien tai 

vuorovaikutussuhteiden läsnä- tai poissaolo voi vaikuttaa habitaatin laatuun enemmän kuin toisten. 

Lajit ja ekologiset prosessit, joilla on paljon niistä riippuvaisia vuorovaikutussuhteita, ovat 

ekosysteemille tärkeitä tai jopa välttämättömiä. Avainlajeiksi kutsutaan lajeja, jotka täyttävät 

tällaiset kriteerit, ja voivat toimia siten luonnonsuojelussa suojeluarvon helpohkona indikaattorina. 

Ne voivat myös indikoida laadukasta habitaattia ja antaa siten alustavaa tietoa alueen 

merkittävyydestä suurelle viherrakenteelle käytävänä tai ydinalueena.  

Ekosysteemille keskeiset lajit saattavat myös olla hyödyllisiä työkaluja luonnonsuojelussa joko niiden 

suorasta vaikutuksesta ekosysteemin toimintaan kuten avainlajien tapauksessa, tai välillisesti kuten 

sateenvarjolajit. Sateenvarjolajit ovat lajeja, joilla on korkeat vaatimukset niiden elinolosuhteiden 

laadusta ja joiden suojelun varmistaminen voi siten välillisesti auttaa suojelemaan useita muita 

lajeja, jotka hyödyntävät samassa elinympäristössä esiintyviä ekolokeroita (Lambeck 1997; Roberge 

& Angelstam 2004).  

Pelkät yksittäiset lajit eivät kuitenkaan kata välttämättä kaikkea merkityksellistä tietoa habitaatin 

laadusta, vaan myös yhteisön sisäiset vuorovaikutukset ja rakenteet voivat olla helposti havaittavia 
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merkkejä korkeasta biodiversiteetistä ja toimivasta ekosysteemistä (Noss 1990; Lambeck 1997; 

Roberge & Angelstam 2004). Avaintekijöiksi (engl. focal species) tunnistettavat piirteet voivat 

ilmentää laadukkaita habitaatteja ja tärkeiden vuorovaikutussuhteiden läsnäoloa. Avaintekijöiden 

konseptin esitteli luonnonsuojelutarkoituksessa Lambeck (1997) perustaen sen tarpeen 

sateenvarjolajien kehnolle suoriutumiselle luonnonsuojelun apuvälineinä yksittäisiin lajeihin 

nojautumisen johdosta. Avaintekijät voivat Lambeckin (1997) mukaan olla lajiryhmiä tai useiden eri 

lajien joukkoja tai jopa maantieteellisiä rakenteita kuten vaikka lahopuita. Yleispäteviä, 

avaintekijöiksi soveltuvia piirteitä viherkäytäville on haastavaa valita, ja siksi niiden edustajiksi tulee 

tapauskohtaisesti valita alueellisesti tunnistettuja indikaattoreita laadukkaista elinympäristöistä 

(Beier ym. 2008b).  

Taulukko 1. Kooste tutkielmassa käytetystä viherkäytäville keskeisiä piirteitä käsittelevästä kirjallisuudesta 
ja kuvaus niissä mainituista vaikutuksista viherkäytävien toiminnalle. 

Riittävä leveys Edistää ekologisen ydinalueen muodostumista 

käytävälle ja vähentää ihmistoiminnan häiriötä. 

Leveissä käytävissä reunavaikutuksen merkitys 

pienenee. Heikosti liikkuvat, usein pienikokoiset lajit 

eivät välttämättä kulje eri alueiden välillä aktiivisesti, 

vaan geenivirta yhdistettävien alojen välillä tapahtuu 

hyvin hitaasti käytävää pitkin ja vain sen ollessa 

tarpeeksi laadukasta habitaatiltaan näiden lajien 

selviämiselle. 

Recher ym. 1987; 

Lindermeyer & Nix 1993; 

Laurance & Laurance 1999; 

Bond 2003; Beier 2019; Ford 

ym. 2020 

Yhtenäisyys  Yhtenäisyys on ekologisten ydinalueiden 

muodostumiselle ja häiriöiden vähentämiselle 

keskeinen vaatimus. Lisää viherkäytävää 

hyödyntävien (siellä esiintyvien) lajien määrää. 

Pirstoutuneemmat käytävät ovat 

monimuotoisuudeltaan ja ekologiselta laadultaan 

heikompia kuin yhtenäiset. 

Gilbert 1990; Lindermeyer & 

Nix 1993; Laurance & 

Laurance 1999;  

Pituus  Pituus vähentää eliöiden alttiutta kulkea käytävää 

pitkin etenkin sen laadun ollessa muuten matala. 

Lyhyemmät etäisyydet habitaattilaikkujen välillä 

mahdollistavat laikkujen käytön askelkivinä (stepping 

stones) heikommin liikkuville lajeille, jolloin käytävät 

saattavat olla toimivampia muuten heikommasta 

laadusta huolimatta.  

Beier & Loe 1992; Saura & 

Rubio 2010 

Monimuotoisuus ja 

elinympäristön 

laatu 

Kasvilajisto ja habitaattien monimuotoisuus 

kasvattavat viherkäytävän laatua elinympäristönä, 

mahdollistaen useampien lajien selviytymisen 

käytävän alueella. Erityisen merkityksellistä hitaasti 

liikkuville lajeille. 

Beier and Loe 1992; Laurance 

& Laurance 1999 
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Esteettömyys ja 

häiriöiden määrä 

Esteet ja häiriöt ovat tutkituimpia viherkäytävän 

laatua heikentäviä tekijöitä. Muun muassa tiet, joet ja 

aktiivinen ihmistoiminta vähentävät eläinten kykyä ja 

halukkuutta kulkea käytäviä pitkin. Viherkäytävien 

tulisi olla esteettömiä niiden ekologisen toiminnan 

takaamiseksi.  

Beier ym. 1992; Beier & Loe 

1992; Lidermeyer & Nix 1993; 

Forman & Alexander 1998; 

Spellerberg 1998; Angold 

1999; Underhill & Rheindt 

2003; Ito ym. 2005, 2013; 

Miller 2006; Beier ym. 2008a; 

Bartoszek & Greenwald 2009; 

Beier ym. 2009; Benz ym. 

2016; Naidoo ym. 2018 

Yhdistettävien 

alueiden laatu ja 

merkitys laajalle 

ekologiselle 

verkostolle 

Korkeampilaatuiset elinympäristöt ovat keskeisempiä 

yleisen viherrakenteen säilyttämisen kannalta. Ne 

myös kannattavat suurempia laji- ja yksilömääriä, 

kasvattaen siten käytävää potentiaalisesti 

hyödyntävien eliöiden lukumäärää.  

Beier & Loe 1992  

Viherkäytävän 

merkitys laajalle 

viherrakenteelle  

Laajemmalla mittakaavalla ekologisen verkoston 

yhtenäisyyden lisääminen ehkäisee populaatioiden 

eristäytymistä, lisää geenivirtaa ja edistää siten 

monimuotoisuuden säilymistä mm. vähentämällä 

pirstoutuneisuutta. 

Gilbert ym. 1990; Hanski 

1998, 1999, 2005 

Hyvää 

elinympäristön 

laatua ilmentävien 

avaintekijöiden tai 

indikaattorilajien 

läsnäolo 

viherkäytävän 

alueella 

Hyvin tutkitut avain- ja indikaattorilajit sekä 

ympäristön avaintekijät voivat antaa tärkeää tietoa 

alueen yleisestä soveltuvuudesta habitaatiksi, 

suojeluarvosta ja ekologisesta laadusta.  

Lawton 1984; Noss 1990; 

Lambeck 1997; Roberge & 

Angelstam 2004; Beier  ym. 

2008b 

3.2 Indeksin rakentaminen ja testaus 

Tällä indeksillä arvioidaan erityisesti viherkäytävän toiminnalle haitallisten piirteiden aiheuttamaa 

vastusta eliöiden liikehdinnälle ja biologiselle yhtenäisyydelle. Suuret arvot saava käytävä sisältää 

siis useita viherkäytävälle epäsuotuisia piirteitä, sillä indeksi ilmentää viherkäytävän toiminnalle 

haitallisten piirteiden määrää ja vakavuutta.  

Indeksin arvojen valitsemisessa käytettiin esimerkkeinä IBI-indeksiä (Danielson 1998) ja mm. Beier 

ym. 2009 lähestymistavassa ja verkkoteoria-analyyseissa käytettyjä vastusarvoja. IBI-indeksin 

kaltaisesti summaava rakenne on tämän indeksin perusrankana, ja summaavan indeksin vahvuudet 

läpinäkyvyydessä ja yksinkertaisuudessa (McCarthy ym. 2004) tekevät siitä tähän 

käyttötarkoitukseen hyvän valinnan.  
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Indeksin muuttujien lukuarvot valittiin käyttäen perusteena kirjallisuuden painottamia vaikutuksia 

viherkäytävien toiminnalle, ja niitä hienosäädettiin taulukossa 3 esitettyjen kuvitteellisten 

käytävätyyppien avulla, jotka toimivat kokeellisena ympäristönä lukuarvojen valinnalle. Lopullisiksi 

päätyneet arvot valikoituivat tarkkailemalla indeksin käyttäytymistä todellisen ja kuvitteellisten 

käytävien arvioinnissa.  

Lukujen valitsemisen pääperiaatteena toimi arvojen ekologisen vaikutuksen vertailtavuus: 

vastusarvon kasvaessa yhdellä voidaan sen ekologista vaikutusta pitää vastaavana kuin vastusarvoa 

yhdellä vähentävän piirteen puuttumista, kategoriasta huolimatta. Tämä perustuu siihen 

ajatukseen, että esimerkiksi maantieteellisen esteen ekologista toimintaa haittaavan vaikutuksen 

voi kumota monimuotoisesta habitaatista koituva ekologinen hyöty (Taulukko 2). Gouhier & Pillai 

(2020) tutkimuksessa käsitellään eri muuttujien vertailtavuuden ongelmia, ja indeksin arvotuksessa 

on koitettu ottaa huomioon muuttujien arvottamisen haastavuus. Se tehtiin valitsemalla muuttujien 

lukuarvoiksi pieniä lukuja, jolloin indeksi kuvaa ensisijaisesti eliöiden liikehdintää vastustavien 

rakenteiden frekvenssiä, eikä painota liikaa niiden välisiä eroja, jotteivat epätarkkuudet 

suhteellisessa vastuksessa summautuisi niin helposti. 

Indeksin muuttujien lukuarvot ovat kokonaislukuja sillä useimmat kuvattavista piirteistä eivät ole 

mitattavissa jatkumoina. Kokonaislukujen käyttäminen lisää myös indeksin ja tarvittavan aineiston 

yksinkertaisuutta ja tulosten läpinäkyvyyttä, vaikkakin tarkkuuden kustannuksella (McCarthy ym. 

2004). Muuttujien lukuarvojen suhteet keskenään luovat eniten ongelmia indeksin lukuarvoja 

valitessa. Tarkkojen ekologisten vaikutusten ollessa tuntemattomat on hyvin vaikea vertailla 

joidenkin parametrien suhteellista vaikutusta, mutta se pyrittiin huomioimaan lukuarvojen 

valinnassa pitämällä myös arvojen väliset erot pieninä.  

Käytävistä tarkkailtavat piirteet jaettiin 5 kategoriaan: käytävän A) leveys, B) pituus, C) esteet ja 

häiriöt, D) luontoarvot ja E) tärkeys ekologisessa verkostossa. Piirteiden jako kategorioihin 

mahdollistaa niiden vuorovaikutusten, kuten esimerkiksi pituuden ja leveyden yhteisvaikutuksen, 

huomioimisen indeksin arvossa. Eri kategorioihin jakaminen mahdollistaa myös viherkäytävän 

ongelmakohtien ja hyvien ominaisuuksien tarkastelemisen osa-alueittain. Jaon avulla voidaan nähdä 

selkeämmin, kuinka hyvin käytävä suoriutuu esimerkiksi luontoarvoiltaan (kategoria D) tai häiriön 

määrältään (kategoria C).  
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Taulukko 2. Käytävän muuttujat kategorioittain ja niiden lisä indeksin vastusarvoon. 

Rakenne tai piirre Kategoria Lisä vastusarvoon 

Käytävän mediaanileveys yli 2 km A 1 

Käytävän mediaanileveys 900–2000 m A 2 

Käytävän mediaanileveys alle 900 m A 3 

Käytävän pituus yli 2 km B 2 

Käytävän pituus alle 2 km B 1 

Raskas liikenneväylä katkaisee käytävän C 5 (jokaisesta esteestä) 

Kevyt liikenneväylä katkaisee käytävän C 2 (jokaisesta esteestä) 

Muu maantieteellinen este katkaisee käytävän (esim. 

vesistö, alle 200 m leveä ja yli 200 m pitkä kaventuma eli 

pullonkaula käytävällä, peltokaistale) 

C 1 (jokaisesta esteestä) 

Käytävällä ei maantieteellisiä esteitä C 0 

Käytävän alasta yli 25 % häiriön vaikutuksen alaisena C 1 

Käytävän alasta yli 50 % häiriön vaikutuksen alaisena C 2 

Käytävän alasta yli 75 % häiriön vaikutuksen alaisena C 4 

Käytävän lajisto monipuolista  D -1 

Käytävän habitaatit monimuotoisia D -1 

Käytävällä ekosysteemille erityisen arvokkaita piirteitä 

(esim. indikaattori-, avain- ja sateenvarjolajit, lahopuu) 

D -1 

Yhdistettävien laikkujen suojeluprioriteetti korkea E -3 

Yhteyden merkitys laajalle viherrakenteelle suuri  E -2 

Yhteyden merkitys laajalle viherrakenteelle pieni  E 0 

Ei korvaavia käytäviä E -2 

Vaihtoehtoisia käytäviä olemassa E 0 

 

3.2.1 Indeksin käyttäminen ja perusteluita valinnoille indeksin rakenteessa  

Indeksin käyttämiseen vaaditaan alueen karttoja ja tietoa maankäytöstä sekä mahdollisia 

lisäselvityksiä alueen luontoarvoista. Indeksiä voidaan käyttää vähäiselläkin aineistolla, mutta mitä 

enemmän tietoa luontoarvoista on saatavilla, sitä parempi on indeksin tarkkuus. Corine maanpeite -

aineisto (SYKE 2018) on esimerkiksi tarkkuudeltaan sopiva paikkatietoaineisto maankäytön 

ominaisuuksien tarkasteluun.  

Ensin on selvitettävä viherkäytävän muotoon ja pinta-alaan liittyviä piirteitä (kategoriat A ja B). 

Viherkäytävän leveyden mediaani voidaan laskea esim. satelliittikuvien avulla siten, että 

viherkäytävän leveyteen lasketaan mukaan vain selkeästi yhtenäinen habitaatiksi soveltuva ala. 

Yhtenäiseksi alaksi lasketaan sellainen ala, jossa ei ole yli 20 m katkoksia luonnollisessa tai 
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luonnonomaisessa habitaatissa. 20 metriä valittiin yhtenäisyydelle sopivaksi minimiarvoksi sillä sitä 

pienempiä katkoksia voi olla vaikea havaita kaukokartoitusmenetelmin. Leveys lasketaan sadan 

metrin välein viherkäytävän yhtenäisen alan keskiviivaa pitkin kulkien (kts. Kuva 2c). Käytävän pituus 

lasketaan etäisyytenä yhdistettävien viheralueiden välillä (alueen A reunasta alueen B reunaan) 

viherkäytävän keskiviivaa pitkin kulkien. 

Viherkäytävän leveys ja pituus vaikuttavat yhdessä enemmän käytävän ekologiseen toimivuuteen 

kuin erikseen, ja siksi niiden välisen vuorovaikutuksen huomioiminen on ekologisen yhtenäisyyden 

tutkimisessa välttämätöntä. Jotta vuorovaikutus korostuisi riittävästi, kategorioiden A (käytävän 

leveys) ja B (pituus) saamat vastusarvot kerrotaan keskenään. Tällöin käytävän toiminnallisuuteen 

negatiivisesti vaikuttavien piirteiden (kapeus, pituus) yhteisesiintyminen painottuu, ja tällainen 

käytävä saa korkeamman vastusarvon kuin vain yhden negatiivisen piirteen omaava käytävä.  

Esimerkiksi mallikäytävien (Taulukko 3) keskiverto käytävä on kapea (vastusarvo 2) mutta lyhyt 

(vastusarvo 1), jolloin sen pinta-alasta (kategoriat A & B) saama vastusarvo on 2 (2*1). Sen sijaan 

tyydyttävä esimerkkikäytävä on sekä kapea (vastusarvo 2) että pitkä (vastusarvo 2), jolloin sen 

pinta-alasta saama vastusarvo on 4 (2*2), painottaen pituuden ja leveyden yhteisvaikutusta. 

Lyhyiden käytävien vastusarvo ei näin ollen kasva yhtä paljoa kuin pidempien käytävien vaikka ne 

eivät olisi kylliksi leveitä, sillä hyvin liikkuvat lajit saattavat silti pystyä hyödyntämään niitä 

lyhytkestoisesti kulkuväylinä heikosta laadustaan huolimatta (kts. Beier & Loe 1992).  

Kategorioista A ja B saatava vastusarvo on aina vähintään 1, eikä kummastakaan kategoriasta ole 

mahdollista saada 0-arvoa. Tämä valinta tehtiin, jotta niiden yhteysvaikutusta voidaan kuvata 

kertolaskulla luotettavasti. 

Taulukko 3. Indeksi käytävän vastuksen kuvaajana erityyppisillä kuvitteellisilla viherkäytävillä ilman 
käytävien suhdetta laajaan viherrakenteeseen (kategoria E). 

Käytävän laatu 
perustuen sen 
ominaisuuksiin 

Käytävän ominaisuudet Vastusarvo 
kategorioittain 

Indeksin antama 
vastusarvo koko 
käytävälle 

Ihanteellinen Mediaanileveys > 2 km, pituus alle 2 
km, ei maantieteellisiä esteitä, kaikki 
positiiviset luontoarvot 

A: 1 
B: 1 
C: 0 
D: -3 (-1-1-1) 

(𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 
= 1 ∗ 1 + 0 + (−3) 

=  −2 
 

Hyvä Mediaanileveys 900-2000 m, pituus 
alle 2 km, yksi lievä estekategoria, 
kaksi positiivista luontoarvoa 

A: 2 
B: 1 
C: 2 
D: -2 (-1-1) 

(𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 
= 2 ∗ 1 + 2 + (−2) 

=  2 
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Kategoria C koostuu ihmisen aiheuttamista häiriöistä ja maantieteellisistä esteistä. Maankäyttöön 

liittyvien piirteiden arviointi vaatii joidenkin ominaisuuksien kohdalla paikkatietoaineistoa, kuten 

esimerkiksi häiriöiden vakavuuden arvioimisessa. Viherkäytävän katkaisevien esteiden (esim. tiet, 

joet, pellot ja katkokset ehyessä habitaatin rakenteessa) lukumäärä lasketaan ja lajitellaan katkosten 

vakavuuden mukaan. Esimerkiksi vastusarvo nousee kahdella (2) pisteellä jokaisesta viherkäytävän 

katkaisevasta kevyestä liikenneväylästä. Täten indeksi huomioi toistuvat ongelmat koko käytävän 

matkalla ja nostaa vastusarvoa sen mukaisesti.  

Maantieteellisten esteiden huomiointi on keskeisimpiä osia käytävien toimivuuden arvioinnin 

kannalta. Erityisesti raskaiden liikenneväylien (juna- ja moottoriväylät sekä vilkkaat tieyhteydet) 

vaikutusta painotetaan kirjallisuudessa, jolloin sen vaikutus vastusarvoon tulee olla tarpeeksi 

merkittävä. Raskaat väylät saavat vastusarvoksi luvun 5, jolloin niiden vaikutus on korostetuin 

maantieteellisistä esteistä. Raskaiden liikenneväylien aiheuttaman melun, katkosten habitaateissa, 

vaarojen ja jatkuvan häiriön yhteisvaikutus saa raskaiden väylien arvon korkeammaksi kuin 

useamman kevyen väylän (2) yhteensä. Kevyiden liikenneväylien kuten matalanopeuksisten ajo-, 

pyörä- tai mopoteiden vaikutus on raskaita väyliä huomattavasti alhaisempi vähäisemmän häiriö- ja 

vaaratason takia.  

Häiriön määrä viherkäytävän alueella on suhteutettava käytävän kokoon, sillä pelkkä häiriön alainen 

pinta-ala neliömetreinä korostaisi häiriön vaikutusta pienillä käytävillä ja aliarvioisi sitä suurilla 

käytävillä. Häiriön alaisen pinta-alan osuus koko käytävän pinta-alasta toimii ratkaisuna tähän, ja sen 

biologinen tausta perustuu reunavaikutukseen. Häiritsevä maankäyttö käytävällä ja sen 

Keskiverto Mediaanileveys 900-2000 m, pituus 
alle 2 km, kevyt liikenneväylä, >25 % 
käytävän alasta häiriön alaisena, muu 
maant. este, yksi positiivinen 
luontoarvo 

A: 2 
B: 1 
C: 4 (2+1+1) 
D: -1 

(𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 
= 2 ∗ 1 + 4 + (−1) 

=  5 
 

Tyydyttävä Mediaanileveys 900-2000 m, pituus 
yli 2 km, kevyt liikenneväylä, >50 % 
käytävän alasta häiriön alaisena, muu 
maant. este, ei positiivisia 
luontoarvoja 

A: 2 
B: 2 
C: 5 (2+2+1) 
D: 0 

(𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷)  
= 2 ∗ 2 + 5 + 0 

=  9 
 

Huono Mediaanileveys < 900 m, pituus yli 2 
km, raskas ja kevyt liikenneväylä, >75 
% käytävän alasta häiriön alaisena, 
muu maant. este, ei positiivisia 
luontoarvoja 

A: 3 
B: 2 
C: 12 (5+2+4+1) 
D: 0 

(𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 
= 3 ∗ 2 + 12 + 0 

=  18 
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välittömässä läheisyydessä luo ympärilleen reunavaikutusalueen, joka kaventaa käytävälle 

muodostuvaa ekologista ydinaluetta. Indeksissä häiriön aiheuttama vastusarvo kasvaa häiriön 

lisääntyessä ensin hitaasti, mutta korostaa hyvin voimakkaasti häirityn (>75 % käytävän alasta 

häiriön alaisena) käytävän vastusta viherkäytävän toiminnalle. Häiriön huomiointi on tärkeää, vaikka 

kategorian A arvot perustuvatkin jo reunavaikutuksen huomioimiseen, jotta kapeissa käytävän 

osissa tapahtuva ydinalueen heikkeneminen voidaan huomioida. 

Kategoria D koostuu vastusarvoa alentavista tekijöistä, eli ekologista toimivuutta lisäävistä piirteistä 

(indikaattori- ja avainlajit, alueellisesti merkittävät luontotyypit yms.). Kategorian D vastusta 

vähentävät piirteet vaativat aineiston keruuta etukäteen, mutta niiden käyttö indeksiä käyttäessä ei 

ole välttämätöntä, mikäli aineistoa ei ole saatavilla. Niiden poisjättäminen vähentää kuitenkin 

indeksin tarkkuutta eikä ole tarkoituksenmukaista. Tarvittava aineisto on lähinnä habitaatti- ja 

lajistokartoitusta, sekä mahdollisten avaintekijöiden ja indikaattorilajien tunnistaminen 

asiantuntijatyönä.  

Kategorian D piirteet ovat tarkoituksella hieman monitulkintaisempia kuin aiemmin esitellyt piirteet, 

sillä viherkäytävien arviointia tekevillä eri tahoilla voi olla erilaisia tarpeita tulkita ja mitata 

monimuotoisuutta luontoarvojen prioriteetteja. Avaintekijät ja indikaattorilajit myös vaihtelevat 

alueittain ja niiden merkitystä kannattaa pohtia tapauskohtaisesti. LUOPAS-oppaassa (SYKE 2021) 

mainitut erotettavat arvoluokat ovat esimerkki mahdollisista tapauskohtaisesti käytettävistä 

luontoarvopiirteistä. Koska kategorialle D ei voida määrittää yksiselitteistä mittaa, on sen vaikutus 

indeksin kokonaispistemäärään hyvä pitää alhaisena mitan valinnasta syntyvän epävarmuuden 

minimoimiseksi.  Tämä kuitenkin saattaa aiheuttaa luontoarvojen aliarvioimisen indeksissä, joka on 

laajalti tunnistettu ongelma luontoarvoa kuvaavissa indekseissä (Gorrod ym. 2012). Positiivisten 

luontoarvojen aliarviointi on kuitenkin tämän indeksin kannalta vähemmän merkityksellistä, sillä 

indeksi kuvaa luontoarvojen sijaan enemmän viherkäytävän toimintaa vastustavien piirteiden 

vakavuutta.   

Kategoriassa D olevat tekijät edistävät viherkäytävän toimintaa eri tavoin ja saattavat tasapainottaa 

muutoin heikentynyttä käytävää. Hyvää habitaatin laatua indikoivien lajien ja 

vuorovaikutussuhteiden läsnäolo on hyvä ottaa huomioon etenkin kahta muutoin samankaltaista 

käytävää vertaillessa. Jokaisesta piirteestä tuleva vähennys vastusarvoon on kertaluonteinen, jottei 

käytävillä tehtyjen luontokartoituksien määrän vaihtelu loisi vääristymää käytävien vertailuun 

indeksin avulla.  
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Kategorian E piirteitä hyödynnetään tilanteissa, joissa tutkittava viherkäytävä on osa laajempaa 

ekologista verkostoa. Kategorian E piirteet kuvastavat viherkäytävän laadun sijaan sen 

säilyttämisprioriteettia ja sen merkittävyyttä laajemmalle rakenteelle. Kategorian E käyttäminen 

vaatii suurelta osin esiselvityksiä laajasta viherrakenteesta. Selvityksiksi soveltuvat esimerkiksi 

suojelupriorisointianalyysit ja jo perustetut suojelualueet ja niiden kautta tieto luontoarvojen 

sijoittumisesta viherkäytävän yhdistämille laikuille. Vaihtoehtoisten käytävien olemassaolo on 

kuitenkin aina otettava huomioon mahdollisen esitiedon puutteesta huolimatta, jotta käytävän 

merkittävyys laajalle viherrakenteelle huomioidaan arvioinnissa.  

Kategoria E koostuu laajempaa viherrakennetta käsittelevistä piirteistä ja siten sisältää 

ominaisuuksia itse viherkäytävän ulkopuolelta. Kategorian E piirteet auttavat pitämään huolta siitä, 

että laajalle viherrakenteelle keskeisiä viherkäytäviä priorisoidaan ja että laadukkaita, 

luonnonsuojelullisesti tärkeitä alueita yhdistävät käytävät korostuvat, mutta nämä täytyy tunnistaa 

ensin erillisessä analyysissa.  

Kategoria E antaa myös lisäarvoa sellaisille käytäville, jotka ovat ainoita toteutuvia käytäviä 

tutkittavien viheralueiden välillä. Tämän kategorian huomiointi tulee relevantimmaksi suuremmissa 

selvityksissä, sillä se voi toimia erottelevana tekijänä muuten samanlaatuisten käytävien välillä. 

Tällaisia tilanteita voi ilmetä hankkeissa, joissa käsitellään samanaikaisesti useita eri yhteyksiä, joista 

vain harvoja voidaan valita säilytettäviksi tai kunnostettaviksi. Kategorian E piirteet voivat yhdessä 

ilmetessään mahdollistaa myös muutoin kehnomman käytävän paremman suoriutumisen sen 

ekologisen merkittävyyden korostamiseksi. Esimerkiksi kaikki kategoriassa E mainitut laajalle 

viherrakenteelle merkittävät ominaisuudet sisältävä käytävä voi saada alhaisen vastusarvon, vaikka 

se muutoin sisältäisikin useita maantieteellisiä esteitä.  

Seuraamalla indeksin kategorioita ja tutkimalla sen mukaisesti viherkäytävän piirteitä saadaan 

lopulta käytävälle laskettua vastusarvo v käyttämällä indeksin laskukaavaa (1): 

(1) 𝑣 = 𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 

jossa muuttujat A, B, C, D ja E ovat niiden kirjaimia vastaavien kategorioiden vastusarvot indeksin 

mukaisesti ja v käytävän lopullinen vastusarvo. 

Saatua vastusarvoa verrataan ennalta määriteltyihin viitearvoihin (Taulukko 4). Vastusarvon 

viitearvoihin sijoittumisen perusteella viherkäytävä saa arvosanan sen ekologisesta toimivuudesta ja 

siten soveltuvuudesta viherkäytäväksi.  
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Taulukko 4. Viitearvot indeksin tulokseksi saadulle vastusarvolle. 

3.3 Tapaustutkimus – Kirkkonummella esiintyvien viherkäytävien arviointi indeksin 

perusteella 

Indeksin toiminnan varmistamiseksi testataan sitä vielä oikealla käytävällä. Uudenmaan liiton 

toimeksiantona tähän katsaukseen valittiin Kirkkonummelta Jalkanen ym. 2018 selvityksessä 

tunnistettu viheryhteystarve eräiden Uudenmaan luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden välillä (Kuva 

2a). Kyseinen viheryhteystarve ei itsessään ole yhtenäinen viherkäytävä, vaan sisältää niin 

viherkäytävän toiminnalle haitallista kuin hyödyllistä maankäyttöä (Kuva 2b).  

3.3.1 Esivalmistelu 

Indeksin käytölle välttämätön aineisto on kategorioita A, B, ja C koskeva tieto. Näiden kategorioiden 

tutkimiseen soveltuu tarpeeksi tarkka maankäyttöä käsittelevä aineisto, kuten Corine maanpeite-

aineisto, jota käytettiin tässä selvityksessä. Tämän lisäksi alueelta on tehty muita luontoselvityksiä 

joita voidaan käyttää apuna vapaavalintaisten kategorioiden D ja E arvioimisessa. Kategorian D 

arviointiin käytettiin Kuusterä ym. 2015 Zonation analyysia Uudenmaan luontoarvojen 

sijouttumisesta ja kategorian E arviointiin Jalkanen ym. 2018 selvitystä uudenmaan ekologisen 

verkoston rakenteesta. Aineiston käsittely ja analysointi tehtiin QGIS-ohjelmalla (versio 3.22.3-

Białowieża).  

Koska Jalkanen ym. 2018 selvityksessä tunnistettu viheryhteystarpeen alue ei ole yhtenäisestä 

habitaatista koostuva ehyt viherkäytävä, on alue ensin jaettava käytäväksi soveltuvaan ja 

soveltumattomaan maanpeitteeseen. Varsinaisena viherkäytävänä toimiva ala määriteltiin 

poistamalla viheryhteystarpeen alalta Corine maanpeite-aineistosta saadut, tässä tutkielmassa 

haitallisiksi miellettävät alueet (Taulukko 5) ja säilyttämällä viherkäytävän toimintaa 

haittaamattomat tai edistävät alueet. Jako perustuu karkeaan arvioon ihmisen vaikutuksesta Corine 

-aineiston kategorioihin pohjautuen. Tässä kohtaa on huomautettava, että myös rajatun alueen 

ulkopuolella on käytävän toimintaa haittaamatonta maankäyttöä, joka voitaisiin laskea mukaan 

viherkäytävän todelliseen pinta-alaan. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa tehty, vaan tarkastelun 

selkeyden vuoksi maankäyttö huomioitiin vain kuvassa 2a rajatulta alueelta.  

Viherkäytävän 
toimivuus 

Ihanteellinen Hyvä Keskiverto Tyydyttävä Huono 

Viitearvo <0 0-4 5-8 9-12 >12 
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Taulukko 5. Corine maanpeite  -aineistosta saadut maankäyttökategoriat niiden viherkäytävän toiminnalle 
haitallisuuden mukaan eriteltyinä. Valinnat perustuvat arvioituun ihmisen vaikutuksen määrään ja 
habitaatin elinympäristöksi soveltuvuuteen. 

Viheryhteyden yhtenäisen alan leikkasi monessa kohtaa haitallinen maankäyttö, vähentäen 

käytävän efektiivistä pinta-alaa. Jäljelle jäävälle alalle (Kuva 2b, Viherkäytävän toimintaa 

haittaamaton maankäyttö) piirrettiin mahdollisimman leveä yhtenäisestä habitaatista koostuva 

alue, joka on tässä tapauksessa käsiteltävä viherkäytävä (Kuva 2c).  

Käyttäen QGIS-ohjelman viivakohdetyökalua viherkäytävälle piirrettiin keskikiivavektori (Kuva 2c), 

jota käytetään käytävän leveyden ja pituuden mittaamisessa. Keskiviiva piirrettiin siten, että se 

kulkee lyhintä mahdollista reittiä mahdollisimman keskellä yhtenäistä käytävää. 

Työvaiheiden selkeyttämiseksi indeksin testaaminen on seuraavassa osiossa jaettu indeksin 

mukaisiin kategorioihin. 

3.3.2 Kategoria A 

Yhtenäisen habitaatin (Kuva 2c) leveys mitattiin 100 metrin välein. Tämä toteutettiin lisäämällä 

käytävän keskiviivavektoriin pisteet sadan metrin välein QChainage – työkalun avulla ja mittaamalla 

leveys 90 asteen kulmassa keskiviivasta jokaisen 100 metrin merkin kohdalla. Käytävän 

Viherkäytävän 

toimintaa haittaava 

tai häiritsevä 

maankäyttö 

Kerrostaloalueet, pientaloalueet, palveluiden alueet, teollisuuden alueet, 

liikennealueet, satama-alueet, lentokenttäalueet, maa-ainesten 

ottoalueet, kaivokset, kaatopaikat, rakennustyöalueet, puistot, vapaa-

ajan asunnot, muut urheilu- ja vapaa-ajan toiminta –alueet, golfkentät, 

raviradat, pellot, joet*, järvet*, meri* 

Viherkäytävän 

toimintaa 

häiritsemätön 

maankäyttö 

Hedelmäpuu- ja marjapensasviljelmät, laidunmaat, luonnon laidunmaat, 

maataloustukijärjestelmän ulkopuoliset maatalousmaat, puustoiset pelto- 

ja laidunmaat, lehtimetsät kivennäismaalla, lehtimetsät turvemaalla, 

havumetsät kivennäismaalla, havumetsät turvemaalla, havumetsät 

kalliomaalla, sekametsät kivennäismaalla, sekametsät turvemaalla, 

sekametsät kalliomaalla, luonnonniityt, varvikot ja nummet, 

harvapuustoiset alueet , cc <10%, harvapuustoiset alueet, cc 10-30%, 

kivennäismaalla, harvapuustoiset alueet, cc 10-30%, turvemaalla, 

harvapuustoiset alueet, cc 10-30%, kalliomaalla, harvapuustoiset alueet, 

sähkölinjan alla, rantahietikot ja dyynialueet, kalliomaat, 

niukkakasvustoiset kangasmaat, sisämaan kosteikot maalla, sisämaan 

kosteikot vedessä, avosuot, turvetuotantoalueet, merenrantakosteikot 

maalla, merenrantakosteikot vedessä 
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mediaanileveydeksi saatiin 449 m, jonka johdosta se antaa Kategoria A:n arvoksi 3 pistettä 

(Käytävän leveys alle 900 m).  

3.3.3 Kategoria B 

Mittaamalla käytävän pituus keskiviivaa pitkin saatiin sen pituudeksi ~ 8120 m. Tämä antaa 

kategorian B arvoksi 2 pistettä (Käytävän pituus yli 2 km).  

3.3.4 Kategoria C 

Raskaiksi liikenneväyliksi tunnistetaan maakuntakaavoituksessa mainitut maakunnallisesti 

merkittävät liikenneväylät ja junaradat. Näitä katkoksia on käytävän kulkuväylällä yhteensä 4 (Kuva 

2c), eli raskaista liikenneväylistä indeksi antaa käytävälle 20 pistettä. Corine maanpeite -aineistossa 

on havaittu tämän lisäksi kaksi muuta pienempää tietä, joita ei ole merkitty maakunnallisesti 

merkittäviksi yhteyksiksi, joten niitä käsitellään tässä tutkielmassa kevyinä liikenneväylinä. Nämä 

kaksi kevyttä liikenneväylää kasvattavat indeksin arvoa yhteensä 4 pistettä.   

Tämän lisäksi käytävässä on useita kapeita pullonkaulamaisia kohtia (Kuva 2c), joita voidaan pitää 

muina maantieteellisinä esteinä. Pullonkaula-alueiden lukumäärän määrittäminen voi olla hankalaa, 

ja etenkin itäisen suuren pullonkaula-alueen vaikutuksen arviointi on haasteellista, sillä alue on 

hajanainen ja hyvin epäsäännöllisen muotoinen. Käyttäen konservatiivista lähestymistapaa, eli 

laskemalla jokaisen pullonkaulan erikseen, voidaan itäisestä suuresta pullonkaula-alueesta tunnistaa 

kaksi merkittävintä osaa, jolloin muita maantieteellisiä esteitä (pullonkaulat tässä tapauksessa) on 

yhteensä viisi. Nämä viisi muuta maantieteellistä estettä kasvattavat indeksin arvoa yhteensä 5 

pistettä.  

Häiriön määrän arviointi tehtiin luomalla haitallisiksi määritellyille maankäyttöalueille (Taulukko 5) 

300 m vyöhyke QGIS-ohjelman vyöhyketyökalulla. Tämä toimenpide tehdään myös viherkäytävää 

ympäröivälle maankäytölle, ja siitä viherkäytävän alalle yltävä häiriö lasketaan mukaan häiriön 

määrään. Menetelmän avulla huomataan, että käytävä on lähes kauttaaltaan häiriön alaisena (Kuva 

2d), jolloin se saa korkeimman häiriöluokan (>75 % käytävän pinta-alasta häiriön alaisena), mikä 

kasvattaa indeksin arvoa 4 pistettä.  
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Kuva 2. Tapaustutkimuksessa käsiteltävää aluetta kuvaavia karttoja. Kartat on luotu käyttämällä QGIS-
ohjelmaa. 

A B

C D
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3.3.5 Kategoria D 

Kuusterä ym. 2015 Zonation-analyysin tuloksista voimme nähdä suunnitellun viherkäytävän alueella 

sijaitsevan Uudenmaan luontoarvoiltaan parhaimpia alueita (Kuva 2a). Tällöin voidaan sen lajistoa 

pitää monipuolisena tai alueen luonnolle muutoin merkittävänä, joka vähentää indeksin vastusarvoa 

-1 pistettä. Koska muuta aineistoa tai ennalta määriteltyjä avain- tai indikaattorilajeja ei ole alueelta, 

muita kategorian D piirteitä ei tässä tapauksessa huomioida.  

3.3.6 Kategoria E 

Tapauksessa tarkasteltava käytävä yhdistää kahta luontoarvoiltaan parhaaseen 20 % sijoittuvaa 

aluetta (Kuusterä ym. 2015, Jalkanen ym. 2018), jolloin voidaan sen katsoa yhdistävän korkean 

suojeluprioriteetin laikkuja (-3 pistettä). Kyseinen viherkäytävä on myös ainoa näitä laikkuja 

yhdistävä käytävä (ei korvaavia käytäviä), joka pienentää kategorian E arvoa -2 pistettä.  

Viherkäytävä sijoittuu myös Jalkanen ym. 2018 selvityksessä tunnistetulle viheryhteystarpeen 

alueelle, joka on osa suurempaa Kirkkonummen-Nuuksion verkostoa. Tämän verkoston 

kytkeytyneisyyden säilyminen on perusteltu merkitykselliseksi siten, että Kirkkonummen-Nuuksion 

verkosto on kytköksissä Pohjois-Uudenmaan verkostoon ja Länsi-Uudenmaan verkostoon, ja sitä 

kautta ympäröiviin maakuntiin (Jalkanen ym. 2018). Monet Uudenmaan verkostoja yhdistävistä 

viheryhteyksistä ovat heikentyneet, ja pirstovan maankäytön osuus on verrattain suuri 

Kirkkonummen-Nuuksion verkostossa (Jalkanen ym. 2018). Täten voidaan sanoa, että käytävä on 

merkityksellinen suuren viherrakenteen kannalta, joka lisää kategorian E arvoon -2 pistettä.  

3.3.7 Esimerkkitapauksen tulosten tarkastelu 

Tapauksessa tutkittava viherkäytävä saa siis seuraavat tulokset kategorioittain:  

𝐴 = 3;  

𝐵 = 2;  

𝐶 = 20 + 4 + 5 + 4 = 33;  

𝐷 = −1;  

𝐸 = −3 − 2 − 2 = −7 

Soveltaen indeksin laskukaavaa (1) saadaan käytävälle laskettua vastusarvo v: 

𝑣 =  𝐴 × 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 
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= 3 × 2 + 33 − 1 − 7 = 31 

jolloin käytävä saa vastusarvon 31, ylittäen selkeästi huonon käytävän viitearvot (>12, Taulukko 4). 

Huonoa tulosta selittää käytävän lukuisat ongelmat kytkeytyneisyydessä ja häiriön määrässä, joka 

on nähtävissä kategorian C pisteytyksessä. Viherkäytävän katkaisee täysin raskas liikenneyhteys 

neljästi, joka heikentää huomattavasti sen kykyä tukea eliöiden liikehdintää käytävää pitkin. 

Erityisesti huonosti liikkuvien eliöiden mahdollisuudet levitä laikuilta toisille käyttäen käytävää 

habitaattinaan kärsivät tästä ominaisuudesta. Sen lisäksi käytävä kulkee tiiviisti sen toimintaa 

häiritsevän maankäytön ympäröimänä lähes koko matkalla, joka asettaa miltei koko käytävän 

häiriön ja reunavaikutuksen alaiseksi. Tämä vähentää käytävälle muodostuvan ydinalueen kokoa 

radikaalisti.  

Käytävä saa kuitenkin kategoriasta E parhaat mahdolliset pisteet -7, korostaen sen merkitystä laajan 

ekologisen verkoston ylläpitämisessä. Vaikka tämä pistemäärä ei riitä muuttamaan käytävän 

kokonaispisteytystä paremmaksi, voidaan eri kategorioiden pisteytystä tarkastella myös erikseen 

käytävän ominaisuuksista ja kehittämistarpeiden tarkempaa arviointia varten.  

Jotta käytävän toimintaa voitaisiin parantaa, tulisi sen yhtenäisyyttä rikkovia piirteitä pyrkiä 

vähentämään. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi rakentamalla eliöille ylitys- tai alitusmahdollisuuksia 

ongelmakohtiin tai valitsemalla viherkäytävälle reitti, joka ei kulkisi yhtä monien raskaiden 

liikenneväylien poikki. Jos käytävän kapeimmat pullonkaulat ja edellä mainitut raskaiden väylien 

aiheuttamat katkokset saataisiin korvattua toimivammilla ratkaisuilla voisi käytävä yltää tyydyttävän 

käytävän viitearvoon (<12).  

Tässä tarkastelussa maankäytön piirteiden tarkkailu perustui Corine -aineistoon, jonka pikselikoko 

on 20 * 20 m. Tästä johtuen alle 20 m katkoksia yhtenäisessä habitaatissa ei voitu huomioida ja osa 

mahdollisista pienemmistä liikenneväylistä on voinut jäädä huomioimatta. Aineiston tarkkuus on 

kuitenkin tyydyttävä indeksin piirteiden havainnoinnin kannalta, sillä ne valittiin 

kaukokartoitusaineiston tarkkuutta ajatellen. Corine-aineisto on koottu vuonna 2018, ja osa sen 

tiedoista saattaa olla vanhentuneita. Indeksin toimivuutta testaavassa analyysissä aineiston iällä ei 

kuitenkaan ole varsinaisesti merkitystä. Mikäli indeksiä käytetään todellisten viherkäytävien 

arvioimiseen, tulee maankäyttöaineiston olla mahdollisimman tuoretta ja paikkaansapitävää. 
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4. Pohdinta 

Monimutkaisten ekologisten prosessien yksinkertaistaminen indeksiin sopiviksi muuttujiksi on 

haasteellista, etenkin kun tavoitteena on luoda ilman laajaa ja yksityiskohtaista aineistoa toimiva 

menetelmä. Työssä käytetty kirjallisuus kuitenkin tukee rakenteellisten tekijöiden käyttämistä 

viherkäytävien toiminnan arvioinnin perusteena, ja siten mahdollistaa tällaisen lähestymistavan 

käytön ilman suuria kompromisseja indeksin ekologisen tarkkuuden suhteen. Eliöiden liikkumista 

yleisesti vaikeuttavien rakenteiden havaitseminen ja niiden suhteellisten vakavuuksien 

määrittäminen on niiden tarkkojen estevaikutusten tietämistä merkittävämpää (Beier ym. 2009). 

Tämä vakavuusjärjestykseen asettelu saatiin toteutettua indeksin vastusarvoihin kirjallisuutta 

vastaavaksi, jolloin sen voi katsoa tuottavan karkeita mutta todenmukaisia arvioita viherkäytävän 

vastuksesta. Vastusarvojen tarkkuutta voitaisiin kuitenkin parantaa kattavammilla lisäselvityksillä eri 

maantieteellisten esteiden vaikutuksesta verkkoteoriaan perustuvan lähestymistavan mukaisesti. 

Vaikka eri eliöryhmien vaatimukset viherkäytävien ja kytkeytyneisyyden suhteen vaihtelevatkin 

valtavasti (Gilbert-Norton ym. 2005; Wiegand ym. 2005), pystyy indeksi luultavasti huomioimaan ne 

melko hyvin, sillä se perustuu kyllin laajojen konseptien toiminnan takaamiseen yksittäisten 

tarpeiden sijaan. Indeksin voidaan katsoa kattavan niin laajoja ekologisia prosesseja että se pitäisi 

sisällään myös yksittäisiä, spesifimpiä tilanteita. Erityisesti huonosti liikkuvat lajit huomioitiin 

korostamalla katkeamattoman habitaatin tärkeyttä käytävän sisällä, joka oli kirjallisuudessa toistuva 

vaatimus (esim. Beier & Loe 1992). Hienostuneempi tapa huomioida eri lajien tarpeiden täyttymistä 

esimerkiksi habitaattikoostumuksen kannalta antaisi kuitenkin lisätietoa käytävän 

kunnostustarpeista tapauskohtaisesti.  

Ennen lopullisten määritelmien ja arvojen vakiintumista (kuten mitä kaikkea luokka ”muu 

maantieteellinen este” sisältää, mitkä kaikki maankäytön tyypit lasketaan häiriöksi) joudutaan 

näiden piirteiden arvioinnissa vielä soveltamaan kaikista konservatiivisimpia arvioita, jotta indeksi 

tuottaisi tasaisia ja luotettavampia tuloksia. Esimerkiksi käytäväksi soveltuvan maankäytön (kuten 

taulukossa 5) yksityiskohtainen ja systemaattinen selvittäminen parantaisi menetelmän tarkkuutta. 

Myös positiivisten luontoarvojen käyttö vastusarvon vähentämisessä vaatii indeksin soveltajalta 

kriittistä harkintaa. Muun muassa se, kuinka monia tai tuoreita havaintoja indikaattorilajeista 

voidaan pitää indeksin kannalta merkityksellisinä, on miltei mahdotonta määrittää yleisellä tasolla. 

Tämän piirteen kohdalla päätös jää indeksiä käyttävälle taholle. Koska kaikkien indeksiin kuuluvien 
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piirteiden tarkkoja määrityksiä ei pystytty vielä tässä katsauksessa selvittämään, olisi näiden 

piirteiden lisäanalysointi ja standardointi hyvä seuraava askel indeksin kehittämisessä. 

Tiettyjen piirteiden tarkentamiseen liittyvä lisätutkimus olisi toinen luonteva seuraava askel indeksin 

kehittämisessä. Muun muassa habitaattikatkosten ja pullonkaulojen kriittisen leveyden 

määrittäminen tarkentaisi maantieteellisiä esteitä käsitteleviä vastusarvoja. Tilannekohtaisten 

erityistapausten huomiointi olisi myös hyvä tarkentava lisäys joillekin muuttujille. Esimerkiksi ylitys- 

tai alitusmahdollisuuksia tarjoava maantieteellinen este on viherkäytävää rakentaessa pienempi 

ongelma kuin este ilman niitä, mutta kaikkien indeksiin valittujen piirteiden huomiointi tämän 

tasoisella tarkkuudella ei ollut mahdollista tämän työn laajuuden rajoissa.  

5. Johtopäätökset 

Menetelmä luo hyvän pohjan indeksien käytölle viherkäytävien arvioimisessa, ja toimii yhtenä 

ensimmäisistä laatuaan aiheen parissa. Menetelmän vahvuuksina on sen helppokäyttöisyys ja 

toistettavuus nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Yksittäisen viherkäytävän arviointiin kuluu 

verrattain vähän aikaa, josta on etenkin laajoja kokonaisuuksia käsitellessä suurta hyötyä. Indeksi 

antaa vertailtavan tuloksen viherkäytävän soveltuvuudesta ekologisena yhteytenä, joka oli yksi 

tämän työn tavoitteista. Indeksi suoriutuu käytävien arvioinnista tämän tutkielman perusteella 

melko hyvin, mutta sen mahdollisten puutteiden tai epähuomioista johtuvien virheiden 

tunnistaminen selviää vasta tarkastelemalla suuremmalla otoskoolla todellisia viherkäytäviä. 

Tämä indeksi on suunniteltu käytettäväksi selvärajaisille viherkäytäville, ja indeksi tässä 

kehitysvaiheessaan soveltuu parhaiten yksittäisten viherkäytävien toiminnan tutkimiseen, eikä sitä 

ole kehitetty toimimaan laajan kytkeytyneisyyden arvioimiseen. Tällä hetkellä valitut piirteet 

käytävien arvioinnille ovat perustuneet hyvin yleistettyihin ja teoreettisiin tilanteisiin. Tosielämässä 

viherkäytäviä pyritään muodostamaan alueille, joissa on paljon tapauskohtaisia muuttujia, joita ei 

välttämättä pystytty huomioimaan tässä tutkielmassa. Siksi sen käyttö esimerkiksi urbaaneissa 

elinympäristöissä voi olla todella haastavaa sillä niihin muodostuvat viherkäytävät ovat harvoin 

selkeitä ja saattavat olla hyvinkin katkonaisia.  

Indeksin parantamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää perusteellisia selvityksiä ja yksityiskohtaista 

perehtymistä yksittäisiin vastuksiin niiden tarkempien ominaisuuksien selvittämiseksi. Tällä hetkellä 

indeksin laskemat vastusarvot ovat viitteellisiä, mutta perustuvat kuitenkin hyvin tunnistettuihin 

ekologisiin prosesseihin. Indeksin käyttämistä tässä vaiheessaan viherkäytävien arvioinnissa 
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kannattaa harkita yhdessä olemassa olevien selvityksien kanssa, mikäli sellaisiin on mahdollisuus, 

mutta se toimii tyydyttävästi myös omillaan.  

Analyysiin käytettävän ajan ja resurssien kasvaessa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tietyn 

kynnyksen jälkeen voi olla hyödyllisempää siirtyä kokonaan käyttämään raskaampia ja tarkempia 

analyyseja kuten SCP-menetelmiä tai verkkoteoria-analyyseja. Tässä tutkielmassa kehitetty indeksi 

on parhaimmillaan resurssien ja käytettävissä olevan ajan ollessa verrattain vähäiset, jolloin 

monimutkaisempien analyysien tuottaminen ei välttämättä olisi mahdollista.  
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