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1 JOHDANTO

Vanajavesikeskus tilasi keväällä 2016 Luontoselvitys Metsäseltä inventointityön
jonka tarkoituksena oli selvittää viitasammakoiden lisääntymisalueet FRESHABIT
IP -hankkeen piiriin kuuluvilla kuudella lintuvesikohteella Pirkanmaalla ja Kanta-
Hämeessä.  Kaikki  selvityskohteet  ovat  luonnonsuojelualueita.  Kolme kohteista
sijaitsee  Kanta-Hämeessä  (Ansionjärvi,  Hattelmalanjärvi  ja  Kriipi)  ja  kolme
Pirkanmaalla (Ahtialanjärvi, Saarioisjärvi ja Tykölänjärvi).

Tietoa  viitasammakon  esiintymisestä  tarvitaan,  jotta  vesistön  kunnostus-  ja
hoitotoimet  pystytään  kohdistamaan  siten,  etteivät  alueiden
viitasammakkoesiintymät  vaarannu.  Tässä raportissa  käsiteltävä vuoden 2016
selvitys on alkutilanteen selvitys, joka tehdään ennen mahdollisten hoitotoimien
toteuttamista.  Myöhemmin  hankkeen  puitteissa  on  tarkoitus  seurata  tehtävien
toimien vaikutusta viitasammakkokantaan.

2 ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET

Alla esitetään lyhyt kuvaus kohteista ja niiden sijainti yleiskartalla (Kartta 1).

2.1 Ansionjärvi

Ansionjärvi  sijaitsee  Hausjärvellä  Oitin  taajaman  pohjoispuolella.  Järvi  on
Puujoen  läpivirtaamajärvi  ja  se  kuuluu  lintuvesiensuojeluohjelmaan  ja  Natura
2000 -verkostoon. Kohde on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Se on matala,
rehevä  ja  kauttaaltaan  ilmaversoiskasvillisuuden  reunustama.  Pinta-alaa
Ansionjärvellä on vajaat 100 ha.

2.2. Hattelmalanjärvi

Hattelmalanjärvi sijaitsee Hämeenlinnan keskustan lounaispuolella, Valtatien 10
varrella. Järvi on pinta-alaltaan noin 60 hehtaaria. Se on matala, rehevöitynyt ja
sitä  reunustavat  melko  laajat,  osin  pensoittuneet,  rantaluhdat.  Kohde  kuuluu
lintuvesiensuojeluohjelmaan  ja  Natura  2000  -verkostoon.  Hattelmalanjärvi  on
perustettu luonnonsuojelualueeksi.

2.3. Kriipi

Kriipi  on  yksi  Vanajaveden lintualueet  -nimisen lintuvesien  suojeluohjelman ja
Natura  2000  -verkoston  kohteen  osa-alueista.  Kriipi  sijaitsee  Hattulassa
Vanajanselän Heinunlahden etelänurkassa. Inventoidun suojelualueen pinta-ala
on  reilut  50  hehtaaria.  Alue  koostuu  kahdesta  lahdesta  ja  niiden  välisestä
niemimäisestä saariketjusta.
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Kartta 1. Kartoitusalueiden sijainti.

2.4. Saarioisjärvi

Saarioisjärvi  sijaitsee Valkeakosken Tarttilassa. Sen on pinta-alaltaan reilut  80
hehtaaria.  Saarioisjärvi  kuuluu  valtakunnalliseen  lintuvesiensuojeluohjelmaan
sekä Natura 2000 -verkostoon osana Vanajaveden lintualueita.  Se on rehevä
läpivirtausjärvi, joka laskee Vanajaveteen.
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2.5. Tykölänjärvi

Tykölänjärvi  sijaitsee  Valkeakosken  kaupungista  itään,  Mallasveden
eteläpuolella. Se on pinta-alaltaan reilut 170 hehtaaria, rehevä ja melko matala.
Järvi  kuuluu  valtakunnalliseen  lintuvesiensuojeluohjelmaan  ja  on  Natura  2000
-alue.

2.6. Ahtialanjärvi

Ahtialanjärvi on Lempäälän keskustan lähellä sijaitseva matala, rehevä lintujärvi.
Järvi  kuuluu  valtakunnalliseen  lintuvesiensuojeluohjelmaan  ja  on  Natura  2000
-kohde. Pinta-alaa järven suojellulla osalla on noin 120 hehtaaria.

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kullekin  selvitysalueelle  tehtiin  yksi  yökuuntelu  lajin  pääsoidinaikana,  jolloin
viitasammakkokoiraat  pitävät  lajityypillistä  soidinpulputustaan.  Kartoitukset
ajoittuivat  2.-8.5.  väliselle  ajalle,  johon  osui  useita  kuunteluun  sopivia  öitä.
Inventointi osui arviomme mukaan hyvin lajin pääsoidinkauteen. 

Kaikilla inventointikerroilla sää oli otollinen: tyyntä – korkeintaan heikkoa tuulta ja
hyvä kuuluvuus. Lämpötilat vaihtelivat +3° ja +16° C välillä. Kuuntelut suoritettiin
pääasiassa  vesiltä,  kanootin  avulla.  Ainoastaan  Hattelmalanjärvellä  kuuntelu
tehtiin rannoilta, sillä kanoottia oli vaikeaa saada kohteella vesille.

Havainnot merkittiin maastossa kartoille ja paikannuksen apuna käytettiin GPS-
laitetta.  Raportointivaiheessa  havainnot  digitoitiin  paikkatietoaineistoksi.
Kartoituksen  yhteydessä  pyrittiin  kirjaamaan ylös  myös  ruskosammakoiden  ja
rupikonnien soidinpaikat, mutta näiden osalta tulokset ovat suuntaa antavia, sillä
inventointi  keskittyi  viitasammakkoon  ja  muilla  lajeilla  soidinhuiput  eivät  osu
viitasammakon kanssa aivan samaan aikaan. 

Maastotöistä  ja  raportin  kommentoinnista  vastasi  luontokartoittaja  Tapani  Ilo.
Raportointi  sekä  paikkatietoaineiston  laadinnan  suoritti  ympäristösuunnittelija
(AMK), luontokartoittaja (eat) Timo Metsänen.

Kohteiden aikaisempia viitasammakkohavaintoja selvitettiin alueiden elinkeino-,
liikenne-  ja  ympäristökeskuksista.  Lisäksi  tarkastettiin  LUOMUKSEN  Hatikka-
järjestelmään kirjatut julkiset havainnot.

Selvityksen merkittävin  epävarmuustekijä  on,  saadaanko kuuntelu  ajoittumaan
selvitettävän  populaation  parhaimpaan  soidinaikaan,  jolloin  tulokset  ovat
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kattavimmat. Tavallisesti luontoselvitysten viitasammakkokuunteluiden tavoitteina
on  etsiä  kutualueet,  jotka  paikannetaan  ääntelevien  koiraiden  ja  niiden
muodostamien  soidinryhmien  perusteella.  Luotettavien  tulosten  saamiseksi
kuuntelu  pyritään  kohdistamaan  parhaaseen  soidinaikaan.  Viitasammakon
soidinkausi  kestää  noin  2–3  viikkoa.  Lämpiminä  keväinä  kutuaika  on  kylmiä
keväitä  lyhyempi  (Jokinen  2012,  Sierla  ym.  2004).  Kuuntelun  oikea-aikainen
ajoittaminen  edellyttää  sääolosuhteiden  sekä  soitimen  aloituksen  ja  kulun
seurantaa  erityyppisillä  viitasammakon  esiintymispaikoilla.  Tämä  huomioitiin
havainnoimalla  lajin  pääsoitimen  aloitusta  muilla  kohteilla  Uudellamaalla  ja
Kanta-Hämeessä  sekä  tiedustelemalla  Kanta-Hämeen  lajin  soidintilannetta
paikalliselta lajin asiantuntijalta. 

Viitasammakon soidin voi olla aktiivista eri vuorokaudenaikoina, myös keskellä
päivää.  Päiväaikainen  vilkas  ääntely  on  kokemuksemme  mukaan  kuitenkin
satunnaisempaa  kuin  ilta-  ja  yöaikainen  soidin  ja  ajoittunee  yleisimmin
soidinkauden alkuun.

Viitasammakkoselvitysten  kuuntelut  on  luotettavinta  tehdä  illalla  myöhään  ja
öisin,  jolloin  soidin  on todennäköisimmin aktiivista.  Sammakoiden soidinvireen
keston lisäksi soitimeen voivat vaikuttaa satunnaiset tekijät. Huono sää, kylmyys,
tuulisuus tai rankka sade hiljentävät sammakot. Satunnainen petojen ja muiden
eläinten  sekä  itse  inventoijan  liikkuminen  soidinpaikalla  saattaa  pelästyttää
sammakot ja hiljentää kutupaikan ainakin joksikin aikaa.

Täysin luotettavan kuvan saaminen viitasammakon esiintymisestä vaatisi useita
laskentakierroksia muutaman päivän välein (Lammi & Routasuo 2009). Kohteen
soidinkausi  voi  jäädä  lyhyeksi  ja  ääntelyaktiivisuus  vaihdella.  On  myös
mahdollista,  että  samassakin  vesistössä  soidinhuiput  sattuvat  eri  paikoilla  eri
päiviin.  Yksittäinen  laskenta  ei  siten  välttämättä  osu  parhaaseen  aikaan.
Useamman käynnin ansiosta vältettäisiin mainituista syistä johtuva puutteellinen
esiintymiskuva.  Käytännössä  useimmat  viitasammakkoselvitykset  tehdään
kuitenkin kertalaskentoina.

Viitasammakkoinventoinnissa yksittäin ääntelevien koiraiden lukumäärä ja sijainti
on  melko  helppo  määrittää,  myös  harvoista  ryhmistä  ääntelevien  yksilöiden
erottelu on varsin tarkkaa.  Paikannusvirhe jää vähäiseksi,  arviolta korkeintaan
noin  viiteen  metriin.  Suurten  äänekkäiden  soidinryhmien  yksilömäärät  ovat
arvioita,  niissä  on  yleensä  täysin  mahdotonta  erotella  yksilöitä  äänimassasta.
Soidinryhmien  sijainti  on  rannan  suunnassa  yleensä  helppo  kartoittaa,  mutta
leveillä  luhtavyöhykkeillä  soidinalueen  syvyyttä  voi  olla  hankalampi  määrittää,
etenkin jos aluetta ei pääse kiertämään sivuilta.

Tiettävästi  ei  ole  testattu,  kuinka  hyvin  suurten  kuturyhmien  yksilömäärien
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erottelu  onnistuu  ja  vaikuttavatko  esimerkiksi  havainnoitsijasta  johtuvat
subjektiiviset  tekijät  tulokseen.  Sammakoiden  lukumääräarvioihin  vaikuttaa  eri
syistä johtuva soitimen intensiteetin vaihtelu. Isokin ryhmä voi hiljetä tai olla vain
harvakseen äänessä esimerkiksi sään huononnuttua tai häiriön takia. Innokkaasti
ääntelevä  soidinryhmä  saattaa  antaa  vaikutelman  todellista  suuremmasta
sammakkojoukosta  ja  päinvastaisessa  tapauksessa  passiivisesta  ryhmästä
kirjataan  aliarvio.  Kunnostuksen,  kuten  ylipäänsä  maankäytön  suunnittelun
näkökulmasta  huomio  kohdistuu  kuitenkin  itse  kutupaikkojen  sijaintiin  ja
lukumääräarvioiden tarkkuus on toissijaista vaikkakin kannan seurantamielessä
tärkeää.

4 VIITASAMMAKON SUOJELUSTATUS JA EKOLOGIA

Viitasammakko  kuuluu  Luontodirektiivin  IV  a)  liitteen  lajiluetteloon  ja  sen
lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  hävittäminen ja  heikentäminen on kiellettyä.
Laji  on  rauhoitettu  myös  luonnonsuojelulain  nojalla.  Viimeisimmässä  Suomen
uhanalaisuustarkastelussa  viitasammakon  kanta  on  luokiteltu  elinvoimaiseksi
(LC) (Rassi ym., 2010).

Seuraavassa viitasammakon ekologian kuvauksessa on käytetty Suomen 
ympäristökeskuksen kattavaa esiselvitystä (Jokinen 2012, julkaisematon), johon 
on koottu useista lähteistä (usein ulkomaisista) tiivis yhteenveto 
nykytietämyksestä viitasammakon ekologiasta.

Viitasammakko (Rana arvalis) esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa ja sitä tavataan
Lapin eteläosissa asti. Kanta on kuitenkin pohjoisessa ilmeisen harva, kun taas
etelässä  laji  on  paikoin  jopa  (rusko)sammakkoa  (Rana  temporaria)
runsaslukuisempi.  Ulkonäöltään  viitasammakko  on  täysikasvuisena  yleensä
sammakkoa  pienempi,  teräväkuonoisempi  ja  siltä  puuttuu  usein  vatsapuolen
marmorikuviointi. Varmimmat lajin tuntomerkit ovat kuitenkin takajalan sisemmän
varpaan suurempi metatarsaalikyhmy ja lajin soidinääntely. Elinympäristöikseen
viitasammakko kelpuuttaa suot ja rehevät rannat, mutta sitä voi tavata kesäisin
myös kosteilta niityiltä, ranta- ja lehtimetsistä, puutarhoista sekä hakkuuaukoilta.

Suomessa  ja  Pohjois-Ruotsissa  (Elmberg,  2008)  viitasammakoiden  oletetaan
talvehtivan vedessä, mutta Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa ainakin osa kannasta
talvehtii  varmuudella  maalla.  Suomessa  tavallisen  sammakon  on  havaittu
talvehtivan  maalla  (Pasanen  &  Sorjonen,  1994).  Osa
viitasammakkopopulaatioista  talvehtii  ilmeisesti  kutualueillaan,  mutta  toisilla
populaatioilla  on  erilliset  talvehtimis-  ja  kutualueet,  joiden  välillä  sammakot
vaeltavat.  Ruotsalaisten  tutkimusten  mukaan  tyypillisimpiä  talvehtimispaikkoja
ovat  hitaasti  virtaavat  joet  ja  purot,  joista  viitasammakoita  on  löydetty
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vesikasvillisuuden seasta alle puolen metrin syvyydestä. Viitasammakot pystyvät
liikkumaan  kylmähorroksen  aikana  ja  hakeutumaan  jään  paksuuntuessa
syvemmälle (Elmberg, 2008).

Kutupaikkana  viitasammakko  suosii  riittävän  kosteuden  takaavia  järven-  tai
merenlahtia  sekä  lampia,  joissa  on  pysyvästi  vettä.  Laji  on  erittäin
paikkauskollinen ja saattaa viettää kesänsä vain muutaman neliömetrin alueella
(Haapanen,  A.,  1970,  Lappalainen,  M.  &  Sirkiä,  P.,  2009,  Sammakkolampi,
2010). Keskieurooppalaisessa tutkimuksessa lajin on kuitenkin todettu vaeltavan
keväällä  sopiville  lisääntymispaikoille  laskennallisesti  yli  kilometrin  päästä.
Tsekkiläisessä tutkimuksessa arvioitiin että 95% tutkimuksen populaatiosta olisi
talvehtinut alle kilometrin päässä (Kovar ym., 2009).

Ruotsissa  tehtyjen  havaintojen  mukaan  viitasammakko  pyrkii  kudun  jälkeen
vaeltamaan niittymäisille alueille kuten matalille ja kosteille vesistöjen rannoille,
joiden  lisäksi  yleisiä  lajin  kesäelinympäristöjä  ovat  rehevät  suot,  rehevät  ja
yleensä  kosteat  metsät  (erityisesti  lehtimetsät)  sekä  hakkuuaukot  (Elmberg,
2008).

Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmä

Euroopan  Unionin  komission  ympäristöasioiden  pääosaston  laatimassa
ohjeistuksessa  (EDG  Environment  2007)  lisääntymispaikka  on  määritelty
alueeksi jonka tietyn lajin yksilö tarvitsee:

• kosintamenoihin,

• paritteluun,

• pesänrakentamiseen tai synnytys- tai munintapaikan valitsemiseen,

• synnyttämiseen, munimiseen tai jälkeläisten tuottamiseen aseksuaalisesti,

• munien kehitykseen ja kuoriutumiseen tai

• pesästä tai synnytyspaikasta riippuvaisille poikasille

Ohjeessa  levähdyspaikka  on  määritelty  alueeksi,  jolla  on  yksi  tai  useampia
rakenteita tai elinympäristön piirteitä, joita vaaditaan:

• lämmönsäätelykäyttäytymiseen,

• lepäämiseen, nukkumiseen tai toipumiseen,
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• piiloutumiseen, suojautumiseen, pakopaikaksi tai

• horrostamiseen

Luontodirektiivissä tai EU-komission ympäristöasioiden pääosaston ohjeessa ei
aseteta  alarajaa  tai  ehtoja  IV-liitteen  lajien  lisääntymis-ja  levähdyspaikkojen
laajuudelle, luonnontilaisuudelle tai paikkaa käyttävien yksilöiden määrälle.

Olisi tarpeellista saada lisää tietoa viitasammakon ekologiasta Suomessa, jotta
lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittely käytännössä voisi perustua vahvaan ja
hyvin perusteltuun näyttöön.  Tällä  hetkellä  asiaa käsittelevästä kirjallisuudesta
löytyy osin ristiriitaista ja epätarkkaa tietoa, joka vaikuttaa rajaamiskäytäntöihin.
Puutteellisen  tiedon  vuoksi  varovaisuusperiaate  korostuu,  jonka  vuoksi  alueet
voidaan joutua rajaamaan laajoiksi.

5 TULOKSET

Kartoitusten perusteella viitasammakko on yleinen ja runsaslukuinen laji viidellä
kartoitetuista  kohteista  ja  sitä  esiintyy  myös  Hattelmalanjärvellä.  Yhteensä
kohteilla  havaittiin  397  soidintavaa  viitasammakkoa.  Havainnot  tehtiin  lajille
tyypillisissä paikoissa. Aluekohtaisia tuloksia käydään tarkemmin läpi alla.

Kartoitusten tulokset esitetään kartoilla, joissa on havaintopaikan lisäksi esitetty
pisteen  ympärille  piirretty  lisääntymispaikkaa  kuvaava  puskurivyöhyke,  jonka
säde on 30 metriä. Puskurivyöhykkeen tarkoituksena on suojata kutupaikkaa ja
sen lähiympäristöä heikentäviltä tai hävittäviltä välittömiltä muutostoimenpiteiltä.
Vaadittavan puskurivyöhykkeen leveydelle  ei  ole  tieteellisesti  osoitettua arvoa.
Tiettyä  varoetäisyyttä  on  syytä  kuitenkin  noudattaa  riippuen  mahdollisten
toimenpiteiden  vaikutusten ulottuvuudesta  ja  paikallisista  olosuhteista.  Puskuri
myös  kompensoi  soidinpaikan  määrittelyssä  mahdollisesti  syntyviä  pieniä
paikannusvirheitä.  Havaintopistettä  ympäröivä  puskuri  myös  kattaa
todennäköisesti  ainakin  osan  vuosien  välisen  vedenkorkeuden  muutosten
mukaan  vaihtelevista  kutupaikoista,  jotka  eivät  selvityskeväänä  ole  olleet
sammakoiden käytössä.

Karttoihin  ja  ilmakuviin  on  lisäksi  rajattu  (vihreä  katkoviiva)  viitasammakoiden
todennäköisiä  kutuajan  ulkopuolisia  esiintymisalueita  soidinalueiden
ympäristössä sijainniltaan sopivien elinympäristöjen mukaan.

Viitasammakkoselvitykset tehdään tavallisesti kutupaikkojen kartoituksina, joihin
eivät  sisälly muiden vuodenkierrossa tärkeiden elinpaikkojen ja siirtymäreittien
selvittäminen. Lajin suojelussa tulisi kiinnittää huomiota kaikkiin vuoden kuluessa
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käytössä  oleviin  elinympäristöihin.  Ruotsalaisten  tutkimusten  mukaan
viitasammakko  elää  kesällä  mm.  rantaniityillä  ja  kosteissa  rantametsissä
(Elmberg  2008).  Kartoitusalueita  reunustavat  usein  luhtaniittyvyöhykkeet  ja
kosteat  rantametsät,  jotka  todennäköisesti  ovat  sammakoiden  elinaluetta
kutuajan jälkeen. Kesäaikainen viitasammakon elinpiiri on ilmeisesti pienialainen,
mutta isoissa populaatioissa kaikkien yksilöiden elinalueiden kokonaispinta-ala
voi periaatteessa olla laajakin.

5.1. Ansionjärven havainnot

Ansionjärven  kartoitus  suoritettiin  kanootilla  2.-3.5.  klo  20:00-1:30  välisenä
aikana. Sää oli kartoitukseen sovelias, tyyni ja kirkas. Lämpötila aloittaessa

Kartta 2. Ansionjärven viitasammakkohavainnot
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+12°C ja  lopettaessa  +3°C.  Kartoitusalueella  (=luonnonsuojelualueen  rajaus)
havaittiin  yhteensä  77  soidintavaa  viitasammakkokoirasta.  Lisäksi  havaittiin  6
ruskosammakkoa  eli  sammakkoa.  Tulokset  on  esitetty  kartalla  2.
Viitasammakkoja havaittiin lounaisosaa lukuun ottamatta koko järvellä.

5.2. Hattelmalanjärven havainnot

Hattelmalanjärven kartoitus suoritettiin maitse kiertämällä rantaluhdat 3.-4.5. klo
20:00-1:00  välisenä  aikana.  Sää  oli  kartoitukseen  sovelias,  tyyni  ja  kirkas.
Lämpötila  aloittaessa  +12°C ja  lopettaessa  +4°C.  Kartoitusalueella
(=luonnonsuojelualueen rajaus) havaittiin yhteensä 7 soidintavaa 

Kartta 3. Hattelmalanjärven viitasammakkohavainnot
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viitasammakkokoirasta  ja  yksi  ruskosammakko.  Alueella  olisi  ollut  biotooppien
perusteella  mahdollisuudet  havaita  enemmänkin  lajia,  mutta  jostain  syystä
havaintoja  tehtiin  vain  luoteisosassa.  Kiertolaskennassa  havainnoija  aiheuttaa
enemmän  häiriötä,  mutta  tätä  kompensoitiin  kuuntelemalla  pidempään
havainnointikohdissa.  Hatikassa  on  alueelta  yksi  aiempi  havainto  (2  yksilöä)
läheltä lintutornia, joka otettiin huomioon rajauksia tehdessä.

5.3. Kriipin havainnot

Kriipin kartoitus suoritettiin kanootilla 4.-5.5. klo 20:30-1:00 välisenä aikana. Sää 

Kartta 4. Kriipin viitasammakkohavainnot
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oli  kartoitukseen  sovelias,  tyyni  ja  kirkas.  Lämpötila  aloittaessa  +12°C ja
lopettaessa  +4°C.  Kartoitusalueella  (=luonnonsuojelualueen  rajaus)  havaittiin
yhteensä 26 soidintavaa viitasammakkokoirasta.

5.4. Saarioisjärven havainnot

Saarioisjärven  kartoitus  suoritettiin  kanootilla  5.-6.5.  klo  20:00-1:00  välisenä
aikana.  Sää  oli  kartoitukseen  sovelias,  tyyni  ja  kirkas.  Lämpötila  aloittaessa
+11°C ja  lopettaessa  +3°C.  Kartoitusalueella  (=luonnonsuojelualueen  rajaus)
havaittiin  yhteensä  168  soidintavaa  viitasammakkokoirasta.  Havainnot
jakautuivat ympäri aluetta. Aivan järven eteläisimpään nurkkaukseen ei päästy 

Kartta 5. Saarioisjärven viitasammakkohavainnot
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runsaasta  kasvillisuudesta  johtuen.  Kohta  on  merkitty  kartalle  ?  -merkillä.
Oletettavasti  lajia  esiintyy  myös  siellä  ja  tämä  on  huomioitu  aluerajauksia
laadittaessa. Järvellä on tehty vuonna 2010 viitasammakkokartoitus (Nieminen
ym.)  ja  sen  tulokset  on  otettu  huomioon  tässä  raportissa.  Kartoitukset  eivät
kuitenkaan  ole  vertailukelpoisia,  sillä  aikaisempi  kartoitus  on  tehty  ilmeisesti
päiväaikaan, eikä raportissa esitetä lajin koiraiden yksilömääriä. Saarioisjärveltä
oli Hatikassa yksi tuore havainto viitasammakoista (n. 100 yksilöä). Eri yksilöiden
havainnointipisteitä  ei  ole  eroteltu,  mutta  havaintopaikka  on  laitettu
Kansanopiston rantaan.

5.5. Tykölänjärven havainnot

Tykölänjärven  kartoitus  suoritettiin  kanootilla  8.-9.5.  klo  20:00-1:30  välisenä
aikana.  Sää  oli  kartoitukseen  sovelias,  tyyni  ja  kirkas.  Lämpötila  aloittaessa
+16°C ja  lopettaessa  +5°C.  Kartoitusalueella  (=luonnonsuojelualueen  rajaus)
havaittiin yhteensä 35 soidintavaa viitasammakkokoirasta. Lisäksi ylös kirjattiin 

Kuva 1. Viitasammakon biotooppia Tykölänjärvellä ja kanootti varusteineen © Tapani Ilo
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33 rupikonnaa ja 1 ruskosammakko. Havaintoja on ympäri  järveä, eteläosasta
eniten. Järvellä on tehty vuonna 2010 viitasammakkokartoitus (Nieminen ym.) ja
sen tulokset on otettu huomioon tässä raportissa. Kartoitukset eivät kuitenkaan
ole vertailukelpoisia,  sillä  aikaisempi  kartoitus on tehty  ilmeisesti  päiväaikaan,
eikä raportissa esitetä lajin koiraiden yksilömääriä.

Kartta 6. Tykölänjärven viitasammakkohavainnot
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5.6. Ahtialanjärven havainnot

Ahtialanjärven  kartoitus  suoritettiin  kanootilla  6.-7.5.  klo  20:00-1:00  välisenä
aikana.  Sää  oli  kartoitukseen  sovelias,  tyyni  ja  kirkas.  Lämpötila  aloittaessa
+14°C ja  lopettaessa  +5°C.  Kartoitusalueella  (=luonnonsuojelualueen  rajaus)
havaittiin yhteensä 84 soidintavaa viitasammakkokoirasta. Lisäksi ylös kirjattiin 3
ruskosammakkoa. Havaintoja on ympäri järveä melko tasaisesti. Järvellä on tehty
vuonna 2010 viitasammakkokartoitus (Nieminen ym.) ja sen tulokset on otettu
huomioon tässä raportissa.  Kartoitukset  eivät  kuitenkaan ole  vertailukelpoisia,
sillä aikaisempi kartoitus on tehty ilmeisesti päiväaikaan, eikä raportissa esitetä
lajin koiraiden yksilömääriä. Lokkisaarta ei kartoitettu ko yönä lintujen häirinnän 

Kartta 7. Ahtialanjärven viitasammakkohavainnot
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minimoimiseksi,  mutta  saari  inventointiin  Lokkisaaren  ystävien  toimesta
tuloksetta (Itkonen, kirj. ilmoitus).

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Viitasammakon  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkoja  koskee  hävittämis-  ja
heikentämiskielto.  Kutupaikkojen  ja  kesäajan  levähdyspaikkojen  lisäksi
viitasammakon  talvehtimispaikat  tulisi  jättää  maankäytön  suunnittelussa
toimenpiteiden ulkopuolelle. Vähäinen tieto lajin ekologiasta vaikeuttaa kuitenkin
niiden  löytämistä  ja  suojelua.  Viitasammakon oletetaan Suomessa  talvehtivan
vedessä  (Jokinen  2012).  Ruotsalaisten  tutkimusten  mukaan  tyypillisimpiä
paikkoja  ovat  hitaasti  virtaavat  purot  ja  joet.  Myös  läpivirtaamajärvien  kuten
Ansionjärven  ja  Saarioisjärven pääuomat  saattavat  olla  viitasammakoiden
talvehtimispaikkoja.

Suomen  oloissa  tutkittua  ja  testattua  käyttökelpoista  tietoa  kutu-,  kesä-  ja
talvehtimispaikkojen välisten kulkureittien selvittämiseksi ja suojelemiseksi ei ole.
Lajin on Saksassa todettu suosivan liikkumisessa ojia ja pensaikkoja ja välttävän
kuivia  ja  avoimia alueita  (Jokinen 2012).  Kulkureittien katkeaminen voi  johtaa
populaation  pienentymiseen.  Teiden  ylityspaikkojen  liikennekuolemat  saattavat
aiheuttaa paikallisia tappioita vaeltaville sammakoille.

Tässä  selvityksessä  ei  tutkittu  esiintymispaikkoihin  liittyviä  kulkureittejä,  mutta
todennäköisesti  sellaisiakin  on.  Esimerkiksi  Hattelmalanjärven  eteläpuolella
kulkeva Turun Valtatie ja länsipuolella kulkeva Aleksis Kiven katu, Saarioisjärvellä
pohjoispuolella  kulkeva  Uittamontie  ja  Ahtialanjärven  eteläpuolitse  kulkeva
Valkeakoskentie  voivat  aiheuttaa  sammakoille  vaarallisen  ylityspaikan  mikäli
sammakkoyksilöt liikkuvat teiden yli.

Viitasammakon  vuodenkierron  elinpaikkojen  ja  siirtymäreittien  pääosa  voi
sijoittua kilometrin säteelle lisääntymispaikasta (Kovar ym. 2009). Tehokkaassa
viitasammakon  suojelussa  tulisi  ympäristöön  vaikuttavien  toimien  vaikutusta
tarkastella koko sillä alueella, jolla tärkeät elinpaikat potentiaalisesti sijaitsevat.
Viitasammakon kutu- ja muita esiintymispaikkoja saattavat hävittää tai heikentää
rantarakentaminen,  vesi-  ja  ranta-alueiden  ruoppaukset  ja  vesikasvien  niitto.
Esiintymään  voivat  vaikuttaa  välillisesti  myös  erilaiset  maataloustoimet,
vesistökuormitus, kasvinsuojeluaineet, ojitukset sekä ojien kunnostukset.

Hyvin suunniteltu elinympäristökunnostus voi toisaalta parantaa viitasammakon
elinoloja,  jos  se  monipuolistaa  rantaluhtien  rantarakennetta  lisäämällä  matalia
allikoita  ja  pohjukoita.  Viitasammakon  elinympäristön  kunnostus  voisi  toimia
kompensaationa,  jos  esimerkiksi  virkistyskäyttöä  varten  tehtävät  toimenpiteet
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uhkaavat  heikentää  lisääntymispaikkaa.  Elinympäristön  kunnostustoimet  tulisi
jaksottaa  usealle  vuodelle  ja  niiden  vaikutusta  viitasammakkoon  (ja  muuhun
eliöstöön) tulisi seurata, koska kokemuksia asiasta on vähän.

Suositukset lisääntymispaikoille

Viitasammakon  lisääntymispaikkoja  koskee  hävittämis-  ja  heikentämiskielto.
Näillä alueilla ei tulisi suorittaa elinympäristöä radikaalisti muuttavia toimia kuten
rakentamista,  ruoppaamista  tai  vesikasvien  niittoa.  Pienimuotoisesti  voidaan
kuitenkin,  tarkasti  suunnitellen  ja  työt  ajoittaen  sekä  jaksottaen  useammalle
kaudelle, todennäköisesti myös ruopata ja niittää vesikasveja, lisääntymispaikan
heikentymättä merkittävästi, ja jopa parantaa oloja viitasammakoille. Kunnostus-
ja  hoitotoimet  tulee  suunnitella  alue-  ja  paikkakohtaisesti  yhdessä
viitasammakkoasiantuntijan kanssa ja niiden vaikutuksia on suositeltavaa seurata
viitasammakoihin.  Aiheesta  tarvittaisiin  myös  lisää  tutkimustietoa.  Yleisesti
voidaan kuitenkin todeta, että mahdolliset toimet vesistön puolella tulisi suorittaa
lisääntymiskauden  (huhti-heinäkuu)  ulkopuolella,  silloin  kun  sammakot
todennäköisimmin ovat maalla (elo-syyskuu). Lajia hyödyttävät todennäköisesti
toimet,  jotka  poistavat  kutupaikkoja  varjostavia  puita  (puiden  kaataminen  tai
kaulaaminen).  Varjostavaa  ja  kosteampaa  pienilmastoa  ylläpitäviä  puita  ja
pensaita  ei  tulisi  kuitenkaan  poistaa  lajin  levähdysalueilta  missä  ne  antavat
suojaa viitasammakoille.  Myös esimerkiksi  monotonisiin järviruokokasvustoihin,
joissa  ei  ole  valmiina  lajin  kutupaikkoja  tai  -keskittymiä,  voidaan  kaivaa
viitasammakoiden vaatimukset huomioivia allikoita, jotka muokkaavat kasvustoa
aukkoisemmaksi.  Lajille  voi  myös  pyrkiä  tekemään,  kompensaationa  tai
varmistuksena  testaamattomille  kunnostustoimille,  uusia  tekolammikoita  tai
lahdekkeita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin ulkomailla toteutettuja alueita
ja/tai  ovat  ominaisuuksiltaan  mahdollisimman  samankaltaisia  läheisimpien
elinvoimaisten viitasammakoiden lisääntymisalueiden kanssa.

Suositukset levähdyspaikoille

Viitasammakon levähdyspaikkoja koskee hävittämis- ja heikentämiskielto. Lajin
levähdysalueita ei ollut mahdollista selvittää tämän työn yhteydessä laajemmin
mutta  kartoilla  esitetään  lajin  lähimmät  todennäköiset  levähdysalueet.  Näillä
alueilla ei tulisi, ilman niiden merkityksen selvittämistä, suorittaa elinympäristöä
radikaalisti  muuttavia  toimia  kuten  rakentamista,  ruoppaamista,  vesikasvien
niittoa,  pensaskerroksen  poistoa  tai  avohakkuita.  Kunnostustoimet  ja  muu
maankäytön  suunnittelu  tulee  suunnitella  alue-  ja  paikkakohtaisesti  yhdessä
viitasammakkoasiantuntijan kanssa ja niiden vaikutuksia on suositeltavaa seurata
viitasammakoihin. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että mahdolliset toimet tulisi
suorittaa  talvikaudella,  jolloin  sammakot  eivät  todennäköisesti  ole  alueella.
Talvella tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei alueella ole lajin talvehtimispaikkaa.
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Nykytietojen  valossa  talvi-inventointi  on  haastavaa,  mutta  mikäli
horrostamiskaudella  esimerkiksi  ruoppauksen  yhteydessä  havaitaan
sammakkoja,  on  urakoitsijat  ohjeistettava  keskeyttämään  työt,  jotta  esiintymä
voidaan tutkia. Lajia hyödyttäviä asioita ovat todennäköisesti sellaiset toimet jotka
säilyttävät tai lisäävät kosteina pysyviä alueita ja turvallisia kulkureittejä.

Jatkoselvitystarpeet

Mikäli  viitasammakon  todetuille  lisääntymispaikoille  tai  potentiaaliseksi
arvioiduille  levähdysalueille  suunnitellaan  aluetta  merkittävästi  muuttavaa
toimintaa,  suositellaan  tehtäväksi  kesäaikana  usean  käyntikerran
pyydystysmenetelmällä  laadittu  tutkimus,  jotta  saadaan  tarvittavaa  tietoa  lajin
esiintymisestä  kutuajan  ulkopuolella.  Tutkimuksessa  olisi  hyvä  pyrkiä
selvittämään  lisäksi  mahdolliset  viitasammakoiden  siirtymäreitit  kutu-  ja
kesäelinpaikkojen  sekä  talvehtimisalueiden  välillä  ja  itse  talvehtimispaikkojen
sijainti. Löydettyjä lisääntymis- ja levähdysalueita voivat heikentää myös erilaiset
maataloustoimet,  vesistökuormitus,  kasvinsuojeluaineet,  ojitukset  sekä  ojien
kunnostukset.  Näiden  vaikutukset  lajin  esiintymiin  tulisi  selvittää  vähintään
kilometrin säteeltä, jotta laji  pystytään ottamaan huomioon erilaisissa toimissa.
Myös  mahdollisesti  tehtävien  hoito-  ja  kunnostustoimien  vaikutuksia  lajiin  on
suositeltavaa seurata.

7 TIIVISTELMÄ

Tässä  raportissa  esitetään  Kanta-Hämeessä  ja  Pirkanmaalla  kuudella
lintuvesikohteella  suoritettujen  viitasammakkokartoituksien  tulokset,  jonka
Vanajavesikeskus  tilasi  Luontoselvitys  Metsäseltä  keväällä  2016.  Kartoituksen
perusteella  lajia  esiintyy  kaikilla  inventoiduilla  kohteilla  ja  viitasammakon  voi
todeta  olevan  Hattelmalanjärveä  lukuun  ottamatta  alueilla  verraten  runsas.
Raportissa kirjoitetaan lyhyesti  lajin suojelustatuksesta ja ekologiasta.  Mukana
raportissa on yksityiskohtaiset kartat kultakin alueelta, joilla esitetään havaittujen
viitasammakoiden soidinpaikat. Soidinpaikkojen, ilmakuvien ja aiempien tietojen
perusteella kartoilla esitetään myös lajin lisääntymispaikat ja potentiaalisimmat
levähdysalueet.  Lopuksi  annetaan  yleisluontoisia  ohjeita  ja  suosituksia  lajin
huomioimiseksi  hoito-  ja  kunnostustoimenpiteissä  ja  esitetään
jatkoselvitystarpeet.
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