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Yhteenveto

Raportissa esitellään tuloksia kovakuoriaisten (Coleoptera), yöperhosten ja perhosten (Lepidoptera),
juoksuhämähäkkien (Araneae: Lycosidae), liito-oravan (Pteromys volans) sekä viitasammakon
(Rana arvalis) inventoinnista Kolarin ja Pajalan suunnitelluilla kaivosalueilla. Selkärankaisia lajeja
etsittiin aktiivisesti viiden tutkimusalueille tehdyn maastokäynnin aikana. Selkärangattomia eläimiä
kerättiin sekä aktiivisella etsimisellä että neljällä eri pyydystyypillä: kuoppa-, ikkuna-, väri- ja
syöttipyydyksillä.

Selkärankaisista kohdelajeista kumpaakaan ei löydetty tässä inventoinnissa. Joitain harvinaisia ja
uhanalaisia selkärangattomia löydettiin suunnitelluilta kaivosalueilta ja vertailualueilta. Kaikki
uhanalaiset lajit on luokiteltu joko silmälläpidettäviin (NT) tai puutteellisesti tunnettuihin (DD)
Suomen ja Ruotsin uhanalaisarvioinnissa. IUCN:n luokittelussa korkeammalle sijoittuvia, tai lailla
suojeltuja lajeja ei löydetty. Kaikkiaan selkärangattomia löydettiin 597 lajia tässä tutkimuksessa:
491 kovakuoriaista, 13 pistiäistä, 73 perhosta ja 20 juoksuhämähäkkiä. Tutkimusalueellae ei ole
todellista

luonnonsuojelullista

arvoa,

mahdollisina

poikkeuksina

Äkäsjokisuun

vanhan

sementtitehtaan alue ja Rautuvaarassa sijaitseva lähdepuro.

Tämä tutkimus antaa varsin hyvän pohjan alueella tapahtuvien muutosten seurantaan, mutta ilman
tietoja populaatioiden normaalin vuosittaisen vaihtelun määrästä on vaikea tehdä yksiselitteisiä
johtopäätöksiä mahdollisen tulevan kaivostoiminnan vaikutuksista hyönteisten populaatioihin. Jotta
voitaisiin

selvittää

vuosittaisen

vaihtelun

laajuutta

selkärangattomien

tutkimusalueellamme, tarvittaisiin 2-4 vuotta lisää pyydystämistä.

populaatioissa
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Sanasto

IUCN:n uhanalaisluokitus

RE - Hävinneet
CR - Äärimmäisen uhanalaiset
EN - Erittäin uhanalaiset
VU - Vaarantuneet
NT - Silmälläpidettävät
LC - Elinvoimaiset
DD - Puutteellisesti tunnetut

CR, EN ja VU luokkiin kuuluvat lajit ovat uhanalaisia.

Metsätyyppiluokitukset

Suomessa yleisesti käytössä oleva metsätyyppien luokittelujärjestelmä perustuu Cajanderin (1926)
ja Kalliolan (1973) julkaisuihin. Luokitus kuvastaa alueellisia ilmasto-olosuhteita ja maaperän
ravinteikkuutta. Tyypit tunnistetaan pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuudesta. Valtaosa
tutkimusalueemme metsistä kuului kolmeen luokkaan:
MCCT: mustikka-kanerva-jäkälätyyppi (Myrtillus-Calluna-Cladina)
EMT: variksenmarja-mustikkatyyppi (Empetrum-Myrtillus)
HMT:

metsäkerrossammal-mustikkatyyppi

kolmesta.)

(Hylocomium-Myrtillus)

(ravinteikkain

näistä
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1. Johdanto
Tässä raportissa esitetään valittujen eläinryhmien alustavan kartoituksen Suomen Kolariin ja
Ruotsin

Pajalaan

suunnitelluilla

kaivosalueilla.

Tutkimus

tilattiin

Oulun

Yliopiston

eläintieteelliseltä museolta Northland Resources:in toimesta vuoden 2008 alussa. Tavoitteenamme
oli tehdä peruskartoitus kohdealueiden eläimistöstä, kiinnittäen erityistä huomiota uhanalaisiin
lajeihin joita saattaisi löytyä.

Northland Resources Inc. kehittää Sahavaaran ja Tapulin rautamalmikaivoksia Pajalassa, Ruotsissa,
sekä Hannukaisen rautamalmikaivosta Kolarissa, Suomessa. Kaivosten lisäksi harkitaan
rikastamoiden rakentamista sekä Sahavaaraan että Hannukaiseen. Kaivostoiminta edellyttää myös
rikastushiekan käsittelyjärjestelmän ja sivukiven varastointialueet, sekä muut tarvittavat kaivos
infrastruktuurit kaikkiin kohteisiin. Yksi vaihtoehto on, että Stora Sahavaaran ja Hannukaisen
rikasteesta

tehtäisiin

pellettejä.

Mahdollisia

pellettitehtaan

paikkoja

ovat:

Rautuvaara

Hannukaiselle, Äkäsjokisuu Stora Sahavaaralle ja/tai Hannukaiselle ja Kaunisvaara Stora
Sahavaaralle. Lopullista päätöstä pellettitehtaiden sisällyttämisestä ja sijainnista ei ole tehty tämän
raportin kirjoittamishetkellä.

Tässä lajistoselvityksessa keskityimme kovakuoriaisiin (Coleoptera), yöperhosiin ja perhosiin
(Ledidoptera), mehiläisiin (Hymenoptera: Apoidea) ja juoksuhämähäkkeihin (Araneae: Lycosidae).
Etsimme tutkimusalueelta lisäksi kahta selkärankaista lajia, viitasammakkoa (Rana arvalis) ja liitooravaa (Pteromys volans). Molemmat lajit ovat suojeltuja Suomessa ja liito-orava on luokiteltu
vaarantuneeksi uhanalaisten lajien arvioinnissa (Rassi ym. 2001).

Juhani Itämies on kirjoittanut tekstin hämähäkeistä, Mikko Pentinsaari tekstin selkärankaisista
kovakuoriaisista ja pistiäisistä ja Jani Raitanen tekstit perhosista.

2. Materiaalit ja menetelmät

Liito-orava (Pteromys volans) on yöeläin ja eläviä yksilöitä ei ole helppo havaita. Helpoin tapa
selvittää onko laji läsnä tietyllä alueella, on etsiä sen jätöksiä. Jätökset ovat pitkänomaisia,
kellertävän ruskeita pellettejä, joita löytyy yleensä pitkien ja paksujen kuusien ja haapojen juurelta.
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Kuva 1. Kuoppapyydys. Kuvannut: Mikko Pentinsaari.
Levinneisyysalueensa pohjoisosissa P. volans suosii vanhoja kuusivaltaisia metsiä joissa on paljon
lehtipuista, etenkin haapaa (Reunanen ym. 2002). Etsimme P.volansin jätöksiä tutkimusalueen
elinympäristöltään sopivista kohdista.

Viitasammakko on morfologisesti hyvin samankaltainen kuin tavallinen sammakko, mutta uroksen
soidinkutsu kuullostaa aivan erilaiselta. Tavoitteenamme oli etsiä parittelevia viitasammakoita
sopivissa elinympäristöissä kuuntelemalla sammakoiden ääniä. Tunnistimme myös kaikki
sammakot, jotka kohtasimme kentällä tai saimme pyydyksillä.

Selkärangattomia eläimiä kerättiin aktiivisella etsimisellä (seulonnalla ja haavilla) ja neljällä eri
pyydystyypillä (ks. alla). Kaiken kovakuoriais- ja pistiäismateriaalin (Coleoptera ja Hymenoptera)
tunnisti Mikko Pentinsaari. Perhosmateriaalin (Lepidoptera) tunnisti Jani Raitanen.

Juoksuhämähäkkien tunnistus tehtiin Juhani Itämiehen toimesta. Kaikki aikuiset tunnistettiin.
Nuoret ja kasvuikäiset jätettiin pois aineistosta niiden tunnistamisen vaikeudesta johtuen. Lajien
tunnistuskirjoina käytettiin Palmgrenin (1939) ja Almquistin (2005) julkaisuja. Nimistö seuraa
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viimeksi mainittua kirjaa. Lajien tunnistuksen vahvistamiseen käytettiin Oulun yliopiston
eläintieteellisen museon diakokoelmaa sukupuolielimistä. Tämä kokoelma sisältää diakuvat
molempien sukupuolten sukupuolielimistä miltei kaikista Suomen lajeista. Kerätty aineisto
talletetaan Oulun museon kokoelmaan.
2.1 Kuoppapyydys

Kuoppapyydys on yksinkertainen passiivinen näytteenottomenetelmä maassa liikkuvia (lähinnä
selkärangattomia) eläimiä varten. Käyttämämme malli koostui 1000 ml:n muovipurkista (halkaisija
12 cm) joka oli kaivettu maahan siten, että reunat ovat maan pinnan tasalla, pienemmästä purkista
joka sopii tiukasti suuremman sisään ja vanerisesta katosta joka asennettiin noin 3cm maanpinnan
yläpuolelle (kuva 1). Sisemmän purkin pohjalle laitettiin pieni määrä vahvaa suolaliuosta
hyönteisten säilömistä varten. Muutama tippa pesuainetta lisättiin vähentämään liuoksen
pintajännitystä.
2.2 Ikkunapyydys

Ikkunapyydyksestä (eli flight-intercept trap) on useita variaatioita. Tässä projektissa käytetty malli
koostui kahdesta kohtisuoraan asetetusta läpinäkyvästä muoviruudusta ja niiden alapuolella kahden
litran muoviastiaan johtavasta suppilosta (kuva 2). Vahvaa suolaliuosta sekä pesuainetta laitettiin
astiaan säilömään hyönteissaalis.
2.3 Syöttipyydys

Syöttipyydys houkuttelee lajeja jotka vierailevat tuoksuvan tai haisevan nektarin lähteellä kuten
käyneissä hedelmissä tai voimakkaasti haisevissa kukkissa. On olemassa kaksi perussyöttipyydysmallia joita käytetään perhosten houkutteluun: "Jalas" ja "Oulu" mallit. Tässä tutkimuksessa
käytimme "Oulu"-mallin pyydyksiä (kuva 3), joiden on osoitettu olevan tehokkaampia kuin "Jalas"mallien (Laaksonen ym. 2006). "Oulu"-mallin syöttipyydys koostuu 20 litran muoviämpäristä jossa
on kolmesta neljään tasavälein olevaa reikää, joihin sisääntulo putket lisätään. Ämpärin sisäpuolella
on suppil, joka jakaa ämpärin kahteen osaan. Syötti on ylemmässä osassa ja alempi osa sisältää
hyönteismyrkkyastioita ja myrkyllistä ilmaa. Käytimme sekä olut- että punaviinipohjaisia syöttejä
tutkimuksessamme. Olutpohjainen syötti sisälsi 15l olutta, 10kg sokeria, 500g hunajaa, 3 banaania
ja 15g hiivaa.
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Kuva 2. Ikkunapyydys. Kuvannut: Mikko Pentinsaari.

2.4 Väripyydys

Väripyydys on suunniteltu kukissa vierailevien hyönteisten pyydystämiseen. Se koostuu valkoisesta
muoviastiasta, keltaisesta kauluksesta sekä katosta, joka suojaa pyydystä sateelta (kuva 4). Pieni
diklorvossikapseli sijoitettiin pyydykseen tappamaan sinne lentävät hyönteiset. Väripyydys on
tehokas keino kerätä esimerkiksi kukkakärpäsiä (Diptera: Syrphidae) ja mehiläisiä (Hymenoptera:
Apoidea). (Söderman & Leinonen 2004).
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2.5 Tutkimusalue ja pyydysten sijoittaminen

Meillä oli kolme suunniteltua kaivosaluetta tutkittavanamme: yksi Suomessa ja kaksi Ruotsissa.
Lisäksi keräsimme tietoa kahden mahdollisen kuljetuskäytävän varrelta, yhdeltä kummassakin
maassa. Tutkimme myös kahta mahdollista sijaintipaikkaa tulevalle pellettitehtalle. Molemmille
mahdollisille kuljetuskäytäville ja kaivosalueille valittiin vertailualueet. Vertailualueet valittiin
tutkimusalueemme ulkopuolelta siten, että kasvillisuus ja muut olosuhteet erosivat niin vähän kuin
mahdollista tutkittavista alueista. Kartat tutkimusalueista, joissa näkyy pyydysten sijoittelu, löytyvät
liitteessä 1 tämän raportin lopussa.Syynä vertailualueiden näytteenottoon suunniteltujen
kaivosalueiden

lisäksi

oli

selvittää

eroaako

lajien

kaivostoiminnan alueella ja sen ympäristössä toisistaan.

monimuotoisuus

ja

lajikoostumus
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Suunniteltu kaivosalue Suomessa sijaitsee Kolarissa, lähellä Hannukaisen kylää. Tämän
tutkimusalueen näytteet kerättiin viidellä ikkunapyydyksellä, kolmella linjalla kuoppapyydyksiä
(neljä pyydystä kussakin rivissä), neljällä syöttipyydyksellä ja yhdellä väripyydyksellä.
Elinympäristö Hannukaisen alueella on lähinnä käsiteltyä kuivaa mäntymetsää. Alueella oli myös
kosteampi kuusivaltainen alue jonne syöttipyydykset sijoitettiin. Mahdollisen kuljetuskäytävän
varrelle asetimme kolme riviä kuoppapyydyksiä, kaksi syöttipyydystä ja yhden väripyydyksen
erityyppisiin elinympäristöihin.

Tutkimme myös Rautuvaaran alueen johon rikastuslaitteet, rikastushiekka-altaat ja muu
infrastruktuuri mahdollisesti sijoitetaan, sekä mahdollisen pellettitehtaan alueen, johon sijoitettiin
kolme riviä kuoppapyydyksiä ja kaksi syöttipyydystä. Rautuvaaraa hallitsi pääasiassa kuiva
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mäntymetsä, mutta alueella oli myös yksi lähdepuro, jota ympäröi kuusivaltainen HylocomniumMyrtillus tyyppinen (HMT) metsä.

Toinen mahdollinen sijaintipaikka pellettitehtaalle on Äkäsjokisuun vanha teollisuusalue.
Sijoitimme kymmenen pienen muovikupeista tehdyn kuoppapyydyksen rivin sinne ja vietimme
paljon aikaa kesällä haavimalla kohdetta. Kasvillisuuden puolesta tämä alue oli ylivoimaisesti
mielenkiintoisin tutkimuskohteistamme. Suomessa harvinainen, lailla suojeltu laji masmalo
(Anthyllis vulneraria) on yksi hallitsevista kasvilajeista kohteessa. Pikkusinisiipeä (Cupido
minimus), jonka isäntäkasvi on masmalo, on havaittu Pajalan Kengiksessä, tutkimusalueidemme
eteläpuolella. Lisäksi Äkäsjokisuussa kasvaa muutamia ketomaruna (Artemisia campestris)
mättäitä, joka on useiden harvinaisten perhoslajien (Lepidoptera) isäntäkasvi.

Hannukaisen vertailualue sijaitsee Taporovassa. Asetimme Taporovaan saman määrän pyydyksiä,
mutta lisäsimme yhden ylimääräisen syöttipyydyksen ja vähensimme yhden ikkunapyydyksen.
Rautuvaaralla ei ollut erillistä vertailualuetta. Mitä syöttipyydyksiin tulee, Rautuvaaralla ja
Hannukaisen ja Rautuvaaran välisellä kuljetuskäytävällä oli yhdistetty vertailualue tulevan
pellettitehtaan sijaintiin tehtyjen muutosten takia. Kohtasimme myös muutamia odottamattomia
ongelmia syöttipyydystemme kanssa (enimmäkseen pyydyksiä rikkovien oravien aiheuttamia),
minkä vuoksi käytimme vähemmän pyydyksiä kuin olimme alunperin suunnitelleet.

Tapulin suunniteltu kaivosalue Ruotsin Pajalassa on mosaiikki avoimista, enimmäkseen
oligotrofisista rämeistä ja pienistä saarekkeista kosteaa kuusimetsää (HMT). Alueella oli myös
kuivempia saarekkeita, jotka olivat mäntyvaltaisia. Osa saarista oli osittain tai täysin avohakkuita,
kun taas toiset olivat lähempänä luonnollista tilaa ja niillä oli paljon lahoavaa puuta. Pyydysten
määrä oli sama kuin Hannukaisessa, paitsi syöttipyydyksillä joita oli viisi. Ruotsin toinen
suunniteltu kaivosalue Sahavaara oli heterogeenisempi ja siellä on enemmän merkkejä ihmisten
toiminnasta. Tarkempi kuvaus alueista joille sijoitimme pyydyksemme löytyy liitteestä 2 tämän
raportin lopusta. Sahavaarassa oli viisi ikkunapyydystä, kolme riviä kuoppapyydyksiä, viisi
syöttipyydystä ja yksi väripyydys. Yksi syöttipyydyksistä poistettiin ennen tutkimusjakson
päättymistä, koska orava oli tuhonnut pyydyksen. Mahdolliselta kuljetuskäytävältä kerättiin
näytteitä kuten Suomessakin, paitsi että käytettiin kolmea syöttipyydystä.

Tapulin vertailualue sijaitsi hieman pohjoiseen tutkimusalueelta, suokokonaisuuden reunalla.
Reunoilla oli jonkin verran kosteaa HMT metsää, joka muuttui kuivemmaksi mäntyvaltaiseksi
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metsäksi ylempänä mäkeä. Suksivaara, Sahavaaran vertailualue, oli HMT metsää alemmissa osissa
ja kuivaa mäntymetsää ylemmissä osissa kasvavan mäen lounaaseen laskevalla rinteellä. Mäen
alapuolella lounaassa sijaitsi suuri avoin suo. Pyydysten lukumäärä oli sama sekä Sahavaarassa että
Suksivaarassa. Mahdollisen kuljetuskäytävän vertailualueita tutkittiin käyttämällä yhtä monta
pyydystä kuin käytävällä itsellään.

Kaikkien pyydystemme koordinaatit sekä niitä ympäröivien elinympäristöjen kuvaukset on esitetty
liitteessä 2. Kuoppapyydykset, ikkunapyydykset ja väripyydykset asetettiin kesäkuun ensimmäisellä
viikolla. Syöttipyydykset asetettiin kolme viikkoa myöhemmin, kun tyhjensimme loput pyydykset
ensimmäistä kertaa. Pyydykset tyhjennettiin heinäkuun toisella ja neljännellä viikolla ja poistettiin
elokuun kolmannella viikolla.

3. Tulokset

3.1 Selkärankaiset eläimet

Sammakot olivat jo laskeneet munansa ensimmäisellä vierailullamme tutkimusalueelle (kesäkuun
ensimmäinen viikko), näin ollen emme voineet etsiä viitasammakoita äänen perusteella. Kaikki
kuoppapyydyksillä pyydystetyt ja kentällä nähdyt ja tunnistetut sammakot olivat tavallisia
sammakoita (Rana temporaria). Liito-oravien jätöksiä ei löydetty yhdestäkään suunnitelluista
kaivoskohteista eikä vertailualueilta.

3.2 Selkärangattomat

3.2.1 Coleoptera

Yhteensä 491 kovakuoriaislajia löydettiin tutkimusalueiltamme, mukaan lukien useita harvinaisia ja
uhanalaisia lajeja. Joitakin perustietoja ja kerättyä dataa mielenkiintoisista lajeista on esitetty alla.
Lajien lukumäärät tutkimuskohteittain löytyvät taulukosta 1. Kunkin alueen täydellinen lajiluettelo
on esitetty taulukkona liitteessä 3.
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Taulukko 1. Kuoriaislajien määrä tutkimuskohdetta kohden.
Sijainti

Lajit

Tapuli

187

Tapuli vertailu

172

Sahavaara

168

Suksivaara

184

Hannukainen

133

Taporova

168

SWE kuljetusreitti

111

SWE kuljetusreitin vertailu

102

FIN kuljetusreitti

84

FIN kuljetusreitin vertailu

96

Rautuvaara

134

Äkäsjokisuu

30

Havaintoja mielenkiintoisista lajeista

Agathidium

pallidum.

Harvinainen

laji

joka

on

luokiteltu

IUCN

kriteerien

mukaan

silmälläpidettäväksi (NT) molemmissa maissa. Asuu lahoavissa haavoissa ja koivuissa, ruokailee
limasienillä. Neljä näytettä löydettiin ikkunapyydyksestä numero 1 Tapulin suunnitellulla
kaivosalueella.

Atheta hyperborea. NT Suomessa. Harvinainen pohjoinen laji joka elää rahkasammalsuolla. Yksi
näyte löydettiin Suksivaarasta, kuoppapyydys riviltä numero yksi 25.6. – 8.7.

Atheta palleola Lyhytsiipinen joka elää todennäköisesti myyrän koloissa. Levinneisyydeltään
erittäin hajanainen. Löysimme kolme näytettä kuoppapyydysriviltä numero yksi, mahdolliselta
kuljetusreitiltä Suomen puolelta ja yhden näytteen Taporovasta.

Atheta wireni. Läheistä sukua edelliselle lajille ja elää todennäköisesti myös myyrien kaivamissa
käytävissä (Lundberg 1971). Löysimme yhden näytteen (kuvio 5) kp-linjalta kolme Suomen puolen
kuljetuskäytävän vertailualueelta. Tämä on toinen havainto tästä lajista Suomessa. Ensimmäinen on
myös Kolarista (Siitonen 1993).

Cryptophagus quercinus. Laajalle levinnyt paikallinen laji joka asuu sientä kasvavissa koivujen ja
haapojen rungoissa. Yksi näyte löytyi Hannukaisesta, ikkunapyydyksestä yksi, 9.-23.7.08.
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Denticollis borealis. NT Ruotsissa. Kourallinen
näytteitä saatiin pyydystettyä Sahavaarassa.

Ennearthron laricinum. NT Ruotsissa, melko
yleinen Itä- ja Pohjois-Suomessa. Löysimme
lajia vain Tapulista. Se elää enimmäkseen
sientä kasvavissa havupuissa, mutta joskus
myös lehtipuissa. (Palm 1951).

Enicmus apicalis. NT molemmissa maissa.
Asuu kuolleiden, kääpäisissä puiden rungoissa.
Yksi näyte löydettiin Tapulin vertailualueelta,
ikkunapyydyksestä numero neljä 26.6.–9.7.

Gonioctena norvegica.
Harvinainen pohjoinen lehtikuoriainen joka syö
pajua. Vain yksi tuore havainto Suomessa
Kuva 5. Toinen suomalainen Atheta
wireni näyte löydettiin tässä
tutkimuksessa. Pituus: noin 2 mm.
Kuvannut: Mikko Pentinsaari.

(Muonio 2005, M. Pentinsaari leg.). Yksi näyte
löydettiin

kuoppariviltä

2,

Suomen

mahdolliselta kuljetusreitiltä 21.7.–20.8.

Hapalarea clavigera. NT Ruotsissa. Lyhytsiipinen peto, joka asuu kuolleiden, lahoavien puiden
kuoren alla. Kaksi näytettä löydettiin Tapulissa, yksi Tapulin vertailualueelta ja yksi Suksivaarasta.

Harpalus nigritarsis. NT Suomessa, DD Ruotsissa, hyvin harvinainen koko palearktisella alueella.
Yksi näyte (Kuva 6) saatiin kuoppa rivillä 3, suomalaisen kuljetusreitin vertailualueella. Siitonen
(1993) löysi lajin siirtymäalueelta kuusivaltaisen HMT metsän ja mäntyisen suon väliltä. Kohde
josta pyydystimme näytteen on mäntyjen hallitsema kuiva läikkä hoidetussa metsässä.

Lacon conspersus. NT molemmissa maissa. Ei erityisen harvinainen Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Asuu sekä pystyssä olevien että kaatuneiden, yleensä havupuiden kuoren alla. Useita näytteitä
pyydystettiin Tapulissa, Hannukaisessa ja Taporovassa.

