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Johdanto
Tässä selvityksessä tarkastellaan viitasammakoiden suojelun turvaamista Keliber Oy:n Syväjärven
litiumesiintymällä. Alue sijaitsee Kaustisen kirkonkylän koillispuolella Keski-Pohjanmaalla (Kartta
1 ). Selvitys käsittelee alueelle tehtäviä aktiivisia
suojelutoimenpiteitä viitasammakoiden suojelun
turvaamiseksi. Suojelutoimien tavoitteena on parantaa elinympäristön laatua ja mahdollistaa kaivostoiminta osalla aluetta. Selvitys sisältää sekä
ekologisen että juridis-hallinnollisen osuuden.
Selvitys perustuu Tutkimusosuuskunta Tapauksen
tutkijoiden (Nina V. Nygren, Jere Nieminen, Jarmo Saarikivi) maastokäyntiin Syväjärven alueella
Keliber Oy:n edustajan kanssa 3.1 0.2014, aiheesta
tehtyihin aiempiin selvityksiin (YVA-suunnitelma,
viitasammakkoselvitys) sekä osuuskunnan tutkijoiden käyttämään muuhun materiaaliin.
Työn on tilannut Keliber Oy.
Kartta 1. (Taustakartta: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 01/2015 aineistoa)
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Syväjärven litiumesiintymä
Keliber Oy suunnittelee Syväjärven litiumesiintymän hyödyntämistä. Syväjärveä ja sen viereistä
Heinäjärveä kutsutaan yhdessä Ruohojärviksi.
Ramboll Oy:n tekemän viitasammakkoselvityksen
(27.6.2014) mukaan Ruohojärvillä elää viitasammakko. Viitasammakko on tiukasti suojeltu laji, joka kuuluu luontodirektiivin IV(a)-listaan.
Direktiivin mukaisesti viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty.
Luontodirektiivin mukaisesti on tarpeen tarkastella, miten Syväjärven alueella esiintyvien viitasammakoiden suojelu voidaan turvata kaivostoiminnan yhteydessä.

Syväjärvi (© Jere Nieminen)
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Nykyisen tiedon mukaan viitasammakoita on löytynyt Syväjärven esiintymän alueelta ja lähilammilta (Rytilampi ja Konttilampi). Koska
maastokäynti ja toimeksianto kohdistuivat Syväjärven litiumesiintymän ympäristöön, käsittelemme tässä pääasiassa sitä aluetta. Menetelmiä
voidaan soveltaa myös koskien muita lammikoita
ja muilla litiumesiintymillä, jos niillä on tarvetta
viitasammakoiden suojelun järjestämiseen.
Litiumesiintymä sijaitsee Ruohojärvien välissä,
osittain molempien järvien alla. Keliber Oy suunnittelee noin 80–1 00m syvän avolouhoksen kaivamista Ruohojärvien alueelle. Avolouhoksen koko
on noin 400 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Sen

pinta-ala on yhteensä noin 9 hehtaaria. Lisäksi
kaivosalueelle perustetaan sivukivialueita, laskeutusallas ja pintavalutuskenttä.
Kaivoksen aluesuunnitelman luonnoksen mukaan
Ruohojärvet tyhjennetään pumppaamalla vedet
laskuojaan. Järvien valuma-alue on varsin pieni.
Vedet ohjataan järvien eteläpuolen kautta nykyiseen laskuojaan. Louhos pidetään kuivana pumppaamalla sinne tuleva kalliopohjavesi ja
sadevedet laskeutusaltaaseen ja pintavalutuskentälle. Myös sivukivialueiden vedet johdetaan laskeutusaltaaseen.

Heinäjärvi (© Jere Nieminen)

Toiminnan vaikutuksia saattaa kohdistua myös lähistöllä sijaitsevaan Rytilampeen. Kaivoksen vaikutuksia Rytilampeen ja sen ympäristössä eläviin
viitasammakoihin ei tarkastella tässä raporttiluonnoksessa.
Ruohojärvien tapauksessa viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen
on väliaikaista. Suunniteltu louhimisaika on noin
viisi vuotta. Sen jälkeen alue maisemoidaan ja vesi
palaa avolouhokseen, muodostaen kahden aiemman järven paikalle yhden suuren järven. Järvien
patoaminen ja tyhjentäminen kestää alustavien
arvioiden mukaan noin yhden vuoden ja maisemointi noin puoli vuotta. Veden palaaminen saattaa kestää useita vuosia. Ruohojärvien
ekosysteemin palautuminen viitasammakoille soveltuvaksi elinympäristöksi on riippuvainen veden
palaamisesta.
Tässä selvityksessä tarkastellaan, miten haitallisia
vaikutuksia viitasammakoiden elinolosuhteisiin
pystytään aktiivisen suojelun keinoin lieventämään kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen.
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Ruohojärvien välinen kannas, jolle kaivosalue perustetaan (© Jere Nieminen)

Aktiiviset suojelutoimet
Kaivostoiminnan haitallisia vaikutuksia viitasammakoiden elinympäristöön suunnitellaan alueella
lievennettäväksi kehittämällä sammakoille uusia
elinympäristöjä.

Keliber Oy:n Syväjärven litiumesiintymän tapaus
muistuttaa lajin elinympäristön ja suojeluratkaisun osalta rupiliskon suojeluesimerkkiä Ruotsista.
Esimerkki löytyy Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston ohjeesta1 . Tapauksessa rakennettiin asuinalue rupiliskojen asuttamalle alueelle,
ja toisaalle kaivettiin rupiliskoille uusia lammikoita. Ohjeessa todetaan, että rupiliskon kohdalla lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkitaan joukko
lammikoita ja niitä ympäröivä soveltuva elinympäristö2. Näin ollen myös Ruohojärvet (Syväjärvi ja
Heinäjärvi) ja niitä ympäröivä alue voitaisiin tulkita yhdeksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.
Ruotsin rupiliskojen tapausta vastaavat toimenpiteet eli uusien soveltuvien lammikoiden kaivaminen on teknisesti varsin helppoa toteuttaa ja
niiden toimivuus on suoraviivaista todentaa seurantatutkimuksilla (ks. ekologinen osuus). Vastaavanlaisia uusien viitasammakoiden
elinympäristöjen tarkoituksellista muodostamista
on jo kokeiltu muun muassa Porvoossa (Rudus
Oy) ja Parkanossa (Lapinnevan Niinineva, Kekkilä
Oy). Viitasammakon tiedetään myös hyväksyvän
muun ihmistoiminnan sivuvaikutuksena muodostuneet uudet elinympäristöt, jos niiden laatu täyt-
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Ruohojärvenkankaan maaperä soveltuu hyvin lammikoiden rakentamiseen (© Jere Nieminen)

tää sammakon vaatimukset (ks. ekologinen
osuus). Esimerkiksi Ruohojärvien läheisyydessä on
turvesoiden ja teiden yhteydessä muodostettu
ojia, joista ainakin osan on todettu viitasammakkoselvityksessä olevan viitasammakoiden elinympäristöjä.

Ruohojärvien lähialueella viitasammakoiden uudet elinympäristöt voidaan perustaa kaivamalla
lammikoita kaivosalueen lähellä sijaitseville kangasmaa-alueille, joiden maaperä ei ole turvetta
vaan mineraalimaata (ks. tarkemmin ekologinen
osuus).

Uusia lammikoita voidaan kaivaa vaiheittain.
Uusia lammikoita ryhdytään seuraamaan niiden
perustamisen jälkeen. Lammikoista seurataan
mm. viitasammakoiden kolonisaatiota, jota arvioidaan vuosittain keväällä. Ruohojärvien tyhjentäminen tulisi toteuttaa sellaiseen vuodenaikaan,
että se häiritsee mahdollisimman vähän sammakoiden talvehtimista tai kutua. Koska lammikot
kaivetaan lähelle viitasammakoiden nykyisiä esiintymiä, odotetaan sammakoiden siirtyvän uusiin
lammikoihin omaehtoisesti. Viitasammakon suotuisa suojelutaso ei aktiivisten suojelutoimien
myötä heikkene paikallisella (Kaustisen seutu) eikä alueellisella tasolla (Keski-Pohjanmaa). (ks.
ekologinen osuus).
Uudet viitasammakkolammikot suunnitellaan Keliber Oy:n, maansiirtoyrityksen sekä Tutkimusosuuskunta Tapauksen yhteistyönä. Uusien
lammikoiden perustamista varten laaditaan yksityiskohtaisempi kirjallinen suunnitelma. Suunnitelmassa osoitetaan yksityiskohtaisesti uusien
lammikoiden sijoittuminen alueelle ja niiden tekniset ominaisuudet. Suunnitelmassa huomioidaan
lammikoiden lähialueiden vesitalous siten, että
vesi kertyy niihin viitasammakoille soveltuvien elinympäristöjen edellyttämällä tavalla. Uudet lammikot perustetaan ylävirran suuntaan (itään)
Ruohojärviltä, jolloin kaivostoiminnan vedet eivät
valu lammikoiden suuntaan. Uusien lammikoiden
perustamisesta ja hoidosta tehdään alueen maanomistajien kanssa kirjallinen sopimus.
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Kaivettu sorakuoppa kaivosalueen lähellä, joka soveltuu rakenteen ja
kokonsa puolesta viitasammakoille (© Jere Nieminen)

Uusien lammikoiden perustamiseen liittyvän suunnitelman osana laaditaan lammikoille hoito- ja
seurantasuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa huomioidaan lampien rakenteellisen soveltuvuuden
säilyminen viitasammakoille suotuisana, esimerkiksi vesakoiden raivaus voi olla avohakkuualueilla
sijaitsevien lammikoiden ympärillä tarpeellista.
Seurantasuunnitelma kattaa koko Syväjärven kaivosalueen vaikutusalueen joka määritellään tarkemmin suunnitelmassa. Lammikoiden seuranta
alkaa välittömästi niiden perustamisen jälkeen.

Seurantaa jatketaan erillisen suunnitelman mukaan sen jälkeen kun kaivostoiminta Ruohojärvillä
on lopetettu ja alue maisemoitu. Kaivostoiminnan
lopettamisen ja maisemoinnin jälkeen ryhdytään
seuraamaan myös Ruohojärvien viitasammakoiden tilaa. Seurantasuunnitelmassa seurataan
esim. viitasammakoiden esiintymiä ja niiden elinvoimaisuutta, viitasammakoiden dispersaalia ja
lammikoiden rakenteellista soveltuvuutta. (ks.
ekologinen osuus)

Uusien lammikoiden perustamissuunnitelmista,
niiden hoidosta ja seurannasta laaditaan vuosittain kirjallinen, julkinen raportti, joka toimitetaan
paikallisille ympäristöviranomaisille, ELY-keskukselle ja ympäristöministeriön lajiryhmän seurantaryhmälle. Koska uusia lammikoita
viitasammakoille ei ole täysin vastaavalla tavalla
perustettu aikaisemmin, on hankkeella tieteellistä
uutuusarvoa ja se on valtakunnallisesti merkityksellinen. Siksi hankkeen seurantaan voidaan hankkia myös tutkimusrahoitusta kattamaan osa
kuluista, ja seurannassa tuotetun aineiston pohjalta voidaan laatia myös tieteellisiä julkaisuja.
Hankkeen raportoinnissa tuotetaan tietoa, jossa
kehitettyjä suojelukäytäntöjä voidaan siirtää tukemaan viitasammakoiden suojeluhankkeita muualla.
Myös muiden maankäytön muutostöiden kuin
kaivosalueen vaikutuksia viitasammakoihin voidaan vähentää. Esimerkiksi tieverkoston rakentamisen yhteydessä kaivetaan teihin liittyvät ojat
mahdollisuuksien mukaan sellaisiksi, että ne soveltuvat elinympäristöiksi viitasammakoille (esim. loivat reunat).
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Loivareunainen oja Ruohojärvien lähettyvillä, josta on
löydetty viitasammakoita (© Jere Nieminen)

Suojelusäädösten tulkinta
Ruohojärvien alueen tulevan kaivostoiminnan haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää aktiivisilla suojelutoimilla (ks. edellä ja ekologinen
osuus). Niiden lainsäädännöllistä ja hallinnollista
asemaa tarkasteltaessa on otettava huomioon lajikohtaiset ekologiset vaatimukset, tapauskohtaiset mahdollisuudet sekä asiaankuuluva
lainsäädäntö ja siihen liittyvät tulkinnat.
Litiumprovinssin suunniteltujen avolouhosten
YVA-prosessi on meneillään. Sen päätyttyä haetaan jokaisellle avolouhokselle, myös tarkasteltavalle Syväjärven litiumlouhokselle ympäristölupa.
Ympäristönsuojelulain 41 §:n 3 momentin mukaan ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla
säädetään. Käytännössä kyseisen säännöksen on
tulkittu tarkoittavan sitä, että ympäristölupaa ei
saa ilman luonnonsuojelulainsäädännön mukaista
poikkeuspäätöstä myöntää, jos ympäristöluvalla
sallitusta toiminnasta voisi aiheutua jokin luonnonsuojelulainsäädännön vastainen seuraus
(esim. KHO 26.2.201 0 t.386).

Suojelun tavoitteena suotuisa suojelun
taso
Luontodirektiivin IV(a)-listaan kuuluvien lajien,
kuten viitasammakon, suojelun päätavoitteena
on lajien suotuisan suojelutason säilyttäminen tai
saavuttaminen. Lajien suotuisa suojelutaso on
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määritelty luontodirektiivin artiklassa 1 kohdassa
e):
Suojelun taso katsotaan suotuisaksi kun:
– kyseisen lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että tämä laji pystyy pitkällä aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä
elinkelpoisena osana,
ja
– lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä
ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa,
ja
– lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja
tulee todennäköisesti olemaan riittävän laaja elinympäristö.

Suotuisan suojelutason arvioinnissa on otettava
huomioon suojelutason oletettavissa oleva kehitys
ja noudatettava varovaisuusperiaatetta 3 . Suotuisan suojelutason määritelmä ei ole sidottu pysyviin kriteereihin, vaan se määräytyy kulloinkin
luonnossa vallitsevien olosuhteiden mukaan. Suotuisa suojelutaso ei kuvaa luonnossa vallitsevaa
staattista tilannetta, koska suotuisuuteen vaikuttavat tekijät ovat jatkuvassa muutostilassa. Suotuisa suojelun taso tarkoittaa siis tekijöiden
yhteisvaikutusta, joka voi vaikuttaa lajin kantojen
levinneisyyteen ja lukuisuuteen pitkällä aikavälillä 4. Suotuisan suojelutason tavoite voidaan hajauttaa osatavoitteiksi, jolloin lähtökohtana on

esimerkiksi erillisten alueellisten esiintymien turvaaminen. Toimenpiteiden vaikutusten ja suojelutason seuranta nousevat tällöin keskeiseen
asemaan. 5 Suotuisan suojelun tason arvioinnissa
huomioon tulee ottaa paikallisen ja alueellisen
esiintymisen lisäksi koko levinneisyysalueen kattava arviointi. Viitasammakon suojelutaso on Suomen boreaalisilla alueilla suotuisa. 6
Suojelun tason suotuisuuden ja vaadittavien suojelutoimenpiteiden yhteyttä on määritelty oikeuskäytännöissä muun muassa tapauksessa C-383/09
Euroopan komissio vs. Ranska, jonka ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies Julianne Kokott totesi
suojelutoimenpiteiden välttämättömän sisällön
riippuvan ratkaisevasti suojeltavan lajin suojelun
tasosta: ” Jos lajin suojelun taso on hyvä, mahdollisesti riittää, kun luontodirektiivin 12 artiklan 1
kohdassa mainituista kielloista säädellään abstraktilla tasolla ja lajia seurataan.” Myös habitaattikomitea on kiinnittänyt erityistä huomiota
siihen, että kaikki artiklan 12 lajit eivät ole harvinaisia, vaan osa on alueellisesti ja kansallisesti
runsaita ja levinneisyysalueeltaan laajoja, mikä
edellyttää joustavaa lähestymistapaa kyseisiin
suojelusäännöksiin.
Suomessa viitasammakko on lisäksi rauhoitettu
(Luonnonsuojeluasetus 471 /2013). Luonnonsuojelulain (1 096/1996) 39 §:n mukaan kiellettyä on
rauhoitettujen eläinlajien tahallinen tappaminen

tai pyydystäminen, pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun,
siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen
vahingoittaminen ja tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden
elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu
Luontodirektiivin lajisuojelun perustana ovat pyydystämisen ja häirinnän kiellot, mutta direktiivi sisältää myös muita suojelun keinoja.
Luontodirektiivin tiukasti suojeltuja eläinlajeja
(IV(a)-liitteen lajeja) koskeva 2. artikla säätää:
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet liitteessä IV olevassa a kohdassa olevia
eläinlajeja koskevan tiukan suojelujärjestelmän
käyttöönottamiseksi niiden luontaisella levinneisyysalueella ja kiellettävä:
(a) kaikki näiden lajien yksilöitä koskeva tahallinen
pyydystäminen tai tappaminen luonnossa;
(b) näiden lajien tahallinen häiritseminen erityisesti niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito-, talvehtimis- ja muuttoaikana;
(c) tahallinen munien hävittäminen tai ottaminen
luonnosta;
(d) lisääntymis- tai levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen.
2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä näiden lajien luonnosta otettujen yksilöiden hallussapito, kuljetus,
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kaupan pitäminen tai vaihtaminen ja tarjoaminen
myytäväksi tai vaihdettavaksi, lukuun ottamatta
niitä yksilöitä, jotka on otettu laillisesti ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

Kiellosta poikkeamiselle on varsin ankarat ehdot,
jotka määritellään luontodirektiivin 1 6 artiklan 1.
kohdassa:
1. Jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja jollei
poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella
levinneisyysalueella, jäsenvaltiot voivat poiketa 12,
13 ja 14 artiklan ja 15 artiklan a ja b alakohdan
säännöksistä:
(a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelemiseksi ja luontotyyppien säilyttämiseksi;
(b) erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi, jotka koskevat viljelmiä, karjankasvatusta,
metsiä, kalataloutta sekä vesistöjä ja muuta omaisuutta;
(c) kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskevista tai muista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset
ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle;
(d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoituksessa ja
näiden tarkoitusten kannalta tarvittavien lisääntymistoimenpiteiden vuoksi, mukaan lukien kasvien
keinotekoinen lisääminen;
(e) salliakseen tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen liitteessä IV olevien lajien yksilöiden ottamisen ja hallussapidon

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa.

Poikkeamisperusteita kuvataan ”kolmen kohdan
testinä”8. Yleisiä edellytyksiä on kaksi: 1 ) mitään
muuta vaihtoehtoa ei hankkeelle ole ja 2) poikkeaminen ei saa haitata lajin kantojen suotuisaa
suojelutasoa. Näiden lisäksi 3) hankkeen tavoitteiden tai perusteiden on oltava vähintään yhden a)
– e) -kohdan tavoitteen tai perusteen mukainen.
Näiden poikkeamisperusteiden tulkinta on aina
tapauskohtaista. Hävittämis- ja heikentämiskiellosta poikkeamisen kynnys on matalampi yleisille
lajeille, kuten viitasammakolle, kuin uhanalaisille
lajeille.

CEF-toimenpiteet
Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto
on laatinut tarkentavan ohjeistuksen lajisuojelun
tulkitsemiseksi vuonna 2007. Sen mukaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia haittoja
voidaan pyrkiä vähentämään siten, että niiden
niin sanottu ekologinen toimivuus jatkuu (continued ecological functionality, CEF). Silloin poikkeuslupaa ei aina tarvita. 9
Ohjeen mukaan CEF-toimenpiteet tarkoittavat
muun muassa alueen laajentamista,uusien habitaattien ja lisääntymis- sekä levähdyspaikkojen
perustamista. CEF-toimenpiteitä voidaan toteuttaa alkuperäisen alueen ekologisten toimintojen
osittaisen heikkenemisen kompensoimiseksi.

Ohjeen mukaan CEF-toimenpiteetovat mahdollisia ilman poikkeuslupaa, kun vaikutukset kohdistuvat lisääntymis-ja levähdyspaikan osaan. Ohjeen
mukaan CEF-toimenpiteiden toimivuus pitää pystyä todistamaan. Myös muita luontodirektiivin
kieltämiä toimenpiteitä, kuten häirintää lisääntymis- ja talvehtimisaikana pitää välttää.
Ympäristöpääosaston ohjeen mukaan poikkeuslupaa ei tarvita, jos lisääntymis- ja levähdyspaikatpysyvät CEF-toimenpiteiden seurauksena
samankokoisena tai suurempana, eikä niiden ekologinen toimivuus, laatu tai eheys heikenny. Ekologisen toimivuuden jatkuminen on keskeistä,
minkä vuoksi toimenpiteiden seuranta on tärkeää.
Komission ohjeistusta valmistellut habitaattikomitean työryhmä mainitsee erikseen sammakkoeläinpopulaatiot esimerkkinä tapauksesta, joiden
suojelussa CEF-toimenpiteitä voidaan hyödyntää.
Sammakkoeläinpopulaation elinympäristö muodostuu useasta lammesta, jotka yhdessä muodostavat kyseisen populaation lisääntymispaikan.
Yhtenä mahdollisuutena sammakkoeläinten lisääntymispaikan heikentämisen tai hävittämisen
estämiseksi mainitaan myös uusien lampien muodostaminen alueelle:
”Deterioration or destruction of a few ponds within the site can be acceptable, provided that measures are taken to establish new ponds within or
in direct connection to the site in order to main-
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tain or even improve the conservation status of
the population concerned.”10

Syväjärven louhosalueen tapauksessa uusien lammikoiden rakentaminen voi riittää turvaamaan lisääntymis- ja levähdyspaikan ekologista
jatkuvuutta (CEF-toimenpiteeksi tulkitseminen).
Tällöin ei tarvittaisi poikkeuslupaa viitasammakoiden suojelusta poikkeamiseen. Poikkeusluvan tarpeesta voidaan pyytää lausunto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Jos poikkeuslupa kuitenkin tarvitaan, voidaan myöntämisen
ehtoihin liittää määräyksiä haittoja vähentävistä
toimenpiteistä, esimerkiksi tässä raportissa esiteltyjä toimenpiteitä.

Ekologinen osuus
Viitasammakkoselvitys 2014
Syväjärven hankealueella on tehty viitasammakkoselvitys 2014, jossa on havaittu viitasammakkojen käyttävän sekä Syväjärveä että Heinäjärveä
lisääntymislampinaan.11 Syväjärvellä lounaanpuoleisessa ojassa havaittiin 29.4.2014 viitasammakon
mätimunaklimppejä 14 kpl sekä kuultiin yksi ääntelevä viitasammakkokoiras. Heinäjärven itärannalla kuultiin kaksi ääntelevää
viitasammakkokoirasta ja läheisen tien ojassa vielä kaksi ääntelevää viitasammakkokoirasta lisää.
Kartoituksen yhteydessä tehtiin myös havaintoja
rupikonnista ja tavallisesta sammakosta. Myös
hankealueen pohjoispuolella olevalta Rytilammelta ja koillisessa olevalta Konttilammelta saatiin viitasammakkohavaintoja keväällä 2014.
Syvä- ja Heinäjärven alue on viitasammakolle suotuisaa elinympäristöä. Suomessa laji suosii suomaisia elinympäristöjä, toisin kuin vaikkapa
Keski-Euroopassa, jossa laji tulee pihalammikoihin. Soiden arvellaan olevan viitasammakon luonnollista elinympäristöä ja eräs lajin tiukan
suojelun (Liite 1 ) syistä on suoluonnon heikko tila
Euroopan Unionin alueella. Suomessa laji ei ole
kovinkaan harvinainen tai uhanalainen, sillä Suomessa on soita ja suoluontoa jäljellä kohtuullisen
hyvin.
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Viitasammakkoselvityksen perusteella Syvä- ja Heinäjärveä on pidettävä lajin lisääntymispaikkana.
Tiukasti suojellun sammakkolajin kohdalla lisääntymispaikaksi määritellään koko lisääntymislampi
ja levähdyspaikoiksi 1 km alue lisääntymislampien
ympäriltä (EU direktiivin tulkintaohje). Alue siis
käsittää sekä vesialueen että terrestrisen elinympäristön. Täysikasvuiset sammakot ovat lisääntymislammessa vain noin kuukauden ajan keväällä
(Suomessa huhti-toukokuussa) ja viettävät kesän
maaympäristössä ja kosteikoissa lähialueella. Sammakoiden poikaset (nuijapäät) ovat lisääntymislammissa loppukesään saakka (Suomessa
heinä-elokuun vaihteeseen saakka). Todennäköisesti viitasammakot myös talvehtivat Syvä- ja Heinäjärvessä. Viitasammakoiden talvehtiminen
yleensä tapahtuu lampien pohjamudassa.
Todennäköisesti alueella on runsas populaatio viitasammakoita, josta kartoituksen yhteydessä tavattiin vain pieni osa. Viitasammakoiden
lisääntymispaikkoja ovat suolampien hetteiset
rannat. Suotuisassa elinympäristössä, kuten Syväja Heinäjärven alueella, lisääntymiskerääntymät
ovat yleensä pienempiä kuin vaikka pirstaloituneemmassa elinympäristössä, jossa harvoihin lisääntymispaikkoihin kerääntyy suurempi osa
alueellisesta populaatiosta. Todennäköisesti Syväja Heinäjärven rannoilla on useita suotuisia lisääntymispaikkoja, joita alueen viitasammakot aktiivisesti käyttävät. Laji on paikkauskollinen ja tulee

samoille lisääntymispaikoille vuodesta toiseen.

Aktiiviset suojelutoimenpiteet
Viitasammakoiden elinolosuhteita voidaan parantaa muodostamalla ihmisen toimesta sopivia lisääntymisympäristöjä. Uusien lisääntymislampien
kaivaminen, ojien- ja lammikoiden muotoilu, kalaston poisto ja puuston harvennus ovat keinoja,
joilla elinympäristöä on mahdollista muokata viitasammakolle suotuisaksi. Mahdollisesti myös yksilöiden eri kehitysasteiden siirroilla voidaan
parantaa populaation lisääntymismahdollisuuksia
(luvanvaraista). Maailmalla on lukuisia hankkeita,
joissa sammakkoeläimille on rakennettu soveliasta elinympäristöä.
Suomessa lintuvesien kunnostuksen, mm. ruovikoiden niiton, on arveltu hyödyttävän myös viitasammakkoa (avoin elinympäristö luo
lämpimämmän mikrohabitaatin). Pohjois-Karjalassa on tehty menestyksekästä työtä tiukasti suojellun sammakkoeläimen, rupiliskon (Triturus
cristatus) elinympäristöjen luomisessa. Lajin yksilöt ovat aktiivisesti hyödyntäneet uusia kaivettuja
lisääntymislampia ja populaation koko alueella on
kasvanut ja kanta voimistunut.12 Viitasammakolle
on rakennettu uusia lisääntymislampia Suomessa
ainakin Porvoossa (Rudus Oy) 13 ja Parkanossa (Lapinnevan Niinineva, Kekkilä Oy).

Kovin pitkäaikaista kokemusta elinympäristöjen
kunnostushankkeista viitasammakolle Suomessa
ei ole. Muutamien vuosien seurannan pohjalta tulokset ovat kuitenkin lupaavia. Hankkeiden onnistumisen kannalta tärkeää on rakentaa lammet
mahdollisimman lähelle olemassa olevia lisääntymislampia. Hyödyllisenä on myös pidetty rakentaa
useiden lampien kokonaisuuksia sekä rakenteeltaan vaihtelevia vesialueita. Kun tarjolla on monenlaisia (koko, syvyys, rakenne)
lisääntymispaikkoja, sopivia alueita löytyy ja lisääntyminen onnistuu aina jollain lammella sademäärältään tai lämpötilaltaan erilaisina vuosina.14
Hyödylliseksi on myös osoittautunut lampien puhdistaminen hakkutähteistä ja umpeenkasvua aiheuttavista kasveista sekä ranta-alueen
kasvillisuuden harventaminen.
Viitasammakko on paikkauskollinen (filopatrinen)
laji. Viitasammakoiden on tutkimuksissa todettu
liikkuvan harvoin yli n. 1 km päähän lisääntymisalueeltaan.15 Mahdolliset liikkumis- ja leviämisesteet, mm. tiet ja rakennukset, tulee huomioida
elinympäristön kunnostussuunnitelmissa. Oleellista on myös tehdä maanmuokkaustyöt sellaiseen
vuodenaikaan, jolloin viitasammakot eivät ole k.o.
alueella. Käytännössä alueella jo olevia lammikoita kannattaa muokata elo-syyskuussa, koska suurin osa sammakoista on silloin maaympäristössä.
Uusia lammikoita voidaan kaivaa esimerkiksi talvella. Lisääntymislammikoilla ja niiden läheisyydessä tulee kaikkea ihmistoimintaa välttää
sammakoiden lisääntymisaikaan touko-heinäkuussa.
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Suunnitelmallisesti perustetun viitasammakkolammen poikkileikkaus. Kuvan mukaisia
lampia on tehty Porvoossa. Lammen suunnittelussa on mallina käytetty
viitasammakoiden suosimaa lisääntymislampea, jonka mittoja ja muita piirteitä on
mahdollisimman tarkkaan kopioitu. (© Tommi Lievonen/Finventia/Rudus 2014)

Alustava suunnitelma suositeltavista elinympäristön kunnostustoimista viitasammakolle Syvä- ja Heinäjärven alueella
On syytä epäillä, että suunniteltu kaivostoiminta
tulee heikentämään viitasammakon lisääntymisja levähdyspaikkojen laatua Syvä- ja Heinäjärven
alueella ja vaikuttamaan haitallisesti lajin suotuisaan suojelutasoon suunnittelualueella ja sen lähistöllä ellei lajin elinolosuhteita paranneta
suunnitelmallisilla aktiivisilla suojelutoimilla.
Kaikkien suunnittelualueen rakenteiden ja erityisesti vesialueiden rakentamisen yhteydessä voidaan rakennusvaiheessa tehdä parannuksia, joilla
voidaan edesauttaa viitasammakon elinmahdollisuuksia alueella. Suunnittelualueelle (kaivosalueelle) jää todennäköisesti toiminnasta huolimatta
edelleen viitasammakolle suotuisaa elinympäristöä. Aktiivisia suojelutoimenpiteitä ja muita ympäristön parannustoimia kannattaa ja tulee tehdä
sekä suunnittelualueella että lähiympäristössä.
Molemmille alueille tehtävien ojien ja muiden kaivantojen reunoja voi muotoilla loiviksi. Ojiin voi
kaivaa levennyksiä viitasammakon lisääntymis- ja
talvehtimisalueiksi. Rumpuputket, lietetaskut, laskeutus- ja paloaltaat sekä pintavalutuskenttä voivat toimia myös viitasammakoiden
elinympäristönä.
Alueelle suunniteltu kaivostoiminta tähtää Syväja Heinäjärvien tyhjentämiseen (aluesuunnitelmaluonnos 3.11.2014). Koska lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrä näinollen vähenee alueella, on
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Kartta 2. (Taustakartta: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 01/2015 aineistoa)

syytä varmistaa suotuisan suojelutason säilyminen
kaivamalla lähistölle uusia lisääntymislammikoita
viitasammakolle. Lisääntymislammikoita kannattaa kaivaa runsaasti. Lammikoiden ei tule olla vesiyhteydessä toisiinsa. Tällä vältetään petojen
siirtyminen lammikoiden välillä. Lammikot voivat
myös olla pienempialaisia kuin alkuperäiset suolammet. Usein pienet, vain muutaman aarin kokoiset lammikot ovat sammakoille suotuisia
lisääntymisympäristöjä. Pienissä lammikoissa ei
yleensä ole kaloja, rapuja tai muita petoja, joita
sammakot karttavat.
Lammikot kannattaa kaivaa sen verran syviksi, että ne voivat toimia myös talvehtimispaikkoina.
Tällöin oleellista on, että lammikot eivät jäädy
pohjaa myöten. Käytännössä veden syvyyden tulee olla vähinään 1 m, mielellään enemmänkin.
Läpileikkaus suotuisasta lisääntymislammikosta
on kuvassa 1. Syvän kohdan lisäksi hyvässä sammakkolammessa tulee olla loiva ranta, ainakin
osassa lammikkoa. Lammikoiden kannattaa olla
suhteellisen pyöreän muotoisia ja varjostavaa
puustoa kannattaa karsia lammikoiden ympäriltä.
Hyvä sijainti on mahdollisimman lämmin, mielellään eteläinen rinne, johon auringonvalo pääsee
esteettömästi paistamaan koko päivän. Ympäristöä korkeampi kohta on myös sammakoiden mieleen. Sammakot etsivät lisääntymislammikseen
ylhäällä olevia lammikoita todennäköisesti sen
vuoksi, että niiden valuma-alue on pienempi, eikä
laskuvesien mukana lammikoihin tule petoja, mm.
kaloja.
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Turvemaalla lammikoista tulee helposti sameavetisiä. Hiekkainen maaperä on parempi, kunhan
vesi vain pysyy lammikoissa. Oheisessa luonnoksessa (Kartta 2) lammikot on kaikki sijoitettu hiekkaiselle maalle. Lammikoiden määrä ja sijainti on
ohjeellinen. Lammikoiden kaivuu voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin voidaan seurata lammikoiden toimimista.
Lammikot muodostavat ekologisen verkoston, jota pitkin sammakot pystyvät liikkumaan. Lammikoiden välinen etäisyys on 1 00–200 metriä.
Suunnitelman mukaiset lammikot voivat todennäköisesti toimia elinympäristöinä myös muille alueen sammakkoeläimille. Kasvillisuuden kannattaa
antaa levitä lammikoihin luontaisesti, mutta umpeenkasvun välttämiseksi lammikoista kannattaa
rakennusvaiheessa poistaa kaikki kasvillisuus tai
tehdä tarvittaessa karsintaa. Uppotukit tuskin
ovat tarpeen. Metsän harvennusta lammikoiden
liepeillä kannattaa myös tehdä.
Luonnoksessa lammikoita on runsaasti. Niitä kannattaakin tehdä mahdollisimman paljon. Myös
lammikoiden kokoa ja muotoa voi varioida maastonpiirteiden mukaan. Kookkaammat lammet
kannattaa sijoittaa mäkien päälle. Mahdollisesti
uusia lammikoita (ja muita aktiivisen suojelun toimenpiteitä) kannattaa harkita tehtäväksi myös
Rytilammen ja Konttilammen ympäristössä, sillä
ko. lammet ovat suunnittelualueen vaikutuspiirissä viitasammakoiden elinympäristöä ja alueellista
suojelutasoa ajatellen.

Seuranta
Osana aktiivisia suojelutoimenpiteitä alueella tulee tehdä luonnonvaraisen eliölajiston seurantaa.
Se kannattaa keskittää uhanalaisiin lajeihin, mm.
viitasammakkoon. Alueen viitasammakkokanta
tulee ottaa vuosittaiseen seurantaan, joka tarkoittaa säännöllisiä, jokakeväisiä laskentoja. Tulevan
toiminnan kannalta oleellista on seurata uusien
lammikoiden kolonisaation nopeutta. Sammakoiden runsautta ja liikkuvuutta alueella voidaan tutkia myös pyynneillä tai geneettisillä menetelmillä.
Tieto sammakoiden biologiasta ja käyttäytymisestä Syväjärvellä voi olla yleistettävissä muihin vastaavanlaisiin alueisiin. Aktiivisten
suojelutoimenpiteiden toimivuuden seuranta alueella tulee liittää osaksi ympäristölupahakemusta.
Sammakoiden seuranta tulee tehdä kutuaikaan.
Sammakoiden kutu on Etelä-Suomessa yleensä vapun aikoihin, mutta Syväjärven suunnittelualueella maastotöihin tulee varautua jo huhtikuun
loppupuolella. Kutu on yhtäjaksoinen ja lyhyt,
vain noin viikon mittainen. Sen ajoituksesta pääsee perille säätä ja referenssikohteita tarkkailemalla.
Kutuaikaan käydään tunnetulla kutupaikalla määrittämässä lajit ja arvioimassa populaatiokokoa.
Lajinmääritys tapahtuu äänestä sekä mahdollisuuksien mukaan yksilöitä tarkkailemalla. Lajinmäärityksen varmistamiseksi, yksilöitä voi
tarvittaessa pyydystää (luvanvaraista) ja populaatiokoon arviointia varten voidaan laskea mätimu-

naklimppejä. Liikkeellä on oltava aurinkoisella tai
puolipilvisellä säällä, mieluiten päiväsaikaan. Koska kutuaika on lyhyt, käytännössä maastopäiviä
tulee muutama. Näin varmistetaan, että paikalla
ollaan juuri oikeaan aikaan.
Tunnetun kutupaikan lisäksi vuosittain tulee inventoida uudet lammet mahdollisimman tarkasti.
Myös alueen muut pienvedet kannattaa kiertää
rantoja pitkin ainakin kerran. Kohteissa on hyvä
viettää jonkin verran aikaa, sillä alueen sammakot
ovat arkoja ja pakenevat herkästi palatakseen
jonkin ajan kuluttua takaisin. Kierrokset tulee tehdä sekä kudun aikana, jolloin on mahdollista arvioida paikalla olevien koiraiden määrä (ääni),
että kudun jälkeen, jolloin voi arvioida paikalla
käyneiden naaraiden määrä (mätimunaklimppien
määrä).
Keskeisimmät lisääntymisalueet ja muut mielenkiintoiset havainnot kannattaa dokumentoida valokuvaamalla vuosittain, jotta mm. kasvillisuuden
kehitystä voi arvioida
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Päätehakkuuaukko Ruohojärvenkankaalla, jonne lammikoita voisi rakentaa (© Jere Nieminen)

Liite 1 Taustatietoja viitasammakosta
Matelijat ja sammakkoeläimet indikaattoreina

Matelijat ja sammakkoeläimet ovat monimuotoisten ja häiriöttömien elinympäristöjen eläimiä, jotka reagoivat herkästi ympäristössä tapahtuviin
muutoksiin. Matelijoille tärkeitä ovat rauhallinen
talvehtimispaikka sekä paistattelu- ja saalistusalueet. Sammakkoeläimille oleellisia ovat lisäksi puhtaat vesialueet lisääntymistä varten ja turvalliset
vaellusreitit talvehtimispaikoilta lisääntymisalueille. Sammakkoeläinten varhaiset kehitysvaiheet
ovat herkkiä monille saasteille ja kemikaaleille.
Matelija- ja sammakkoeläinkantojen on todettu
monilla alueilla vähentyneen ja sammakkoeläinten maailmanlaajuinen taantuma on askarruttanut tutkijoita jo vuosia.
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taa, jossa kartoitetaan levinneisyystietoa Suomen
sammakkoeläin- ja matelijalajeista keräämällä havaintoja 1 0x1 0 km2 yhtenäiskoordinaattiruuduista. LTKM on myös tehnyt fenologiakartoituksia
(kevätseuranta), joissa on seurattu muun muassa
sammakoiden kudun ajoittumista. Havaintojen
perusteella Suomen matelija- ja sammakkoeläinkannat ovat taantumassa.

Matelijat ja sammakkoeläimet ovat erinomaisia
indikaattoreita luonnon tilasta, sillä vaateliaina,
hidasliikkeisinä, paikkauskollisina ja monenlaista
elinympäristöä tarvitsevina eläiminä niiden menestys heijastelee herkästi muutoksia ympäristössä. Syklisesti runsastuvat tai esimerkiksi lentävät
eläinlajit saattavat antaa epätäsmällisempää tietoa elinympäristönsä dynamiikasta.

Kaikki Suomen matelija- ja sammakkoeläinlajit (1 0
kpl) ovat Euroopassa laajalle levinneitä ja suhteellisen yleisiä lajeja, jotka Suomessa ovat levinneisyysalueensa pohjoisella äärirajalla.
Sammakkoeläimet ovat vaihtolämpöisiä ja Suomessa ne viettävät talven horroksessa. Talvihorros
alkaa syys-lokakuussa ja kestää huhti-toukokuulle.
Suurin osa sammakoista talvehtii pienvesien (lampien, lammikoiden) pohjamutaan hautautuneina,
mutta osa populaatioista saattaa myös talvehtia
maalla, esimerkiksi lehti- tai risukasoissa, kivien alla tai rakennusten kellareissa. Säiden lämmettyä
keväällä sammakot kerääntyvät kutulammikoihin
lisääntymispuuhiin. Lisääntymiseen kuuluu ryhmäsoidin, jossa useat lammikkoon kokoontuneet koiraat houkuttelevat naaraita luokseen
kurnuttamalla. Kurnutusääni on lajityypillinen.1 6

Nykyään matelijoiden ja sammakkoeläinten valtakunnallinen seuranta on jatkuvaa ja Luonnontieteellinen keskusmuseo (LTKM) ylläpitää Suomen
matelija- ja sammakkoeläinatlas -nimistä seuran-

Sammakot suosivat lisääntymispaikkoinaan ja elinympäristöinään seisovavetisiä lammikoita, joissa
ei ole kaloja, jotka saattaisivat syödä vastakuoriutuneet nuijapäät. Sammakolla, viitasammakolla ja

vesiliskolla ei ole keinoja puolustautua kaloja vastaan yhtä hyvin kuin myrkyllisellä rupikonnalla, joka suosiikin hieman kookkaampia lammikoita ja
metsälampia lisääntymisalueinaan.
Sammakot ovat filopatrisia (paikkauskollisia) ja
suosivat samoja lisääntymispaikkoja vuodesta toiseen. Samalle lisääntymislammikolle kerääntyy
sammakoita laajoilta alueilta. Vaellukset lisääntymislammikoille ovat enimmillään noin kilometrin
luokkaa. Sammakot viipyvät lisääntymislammikoilla vain muutamia päiviä ja levittäytyvät kudun jälkeen lähimaastoon. Syksyisin sammakot saattavat
vaeltaa takaisin lammikolle talvihorrosta varten.
Sammakoiden vaellukset ja lisääntyminen ovat siis
hyvin synkronisia tapahtumia.
Sammakkoeläimet ovat taantuneet merkittävästi
viime vuosikymmenten aikana.17, 1 8 Taantuminen
on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka syyt eivät ole
tarkkaan tiedossa. Sammakkoeläinten taantuman
tiedetään liittyvän maankäytön muutoksiin ja elinympäristöjen pirstoutumiseen 19, mutta taantumaan vaikuttavat mahdollisesti ainakin
ilmastonmuutos20, lisääntynyt UV-säteily21 , erilaiset lois- ja sienitaudit, tulokaslajit22 ja ympäristön
kemikalisoituminen. Sammakkoeläinten maailmanlaajuinen taantuma on paikoin johtanut kantojen romahtamiseen, ja viimeisten
vuosikymmenien aikana useita sammakkolajeja
on kuollut sukupuuttoon. Kansainvälinen luon-

nonsuojeluliitto (IUCN) on listannut noin kolmasosan (32 %) maailman sammakkoeläinlajeista
uhanalaisiksi. 2
Viitasammakko (Rana arvalis)

Viitasammakko (R. arvalis) on hyvin paljon tavallisen sammakon (R. temporaria) näköinen laji. Viitasammakkoa tavataan Keski- ja PohjoisEuroopassa 24. Suomessa lajin levinneisyys kattaa
lähes koko maan, pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta 25, 26, 27. Levinneisyysalue ei kuitenkaan ole
kovin tarkasti tiedossa, sillä lajin tunnistaminen
on vaikeaa.
Parhaiten viitasammakon erottaa tavallisesta sammakosta ääntelyn perusteella. Viitasammakon ääni on ”pulputusta” kun taas tavallinen sammakko
”kurnuttaa”. Ääntelyä voi kuulla vain kutuaikaan,
joka Etelä-Suomessa on yleensä huhtikuun viimeisellä viikolla. Viitasammakko on hieman tavallista
sammakkoa teräväkuonoisempi, pienempi ja kutuaikaan koiraiden väri on sinertävä. Eri lajien täysikasvuiset yksilöt voi erottaa toisistaan myös
takajalan metatarsaalikyhmyn perusteella ja poikaset (nuijapäät) voi määrittää suukentän hammasrivien perusteella (edellyttää
mikroskooppitarkastelua). Viitasammakon vatsapuoli on yleensä vaalea, kun tavallisella sammakolla on ”marmorikuvioinen” vatsa. Lajien
mätimunat on myös mahdollista erottaa toisistaan, sillä viitasammakon mätimunaklimpit ovat
pienempiä (munia on vähemmän) ja heikommin
kelluvia. Mätimunia valoa vasten tarkasteltaessa,
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tavallisen sammakon munissa näkyy lajille tyypillinen samea rengas kehittyvän alkion ympärillä. Viitasammakon mätimunissa alkion ympärillä oleva
lima on kirkas28, 29, 30. Viitasammakko on rauhoitettu laji, eikä sitä saa pyydystää ilman asianmukaista tutkimuslupaa.Viitasammakkoa tavataan
kosteilla niityillä, soilla, merenlahdissa, ruovikoissa, metsälammissa, tulvalammikoissa jne. Suomes-

sa laji vaikuttaisi suosivan suomaista
elinympäristöä. Laji on elintavoiltaan hyvin samankaltainen kuin tavallinen sammakko ja molempia lajeja tavataankin usein samoissa
elinympäristöissä. Viitasammakko ei ole Suomessa uhanalainen, eikä erityisen harvinainen laji.
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