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1 Joki-Hautalammen selvitysalue
Rääkkylän Joki-Hautalampi kuuluu lintuvesiensuojelu- ja Natura 2000-ohjelmaan. Matala järvi näyttää
päällisin puolin edelleen hyvältä. Umpeenkasvu ei ole edennyt niin nopeasti kuin monella muulla
lintujärvellä. Tähän lienee osasyynä järvien kuuluminen suoraan Saimaan vesistöalueeseen, jossa
vedenkorkeuden vaihtelut voivat olla huomattavia säännöstelyn takia.
Joet ja ojat tuovat edelleen isoja määriä turvetta ja muuta kiintoainetta ympäröiviltä alueilta. Vaikka
turvetuotanto on suureksi osaksi loppunut Penkki- ja Tuohtaansuolla, kuormittaa Piimäjoki edelleen
voimakkaasti Jokilampea. Jokilammella on keväisin irronnut ja ajautunut kapeaosmankäämilauttoja
avovesialueelle, jonne ne ovat juurtuneet paikalleen (paikallisen mökkiläisen kertomaa).
Liiallinen umpeenkasvu ja vedenlaadun heikentyminen ovat sittemmin edenneet liian pitkälle ja järvien
ekologinen tila on taantunut voimakkaasti. Erityisen ongelmallista on järviin tuleva humus, joka värjää
veden tummaksi ja oletettavasti tukahduttaa tärkeän pohjakasvillisuuden (Pirinen ym. 2013).

2 Viitasammakko
2.1 Viitasammakon ekologiasta ja levinneisyydestä
Paikkauskollinen viitasammakko (Rana arvalis) elää koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta.
Lajin runsaus vaihtelee melko harvasta melko runsaaseen. Viitasammakko esiintyy Keski-Suomessa
runsaammin kuin Etelä-Suomessa ja paikoin se on jopa tavallista sammakkoa yleisempi. Viitasammakon
elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen rannat (myös murtovesi) ja erilaiset pienvedet, kuten lammikot ja ojat,

sekä näiden läheiset maa-alueet: kosteikot, rantaluhdat sekä kosteat niityt ja metsät. Laji elää sekä
akvaattisessa että terrestrisessä elinympäristössä, ja liikkuu niiden välillä (Saarinen 2017). Suomessa ja
Pohjois-Ruotsissa viitasammakoiden oletetaan talvehtivan vedessä, mutta Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa
ainakin osa kannasta talvehtii varmuudella maalla (Elmberg 2008) ja niiden on osoitettu kestävän
ruumiinlämmön laskemisen alle 0 °C:een (Voituron ym. 2009). Osa viitasammakkopopulaatioista talvehtii
ilmeisesti kutualueillaan, mutta osalla populaatioista on toisistaan erilliset talvehtimis- ja kutualueet, joiden
välillä sammakot vaeltavat. Ruotsalaisten tutkimusten mukaan tyypillisimpiä talvehtimispaikkoja ovat
hitaasti virtaavat joet ja purot: viitasammakoita on löydetty näistä vesikasvillisuuden seasta alle puolen
metrin syvyydestä. Viitasammakot pystyvät liikkumaan kylmähorroksen aikana ja hakeutumaan jään
paksuuntuessa syvemmälle. (Elmberg 2008).
Lisääntymisaikana viitasammakot kerääntyvät kutupaikoille, kuten reheville lintujärville, joille saattaa
kerääntyä keväällä jopa satojen koiraiden kerääntymiä. Viitasammakko tarvitsee kutupaikakseen
suuremman vesialueen kuin ruskosammakko Rana temporaria. Kutupaikkana on usein lampi,
järvenpohjukka tai meren lahti (Sierla ym. 2004). Soidinääni on pulputtava eroten selkeästi ruskosammakon
matalasta kurnutuksesta.
Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, joka edellyttää Suomessa tiukkaa suojelua. Lajin
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain nojalla.

Kuva 1. Viitasammakkokoiraat muuttuvat soidinaikana sinisiksi. Rautjärvi 2001, videopysäytyskuva.

2.2 Inventointi
Esiintymisselvitys kannattaa tehdä lajin lisääntymisaikaan, jolloin lisääntymispaikat saadaan samalla
rajattua. Etelä-Suomessa kartoitus voidaan tehdä huhtikuun loppupuolella-toukokuun alkupuolella,
pohjoisempana joitain viikkoja myöhemmin. Kutuaika on usein lyhyt ja selvitysajankohdan oikea

ajoittaminen vaatii tilanteen seuraamista esim. tunnetulla luonnonoloiltaan samankaltaisella esiintymällä ja
internetin havaintopalveluista. Laji kutee yleensä hieman myöhemmin kuin tavallinen sammakko.
Viitasammakko voidaan varmasti määrittää äänen perusteella: soidinääni on lajityypillistä haukuntaa tai
pulputusta. Matala ääni hukkuu helposti taustameluun ja kuuluu hyvälläkin säällä vain noin 100 metrin
päähän. Koska kutupaikat ovat matalassa vedessä (rannan lähellä), niitä voi yleensä helpoiten lähestyä
rantoja pitkin kävelemällä. Aivan vesirajaan ei kannata mennä, sillä viitasammakot ovat arempia kuin
tavalliset sammakot ja usein ihmisen havaittuaan lopettavat pulputuksen jatkaakseen sitä taas kohta
uudelleen. Samalla kuuntelupaikalla kannattaa viipyä ainakin puoli tuntia havaintojen varmistamiseksi ja
yksilöiden laskemiseksi. Kuuntelu kannattaa tehdä kasvillisuuden tms. suojassa. Piiloutuminen ja alas
istuminen saa sammakot palaamaan sukelluksista nopeammin takaisin pintaan soidintamaan.
Viitasammakot ovat kutuaikaan äänessä pitkin päivää (erityisesti auringonpaisteessa) sekä myös illalla ja
yöllä, jos sää on tyyni ja vuodenaikaan nähden lämmin. Iltaisin on usein vähemmän taustamelua, esim.
liikenteen ja lintujen ääniä, tuulikin heikentyy usein iltaisin, joten kurnutus kuuluu paremmin.
Kartoituskäyntejä suotuisiksi arvioiduille alueille olisi hyvä tehdä useampi, vähintään kaksi (Saarikivi 2017).

3 Joki-Hautalammen inventointi
Kartoitusapuna käytettiin äänenvahvistuslaitetta Telingan Pro-X-parabolisen mikrofonin ja digitallentimen
yhdistelmää, jolloin viitasammakkojen havaitsemisetäisyys nousi tuntuvasti. Kartoitukset teki
luontokartoittaja Jari Kontiokorpi.
Kartoitukset tehtiin veneellä Joki-Hautalammella tyyninä ja poutaisina öinä. 10.–11.5. laskenta (klo 20.30–
01.00) jouduttiin keskeyttämään tuulen noustessa häiritseväksi ja sitä jatkettiin 13.5. klo 21–01.30.
Ruovikkolintujen venekartoitusten yhteydessä 14.5. klo 3.40–9.30 saatiin täydentävää aineistoa
viitasammakoille.
Veneellä soudettiin hitaasti kasvillisuusvyöhykkeitä myötäillen kuulostellen koko ajan. Sadan kahdensadan
metrin välein kuunneltiin äänenvahvistuslaitteella pari minuuttia, jolla viitasammakkoja kuultiin jopa
kahdensadan metrin päästä niitä häiritsemättä. Kaikkiaan kuuntelupysähdyksiä tuli vajaa sata.
Kävellen saatiin vielä täydentävää aineistoa lintukartoitusten yhteydessä Hautalammelle 12.5. klo 4.15–
10.35, mutta Jokilammen rantoja pitkin toukokuinen ympärikävely jäi pois huonojen laskentasäiden ja
aikataulullisten syiden takia. Jokilampi kierrettiin jalkaisin vasta 1.6. ja Hautalampi uudelleen 8.6., mutta
tällöin oli enää muutamia viitasammakkoja äänessä.
Kartoitus ei ollut siten läheskään koko alueen kattava, mutta kohtalainen käsitys viitasammakosta JokiHautalammelle saatiin.

Kuva 2. Rääkkylän Joki-Hautalammen kartoitusalueen rajat kirkkaanturkoosilla viivalla (Natura2000-alue,
lintuvesiensuojelualueen raja vihreällä vinoviivoituksella). Punaisella viivalla kiertolaskennan reitit, sinisellä
vinoviivoituksella kartoituksen pahimmat katvealueet.

3.1 Tulokset
Viitasammakko oli erittäin runsaslukuinen kaikkialla kartoitusalueella, jossa vedessä oli
ilmaversoiskasvustoa tai saraikkoa. Kuvassa 3 näkyvät havaitut alueet, joissa viitasammakkoa kuultiin.
Tiheimmin viitasammakkoa havaittiin Hautalammen itä-, pohjois- ja luoteisrannoilla sekä Jokilammen
etelärannalla. Hautalammen etelärannalta laji vaikutti puuttuvan samoin kuin Ruununsaaren etelärannalta.
Syy Jokilammen itäpään vähäiseen viitasammakkomäärään jäi epäselväksi. Oliko alue oikeasti lajille huonoa
vai heikko esiintymä esimerkiksi ajallista sattumaa (ko. alue oli kartoitusillan 10.5. ja aamun 14.5.
ensimmäinen kohde)? Todennäköisesti jälkimmäinen vaihtoehto on lähempänä totuutta.
Määrät olivat huomattavia. Hurjimmillaan ei äänenvahvistuslaitteella pystynyt kunnolla erottamaan
yksittäistä pulputtajaa, äänimatto oli lähes tasaista huminaa. Osmankäämiköissä ja ruovikoissa tiheys
vaikutti olevan suurempi kuin Hautalammen saraluhdalla. Kaikkiaan karkeasti arvioitujen osa-alueiden
yhteissummaksi tuli lähes 8000 kuultua viitasammakkoa. Todellinen viitasammakkomäärä on
moninkertainen.
Ruskosammakkoja kuultiin myös monin paikoin, mutta määrät olivat paljon pienempiä kuin
viitasammakolla. Rupikonnia (Bufo bufo) kuultiin kaikkiaan kymmenkunta.

Kuva 3. Rääkkylän Joki-Hautalammen havaitut viitasammakkoesiintymät keväällä 2021.

3.2 Johtopäätökset
Joki-Hautalammella on erittäin suuri viitasammakkopopulaatio. Määrä lienee kymmeniä tuhansia aikuisia
yksilöitä.
Lampi on ollut myös tärkeä kalastuskohde (esim. Hottola 1993), joskin särkikalavaltaistuminen ja veden
laadun heikentyminen ovat vähentäneet kalastusta (Pirinen ym. 2013). Vapaa-aikakalastaja Taisto Salo
raportoi 2021 kokemuksista Hautalammelta: ”sorva, pieni lahna ja särkikanta runsaita, hauki vähentynyt.
Kesähelteellä kalat kuolivat yön yli katiskaan syvimmissäkin kohdissa ja katiskat olivat limaisia. Elokuussa
tuli hyvin ahventa, myös isoja”. Keväisin saapuu Jokilammelle kutemaan paljon haukia ja lahnoja, mutta
myös muita kalalajeja. Kesäinen koekalastus 2021 sen sijaan kertoi lajiston olevan suppea ja yksikkömäärät
pieniä kuten aiemmissakin koekalastuksissa 2012, 2015 ja 2018. Kalakanta on harva, kalaston rakenne
normaali ja tasapainoinen.
Viitasammakosta sanotaan, ettei se pysty kovin hyvin kilpailemaan kalojen tai rapujen kanssa, joten se
pyrkii välttämään pienvesiä, joissa niitä on (Saarikivi 2017). Soidintavia viitasammakkoja kuultiin jopa
Jokilammen avoveden ympäröivissä osmankäämisaarekkeissa (kuva 3), jotka ovat enimmillään sadan
metrin päässä lähimmästä mantereen ilmaversoiskasvustosta. Lisää hämmennystä tuottavat tiedot
erinomaisesta sudenkorentokannasta (mm. direktiivilajit lumme-, siro- ja täplälampikorento, Kontiokorpi
2022b), mutta vakavasti heikentyneestä vesilintukehityksestä (mm. Kontiokorpi 2022a).
Viitasammakon lisääntymispaikoista saatiin siis kohtalainen käsitys, mutta talvehtimispaikkoja ei tunneta.
Viitasammakkojen talvehtimispaikkoina pidettyjä hitaasti virtaavia jokia on Joki-Hautalammella Piimä- ja
Nivanjoki, joissa voi olettaa osan viitasammakoista talvehtivan.

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat samalla alueella ja osin päällekkäisiä, ja lajin
elinympäristöä onkin syytä tarkastella toiminnallisena kokonaisuutena lajille soveltuvissa elinalueen osissa.
Tähän kokonaisuuteen kuuluu usein koko lähivaluma-alue. Tällöin maa-alueilta tulee tunnistaa niitä
piirteitä, jotka ovat lajille keskeisimpiä (mm. kosteat metsänkohdat, ojanvarret ja painanteet) ja joita
pyritään hankkeiden yhteydessä huomioimaan ja mahdollisuuksien mukaan säilyttämään (Saarikivi 2017).
Joki-Hautalammella viitasammakko voi hyvin ja todennäköisesti kunnostustoimilla ei lajia heikennettäisi.
Sen sijaan ulkoiset uhat ovat todellisia ja viitasammakonkin takia olisi valuma-alueen vedenlaatu pyrittävä
pitämään kunnossa tai parantamaan sitä.

Kuva 4. Hautalammen rantaluhdan viitasammakkoja 12.5.2021. Suurin osa viitasammakoista havaittiin ruovikoissa
ja osmankäämiköissä.

4 Kiitokset
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