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Keliber Oy:n kaivosalueella Kokkolassa 2015

Viitasammakoiden elinympäristöjä voidaan parantaa kaivamalla niille
uusia lammikoita lisääntymistä ja talvehtimista varten. Tässä hankkeessa kokeillaan miten aktiiviset suojelutoimenpiteet ja uudet viitasammakoille tarkoitetut lammikot toimivat Keliber Oy:n Syväjärven
litiumesiintymän ja suunnitteilla olevan louhosalueen läheisyydessä.
Tässä raportissa selostetaan toteutetut toisen vaiheen toimenpiteet
viitasammakoiden suojelun turvaamiseksi suunnitellulla louhosalueella.

Viitasammakko ( Rana arvalis) on Suomessa laajalle levinnyt ja melko
yleinen sammakkolaji, joka kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen (IV(a))
lajeihin, jotka edellyttävät jäsenvaltioilta tiukkaa suojelua. Viitasammakon tunnettujen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai
heikentäminen on kiellettyä. Lisäksi on kielletty sammakoiden tahallinen häiritseminen erityisesti niiden lisääntymis-, jälkeläistenhoito- ja
talvehtimisaikana sekä tahallinen munien hävittäminen tai ottaminen
luonnosta. Suomessa viitasammakko on myös rauhoitettu (Luonnonsuojeluasetus 471 /2013). Luonnonsuojelulain (1 096/1 996) 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. Ihmistoiminta,
maankäytön muutokset tai rakentaminen viitasammakon elinympäristössä tai sen lähellä edellyttävät poikkeuslupaa tai aktiivisia suojelutoimia, joilla varmistetaan, ettei lajin suotuisa suojelutaso alueella
vaarannu.
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Kaivosyhtiö Keliber Oy:llä on suunnitteilla litiumkaivoshanke KeskiPohjanmaalla. Eräs suotuisimmaksi arvioitu malmiesiintymä sijaitsee
Kokkolan ja Kaustisen rajalla Syvä- ja Heinäjärven alueella. Kohteelle
suunnitellaan noin yhdeksän hehtaaria laajuista avolouhosta. Syväjärvellä elää viitasammakko, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikka on osittain suunnitellulla louhosalueella. Luontodirektiivi edellyttää, että
alueen viitasammakkopopulaatio huomioidaan kaivoshankkeen yhteydessä niin, ettei lajin suotuisa suojelutaso alueella vaarannu hankkeen
aikana tai sen päätyttyä muuttuneissa olosuhteissa.
Luontodirektiivin lajisuojelusta on tehty Euroopan ympäristöpääosaston tulkintaohje (Environmental DG…. 2007), joka mahdollistaa joustavan suojelun, jossa aktiivisten toimenpiteiden seurauksena lajin tilanne
alueella paranee (Nygren, Nieminen & Saarikivi 2015; Nygren 2013).

Syväjärven tapauksessa joustava tulkinta suojelusta tarkoittaisi sitä,
että jos viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka tulkitaan
laajasti noin kahden kilometrin säteellä, voidaan alueella louhostoiminnan aiheuttaman elinympäristöjen heikkenemisen vaikutusten vähtentämiseksi parantaa viitasammakoiden elinympäristöjä perustamalla
uusia lammikoita lähialueelle. Suomesta kuitenkin puuttuu vielä tulkintaohje ja oikeuskäytäntö tällaisista tilanteista.
Toteutettujen aktiivisten suojelutoimenpiteiden tavoitteena on parantaa viitasammakoiden elinympäristön laatua ja mahdollistaa louhostoiminta osalla aluetta. Ensimmäisessä vaiheessa Tutkimusosuuskunta
Tapaus tutki viitasammakon ekologisen kompensaation mahdollisuutta
suunnittelualueella ja tarkasteli lajin suojelua ekologisesta sekä ja juridis-hallinnollisesta näkökulmasta. Raportti ”Viitasammakoiden suojelun järjestäminen Keliber Oy:n Syväjärven litiumesiintymällä” on
julkaistu 2015 ja siinä esitellään suunnitelma viitasammakon aktiivisiksi
suojelutoimiksi suunnitellulla kaivoalueella (Nygren, Nieminen & Saarikivi 2015).

Syväjärvi (© Jere Niem in en )

Viitasammakoiden aktiivisten suojelutoimenpiteiden toteuttaminen on
uutta Suomessa. Koska ympäristövaikutusten ennakoimiseen ja mahdollisten haittojen ennaltaehkäisyyn on parasta ryhtyä ajoissa, on aktiivinen lajin suojelu aloitettu jo huomattavasti ennen suunnitellun
hankkeen toteuttamista. Syvä- ja Heinäjärven alueelle kaivettiin varhaisessa vaiheessa, keväällä 2015, suunnitellun avolouhoksen ja olemassa olevan viitasammakoiden elinympäristön (Ruohojärvet, ks.
selvitys Neumann & Urho 2014) yhteyteen kolme uutta viitasammakkolampea. Lampien on tarkoitus toimia uusina viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoina ja siten parantaa alueen viitasammakoiden
elinympäristöä. Viitasammakot vaeltavat uusille lisääntymislammikoille,
jotka sijaitsevat enimmillään noin yhden kilometrin päässä olemassa
olevista lisääntymislammista.
Uu sien la m m iko iden su u n n ittelu a m a a sto ssa (© Jere Niem in en )
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Viitasam m akkolam pien kaivu u

Uusien sammakkolampien perustamista varten laadittiin suunnitelma,
jossa kuvattiin viitasammakoille tunnetusti suotuisien lampien piirteitä
ja rakennetta. Suunnitelmassa huomioitiin lampien lähialueiden vesitalous siten, että vesi kertyy lampiin viitasammakoille soveltuvien elinympäristöjen edellyttämällä tavalla. Lampien vedenpinnan korkeuden
tuli olla ylempänä Syväjärven suunniteltuun louhosalueeseen nähden.
Lampien paikat ja muodot suunniteltiin yhdessä Keliber Oy:n ja alueen
maanomistajan kanssa.
Tutkimusosuuskunta Tapauksen tutkijat Jarmo Saarikivi, Jere Nieminen
ja Nina V. Nygren kävivät maastokäynnillä (3.3.2015) suunnittelemassa
lampien yksityiskohtaista toteuttamista yhdessä Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkosken sekä maanomistaja-kaivuuyrittäjä Leo
Haaviston kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu toteutettiin maastossa
koska maalaji, ilmansuunnat, vesiolosuhteet, maastonmuodot sekä
kaivinkoneen toimintamahdollisuudet vaikuttivat lampien toteuttamiseen. Keskusteluyhteys maastokäynnillä viitasammakkoasiantuntijan ja
kaivinkonekuljettajan välillä osoittautui tärkeäksi, jotta kaivuutyön tekevä yrittäjä ymmärsi varmasti millainen lammesta pitää tulla, jotta se
soveltuisi viitasammakoille.
Ensimmäiset kolme lampea kaivettiin suunnitellulle kaivosalueelle vievän metsätien (Ruohojärventie) molemmin puolin. Lammet kaivettiin
maastoltaan vaihteleviin olosuhteisiin, jotta jatkossa voidaan seurata
ympäristön vaikutusta viitasammakoiden leviämiseen. Ensimmäinen
lampi kaivettiin tien viereen ojan kohdalle, jossa oli aiemmin havaittu
sammakoita. Lampien perustamisen sivutuotteena ylös kaivettu mineraalimaa käytettiin hyväksi tien parannuksessa. Lampien paikalta kaadettiin jonkin verran puita. Toinen lampi kaivettiin tien eteläpuolella
olevalle laajalle hakkuuaukealle rinteeseen, joka vietti ojitetulle suolle.
Kolmas lampi kaivettiin tien pohjoispuolelle turvemaahan, ojitetun
suon ja nuoren taimikon reunavyöhykkeelle.
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Uu den la m m iko n ka iva m ista (© Jere Niem in en )

M a a lisku u ssa ka ivettu en sim m äin en la m m ikko o li täyttynyt vedellä
h u h tiku u h u n m en n essä. (© Nin a V. Nyg ren )

Tarkastu skäyn ti keväällä 201 5

Koska eläinyksilöitä ei ole tarkoitus siirtää, vaan sammakoiden annetaan siirtyä uusille lisääntymislammille itse, saattaa uusien lampien
asuttamisessa kulua useita vuosia. Esimerkiksi Porvoon Kråkön alueella
ensimmäisten viitasammakoiden kolonisaatio uusiin lisääntymislampiin
tapahtui kahden vuoden kuluttua lammikoiden kaivamisesta (Saarikivi
2015). Huhtikuussa 2015 tehtiin kuitenkin tarkastuskäynti maaliskuussa
kaivetuille lammikoille (Saarikivi, Nygren & Wiikinkoski). Lammikot todettiin onnistuneiksi ja niihin oli kertynyt sopivasti vettä. Vesi oli kahdessa lammikossa vielä sameaa minkä arveltiin johtuvan hiljattain
tehdyistä kaivuutöistä. Veden odotettiin kirkastuvan myöhemmin.
Sammakoiden kudun ajankohta vaihtelee sääolojen mukaan. Yrityksestämme huolimatta osuimme paikalle tavallisten sammakoiden kutuaikaan, emmekä käynnillämme havainneet viitasammakoita. Tavallisia
(rusko)sammakoita ( Rana temporaria ) havaittiin alueella runsaasti, erityisesti metsäautoteiden ojissa. Tavallisia sammakoita nähtiin myös
ensimmäisessä kaivetussa lammessa, vaikka sen vesi oli vielä sameaa.
Lampien tilanne todettiin toukokuussa 2015 viitasammakoiden näkökulmasta lupaavaksi.

To in en ka ivettu la m m ikko h u h tiku u ssa 201 5. (© Nin a V. Nyg ren )

Sam m akkopäivä syysku u ssa 201 5

Uudenlaisissa luonnonsuojelun toteuttamisen tavoissa on tärkeää että
oleelliset toimijat ovat mukana yhteistyössä alusta alkaen, ja että toimenpiteiden toteuttamista pohditaan yhdessä (Nygren 2015). Siksi Keliber Oy järjesti syyskuussa 2015 Kokkolan ja Kaustisen kuntien ja
valtion ympäristöviranomaisille sekä muille kiinnostuneille ”Sammakkopäivän”. Ohjelmaan kuului osuus Keliber Oy:n toimistolla jossa Tutkimusosuuskunta Tapauksen Nygren ja Saarikivi esittelivät hanketta ja
sen toteutusta. Sammakkopäivänä järjestettiin myös yleisölle avoin
maastokäynti rakennetuille lammille.
Ko lm a s ka ivettu la m m ikko syysku u ssa 201 5 (© Nin a V. Nyg ren )
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J atkoseu ran ta

Jatkossa rakennettujen sammakkolampien kehittymistä ja niiden soveltuvuutta viitasammakoille tulee seurata vuosittain keväällä sammakoiden kutuaikaan. Mahdollisesti lammille voitaisiin laittaa internettiin
kuvaa lähettävä ”kutukamera”, josta kiinnostuneet voivat päästä seuraamaan sammakoiden kutua, toivon mukaan myös viitasammakoiden
kutua, ja lampien kehittymistä suotuisiksi sammakkolammiksi.
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