
 
 
 
 
 
 
 

 
Suon kuivatusvesiä. Kuva: Jari Venetvaara 18.5.2016 
 

Viitasammakkoselvitys Laihialle suunnitellun 
pyrolyysilaitoksen suunnittelualueella 

 
 

Jari Venetvaara 
 
 
 
 

 

 
Karrakuja 6, 66400 LAIHIA 
Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi 
  



 2 
Sisältö 
 
 
 
 
 
 
 

1 JOHDANTO 3 

2 ALUE JA MENETELMÄT 4 

3 TULOKSET 5 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 7 

5 KIRJALLISUUTTA 7 

          
       
       
 
Laihialla 15.7.2016    
Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky   
     

 
 
FM Jari Venetvaara 
 
 
Yhteystiedot 
Karrakuja 6 
66400 LAIHIA 
puh. 0405145359 
sähköposti jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi 
 
  



 3 
1 JOHDANTO 

 
Työn tarkoituksena oli selvittää Laihian Isokylälle suunnitellun pyrolyysilaitosalueen 
viitasammakon mahdollisen esiintymisen tilannetta. Selvityskohteena olivat laitoksen 
suunnittelualue. Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy tilasi selvityksen Biologitoimisto 
Jari Venetvaara Ky:ltä 18.5.2016. Ajankohta oli silloin jo hieman myöhäinen lajin 
helpolla havaitsemiseksi. 
 
Viitasammakko (Rana arvalis) kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) 
eläinlajeihin ja se on Suomessa rauhoitettu luonnonsuojelulailla. Siten sen lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) 
perusteella kielletty. Viitasammakoiden lisääntymispaikkoja ovat lajin kutupaikat. 
Lajin levähdyspaikoiksi katsotaan sen kesäelinympäristö sekä sen talvehtimispaikat. 
Lisäksi lajilla on oltava mahdollisuus liikkua lisääntymispaikkojensa, 
kesäelinympäristönsä ja talvehtimispaikkojensa välillä.  

Viitasammakko on euraasialainen laji, jolla on melko laaja levinneisyysalue. 
Maankäytön aiheuttamien elinympäristömuutosten sekä ympäristön saastumisen takia 
laji on kuitenkin harvinaistumassa monissa maissa. EU-maissa viitasammakon 
suojelutilanne on arvioitu kokonaisuudessaan suotuisaksi ainoastaan Belgiassa, 
Latviassa, Liettuassa, Virossa, Suomessa ja Ruotsissa (Jokinen, M. 2012).  

Viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa pohjoisinta osaa lukuunottamatta  ja 
lajin runsaus vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Etelä-Suomessa se on yleinen ja 
Keski-Suomessa se on esiintymiseltään runsain ja monin paikoin se on tavallista 
sammakkoa yleisempi. Kaustisen alueella Viitasammakko on jokseenkin yleinen 
(Neumann ym. 2014).  

Viitasammakko elää kesäisin kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja 
soilla (Sierla ym. 2004). Kutuaikana viitasammakot kerääntyvät vesistöihin. Kutu 
tapahtuu seisovissa vesistöissä kuten suolammissa, aapasoiden rimmissä ja allikoissa 
sekä ojissa. Viitasammakoiden talvehtimisstrategioista pohjoisilla alueilla ei ole 
käytettävissä paljoa tutkimustietoa. Olemassa olevien tietojen mukaan osa 
viitasammakkopopulaatiosta talvehtii ilmeisesti kutualueillaan, mutta osalla 
populaatioista on toisistaan erilliset talvehtimis- ja kutualueet, joiden välillä ne 
vaeltavat (Jokinen, M. 2012). Viitasammakoiden tiedetään vaeltavan enintään 1000 m 
pitkiä matkoja talvehtimis- ja kutupaikkojensa välillä (Kovar ym. 2009).  

Viitasammakon talvehtimispaikkoja on lampien pohjassa (Sierla ym. 2004), hitaasti 
virtaavissa joissa ja puroissa (Elmberg 2008, viitattu selvityksessä Jokinen, M. 2012) 
sekä maalla karikkeessa (Kovar ym. 2009 viitattu selvityksessä Jokinen, M. 2012 sekä 
Voituron ym. 2009). Viitasammakot pystyvät liikkumaan kylmähorroksen aikana ja 
esim. hakeutumaan jään paksuuntuessa syvemmälle (Elmberg 2008, viitattu 
selvityksessä Jokinen, M. 2012).  

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan (Voituron ym. 2009) nuoret viitasammakot 
talvehtivat myös terrestrisessä ympäristössä (mullassa, karikkeessa) ja ovat 
sopeutuneet jäätymiseen ainakin -3 pakkasasteeseen asti. Lumi on hyvä lämmöneriste, 
joten talvella paksun lumipeitteen alla on yleensä vain muutama aste pakkasta.  

Laihialla pyrolyysilaitoksen hankealueella sammakkoeläimistä voi esiintyä 
levinneisyytensä ja elinympäristönsä perusteella sammakko (Rana temporaria), 
viitasammakko (Rana arvalis) ja rupikonna (Bufo bufo). Mainitut lajit ovat Suomen 
luonnonsuojelulain (1096/1996, 6. luku) nojalla rauhoitettuja. Rauhoitettujen 
eläinlajien tahallinen tappaminen tai häiritseminen, erityisesti eläinten 
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lisääntymisaikana on kielletty. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN 
uhanalaisluokituksessa edellä mainitut lajit ovat luokiteltu kuitenkin elinvoimaiseksi 
(LC).  
 
Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla. 
Yleensä viitasammakon kutu alkaa Etelä-Suomessa noin 20. huhtikuuta melko pian 
jäiden lähdettyä ja pohjoiseen mentäessä myöhemmin (Terhivuo, Sierla ym. 2004 
mukaan).  
 
Viitasammakoita on helpointa havaita niiden kudulta. Kudun ollessa käynnissä 
viitasammakko-urokset päästelevät ’pienen koiran haukuntaa etäältä’ -muistuttavaa 
ääntä. Aktiivisimmillaan urokset ovat iltaisin ja öisin. Lammikoita täytyy lähestyä 
varoen, sillä otus on arka. Usein joutuu seisomaan hiljaa toistakymmentä minuuttia, 
ennen kuin ne alkavat uudelleen äännellä havainnointisijan aiheuttaman 
liikkumisäänen jälkeen. Pyrolyysilaitoksen rajatulla suunnittelualueella kaikki 
viitasammakolle soveltuvat ojat, lammikko- ja allikko-elinympäristöt käytiin 
kuuntelemassa. Laihialla todennäköisesti aikaisen alkukevään vuonna paras 
havainnointiaika on suunnilleen 25.4. – 10.5. välinen aika, normaalina keväänä 8.5. – 
18.5.  

 

2 ALUE JA MENETELMÄT 
 
Selvitysalue sijaitsee Laihian Isokylän alueella, n. 7 km Laihialta Jurvan suuntaan. 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n pyrolyysilaitoksen nykyisen alueen pinta-ala on 
n. 5 ha?. Aluetta käveltiin 18.5.2016 klo 20 – 22 jalan ja etsittiin viitteitä mahdollisesta 
viitasammakon esiintymisestä alueella. Maastotöistä ja raportista vastasi biologi, FM 
Jari Venetvaara. Ellei muuta mainita niin kaikki valokuvat © Jari Venetvaara. Sää oli 
työn tekemiselle hyvin soveltuvaa, lähes tyyntä ja puolipilvistä. Lämpötila oli +8°C. 
 

 

 
Kuva 1. Pyrolyysilaitoksen selvitysalueen sijainti punaiset sisäkkäiset ympyrät. Kartta © 
Maanmittauslaitos, karttapalvelu Karpalo 
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Kuva 2. Viitasammakkokartoitettu alue on tummempi vihreä rajaus eli varsinainen 
rakennettava pyrolyysilaitosalue. Tummemman vihreä katkoviiva on todennäköinen 
tulevaisuuden laajennusalue, joka myös tarkistettiin. Kiinteistöjen rajat ohuella 
punaisella. Alueella ei ollut viitasammakolle sopivaa seisovavetistä elinympäristöä eli 
luonnontilaisia allikoita tai luonnonojia. Kuva © Maanmittauslaitos karttapalvelu 
Karpalo. 

 
 

3 TULOKSET 
 
Kartoitusalue oli suurimmaksi osaksi nuorta kasvatusmetsää, puiden pituus alle 6 m ja 
rungon halkaisija rinnan korkeudella alle 7 cm. Laitoksen läheisyydessä katkoviiva-
alueella oli myös edellistä varttuneempaa talousmetsää sekametsänä. Siellä puiden 
korkeus oli 10 – 14 m ja enintään 16 m. Rungon halkaisija rinnan korkeudella oli 15 – 
20 cm, enintään 30 cm. Lisäksi alueella oli mm. isovarpurämettä. Kaikki alueen ojat ja 
allikot käytiin läpi.  
 
Mitään havaintoja viitasammakon läsnäolosta alueella ei saatu. Myöskään minkään 
sammakon kutua ei nähty. Tämän kartoituksen perusteella pyrolyysilaitoksen 
suunnittelualueella olevilla vetisillä kohteilla ei ole EU:n luontodirektiivin 
tarkoittamia viitasammakon lisääntymisalueita, joiden heikentäminen tai hävittäminen 
on kiellettyä. Ei myöskään kaksi vuotta sitten kaivetulla ojalla nähty viitteitä 
viitasammakosta. 
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Kuva 3.  Kaksi vuotta sitten suolle kaivettu oja johti ojan levennykseen. Levennys oli 
alueen suurin ja samalla ainoa vesilätäkkö. Kuva: Jari Venetvaara 18.5.2016. 
 
 
 
 

 
Kuva 4. Kaivetusta vesilätäköstä johtaa laskuoja Kuva: Jari Venetvaara 18.5.2016. 
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Kuva 5. Isovarpurämettä, jolle oja kaksi vuotta sitten on kaivettu. Kuva: Jari 
Venetvaara 18.5.2016. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Viitasammakolle ei ole sopivaa elinympäristöä pyrolyysilaitoksen hankealueella. 
Lajista ei myöskään saatu yhtään havaintoa yhden käyntikerran perusteella. Yksi 
käyntikerta on riittävä, kun se tehdään oikeaan aikaan keväästä ja siihen sopivalla 
säällä. Vuoden 2016 käyntikerta 18.5. oli todennäköisesti kuitenkin hieman 
myöhäinen, koska alkukevät oli normaalia aikaisempi. Sää tutkimusajankohtana oli 
sopiva ja samoin vuorokaudenaika oli oikea. 

 
Suojelun taso 
Viitasammakko on paikoin tavallista sammakkoa yleisempi ja sillä on hyvin 
elinvoimainen kanta Suomessa. 
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ympäristo ̈lautakunnan julkaisusarja 1/2009. 76 s.  

Neumann, A., Urho, K. ja Uimarihuhta, H. 2014: Ramboll Oy:n tekemä 
viitasammakkoselvitys Keliber Oy:n valtauksilla Kaustisilla. Ramboll Oy 2014. 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010. Suomen lajien 
uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Erillisjulkaisu. Ympa ̈risto ̈ministerio ̈ ja Suomen 
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