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JOHDANTO
Tämän työn tarkoituksena on selvittää kirjallisuuteen sekä asiantuntijahaastatteluihin
perustuen EU:n luontodirektiivin liitteen IVa –lajien esiintymistä ja potentiaalisia
elinympäristöjä Pyhäjärven kunnan alueella sijaitsevan Leväsuon suunnitellulla
turvetuotantoalueella ja sen lähiympäristössä. Alueen sijainti on esitetty liitteessä 1.
Selvityksen yhteydessä kerättiin olemassa olevat havaintotiedot raportissa mainittujen
eläinlajien osalta. Tarkasteltavat lajit kuuluvat Euroopan Unionin luontodirektiivin
(Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, liite IV (a)) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin.
Näiden lajien tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti
lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Kiellosta voi hakea poikkeusta. (Ympäristöhallinto 2012a)
Selvitysten tulokset on jaoteltu kahteen ryhmään, joissa ensimmäisenä käsitellään ne
luontodirektiivin liitteen lajit, joiden esiintymistä Leväsuolla voidaan pitää lajin
levinneisyysalueen ja elinympäristövaatimusten puolesta mahdollisena. Lajit, joiden
esiintymisalue ei kata tutkittavaa aluetta tai jotka eivät tyypillisesti ole suolajeja, on
käsitelty omana kokonaisuutenaan yleisemmällä tasolla.

2

AINEISTO JA MENETELMÄT
Selvityksessä huomioitavat lajit on listattu liitteessä 2 (yhteensä 44 lajia). Lajien
suojelullinen asema on esitetty liitteessä 3.
Selvityksen pohjatiedoksi kerättiin olemassa olevat havaintotiedot raportissa
mainittujen eläinlajien osalta. Työssä on huomioitu myös valtakunnallisen
uhanalaisuusrekisterin (UHEX) mahdollisesti sisältämät lajistotiedot, jotka on kerätty
Suomen ympäristökeskuksen tiedostoista (Heidi Kaipiainen-Väre 1.10.2012).
Selvitystä varten olemassa olevia tietoja kerättiin myös julkaisuista, erillisselvityksistä
sekä tarvittaessa asiantuntijatahoilta (erityisesti hyönteislajiston osalta). Selvityksen
taustamateriaalinen käytetty kirjallisuus on listattu kokonaisuudessaan kohdassa 6
(Kirjallisuus).

3

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Leväsuo sijaitsee noin 18,5 km Pyhäjärven kaupungista koilliseen. Selvitysalueen
sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla ja aluerajaus kuvassa 1.
Suomen suoaluejaossa Leväsuo kuuluu Pohjanmaan-Kainuun aapasuoalueeseen.
Pohjanmaan ja Suomenselän alueiden tasaisuus suosii laajojen aapasoiden
esiintymistä (Eurola 1999). Suhteellisen vaatimattomasta kevättulvasta johtuen suot
ovat kuivahkoja. Sekä rimpisyys että jänteisyys ovat yleensä heikosti kehittyneitä.
Avosoiden osuus on huomattava.

Leväsuon hankealue on pohjois- ja itäosaltaan ojitettu ja suot ovat eriasteisesti
muuttuneita. Ojitusalueiden keskellä on ojittamaton lähes luonnontilainen
välipintainen aapasuo, jonka edustavuus on laskenut ympäröivien ojitusten myötä.
Ojitukset ovat monin paikoin kuivattaneet avosoiden reunaosia ja rimpiä sekä
vaikuttaneet myös suon vesitalouteen. Leväsuon ojittamaton osa on kuitenkin vielä
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seudullisesti arvokas suoalue, muuten ojitettujen alueiden keskellä. Selvitysaluetta
ympäröivät hakatut kankaat ja ojitetut suot (Pöyry Finland 2010).

Kuva 1. Leväsuon selvitysalue (punainen rajaus). Ilmakuva © MML 10/2012

Valtion ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan (2012) mukaan Leväsuon
selvitysalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueverkostoon kuuluvia kohteita,
suojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita.
Lähin suojelualue on suon koillispuolella noin 3,6 km päässä sijaitseva
Sammakkolammen metsä Natura 2000 -alue (FI1104407). Kyseisellä Natura 2000 alueella sijaitsee myös Sammakkolehdon yksityinen suojelualue (YSA117833) ja
Sammakkolammen metsän vanhojen metsien suojeluohjelma-alue (AMO110540).
Noin 4,5 km selvitysalueesta koilliseen sijaitsee Kärsämäenjärvien Natura-alue
(FI1002002), jolla sijaitsee myös Kärsämäenjärvien luonnonhoitometsä (SSO110359)
ja Kärsämäenjärvien soidensuojelualue (SSA110093). Leväsuon länsipuolella noin 4,5
km etäisyydellä sijaitsee Haudannevan Natura-alue (FI1002004).
Suojelualueiden sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla.
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TULOKSET
Selvitysalueella aiemmin todetut luontodirektiivin liitteen IVa lajit
Olemassa olevien lajistotietojen mukaan selvitysalueelta tai sen välittömästä
läheisyydestä ei ole tiedossa olevia aiempia havaintotietoja luontodirektiivin liitteen
IVa mukaisista lajeista. Myöskään luonnonsuojelulain 47§:n mukaisista lajeista ei
aiempia havaintotietoja alueelta ole.

4.2

Selvitysalueella mahdollisesti esiintyvät lajit
Seuraavassa on käsitelty ne luontodirektiivin liitteen IVa lajit, joiden esiintymistä
Leväsuolla voidaan pitää lajin levinneisyysalueen ja elinympäristövaatimusten
puolesta mahdollisena. Elinympäristövaatimuksiltaan on huomioitu ne lajit, joille
suoympäristö muodostaa keskeisen elinympäristöelementin ja joiden esiintyminen
keskittyy nimenomaan soille tai esimerkiksi niiden lähivesistöjen varsille.

4.2.1 Saukko (Lutra Lutra)
Saukko elää vesistöjen rantavyöhykkeillä ja virtavesissä. Saukon laajaan
saalistusalueeseen kuuluu tavallisesti jopa 20–40 km vesistöreittejä. Se voi vaeltaa
joskus pitkiäkin matkoja vesistöistä toiseen. (Sulkava 2006)
Saukkoa tavataan Suomessa koko maassa. Saukoilla on todettu esiintymisen
ydinalueita, jotka tuottavat valtaosan alueen saukkokannasta. Nuoret saukot leviävät
ydinalueelta ympäröiville sopiville elinympäristöille muodostaen pienempiä
osapopulaatiota (Sulkava 2006). Ydinalueet sijoittuvat tyypillisesti suurempien järvien
ja niistä lähtevien jokien lähistöille, koska näillä alueilla ravinnonsaanti on turvattua
myös talviaikana, jolloin saukkojen kuolleisuus on korkeinta. Suomessa elää nykyään
arviolta 3000–5000 yksilöä. Laji on myös levittäytynyt takaisin rannikolle ja
saaristoon.
Saukkoa esiintyy kaikissa EU-maissa. Saukon kannat Euroopassa ovat monin paikoin
vähentyneet voimakkaasti ja laji on nykyään kokonaan rauhoitettu useimmissa
Euroopan maissa. Aiemmin se metsästettiin lähes sukupuuttoon turkin takia.
Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa Leväsuon selvitysalueen potentiaalisuutta saukon elinympäristönä alueen
biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä ilmakuvien sekä
karttamateriaalin avulla. Tarkastelun perusteella Leväsuo on maantieteelliseltä
sijainniltaan saukolle sopivaa aluetta, mutta selvitysaluetta ei voida pitää saukolle
tyypillisenä lisääntymis- ja levähdysalueena, koska alueella ei ole jokia ja suuria
järviä.
Leväsuon läheisyydessä virtaava Korpijoki, joka virtaa noin 1,5 km etäisyydellä
selvitysalueesta, on lähin mahdollinen saukon elinympäristö. Korpijokea selkeästi
suurempi joki, Lahnajoki virtaa noin 4 km etäisyydellä selvitysalueesta ja on
Korpijokea todennäköisempi mahdollinen saukon elinympäristö.
Mikäli hankkeesta on haitallisia, esimerkiksi lisääntyneen humuspitoisuuden
aiheuttamia vaikutuksia Korpijokeen tai Lahnajokeen, voi se heikentää myös
saukkojen elinmahdollisuuksia. Elinympäristönään saukko suosii vedenlaadultaan
hyviä vesistöjä, joissa on sille riittävästi ravintoa. Vedenlaadun mahdollinen
Copyright © Pöyry Finland Oy
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heikentyminen voi vaikuttaa saukon elinmahdollisuuksiin suoraan tai välillisesti.
Välillisenä vaikutuksena voidaan pitää esimerkiksi saukon ravintonaan käyttämien
kalakantojen mahdollista heikentymistä.
Koska saukon elinympäristö on laaja, ja se voi liikkua pitkiäkin matkoja vesistöstä
toiseen, arvioidaan hankkeesta lajille aiheutuvien haitallisten vaikutusten olevan
korkeintaan vähäisiä.
4.2.2 Viitasammakko (Rana arvalis)
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010), Euroopan unionin
uhanalaisuusluokituksessa (Temple & Terry 2007)
ja kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2011) viitasammakko
kuuluu luokkaan elinvoimainen (LC, Least Concern). Lisäksi viitasammakko kuuluu
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin. Laji on
rauhoitettu myös Ahvenanmaalla (ÅFS 113/1998).
Viitasammakon tapaa varmimmin merenlahtien ja järvien rantamilta, räme- ja
aapasoilta sekä myös soistuneilta metsämailta, kosteilta niityiltä, viidoilta, kedoilta ja
puutarhoista. Laji suosii kosteampaa ympäristöä kuin tavallinen sammakko. Vuosina
2010-2012 Pöyry Finland Oy on selvittänyt useisiin hankkeisiin liittyen
viitasammakkojen esiintymistä erilaisissa elinympäristöissä. Havaintojen mukaan lajin
esiintymisen tärkein edellytys on sopivien luhtaisten rantojen olemassaolo
elinalueella. Viitasammakko kutee monesti samoissa vesissä kuin sammakkokin,
mutta se ei kuitenkaan kude mataliin, helposti kuivuviin ojiin ja allikoihin, toisaalta se
kutee merialueemme tulvalampareissa ja murtovesilahdissa. Se talvehtii maassamme
ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä.
Viitasammakko suosii talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä.
Viitasammakko on varsin paikkauskollinen, eikä lähde kauaksi kutuveden
läheisyydestä.
Suomen EU:n komissiolle toimittaman vuosien 2001-2006 tilannetta kuvaavan
arviointiraportin mukaan viitasammakon suojelutason kokonaisarvio boreaalisella
alueella on suotuisa. Myös lajin levinneisyysalueen, kokonaispopulaatiotilanteen,
elinympäristökehityksen sekä lajin tulevaisuuden näkymien arvioitiin olevan suotuisia
(Ympäristöhallinto 2012b).
Suomessa viitasammakkoa tavataan lähes koko maamme alueella ja lajin runsaus
vaihtelee harvasta melko runsaaseen. Pohjoisin lajihavainto on tehty Ivalosta.
Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin maan eteläosia harvalukuisempi, kun taas
Keski-Suomessa ja Perämeren rannikkoseudulla se on paikoin jopa sammakkoa
yleisempi (Lappalainen & Sirkiä 2009, Gustafsson & Gustafsson 2012).
Viitasammakko on yleinen ja runsaslukuisin sammakkoeläin Keski- ja Itä-Euroopassa.
Sitä ei esiinny läntisimmässä Euroopassa kuten Brittein saarilla, Ranskassa tai
Italiassa. Lajilla on vaihteleva elinympäristö Euroopassa, se elää mm. tundralla, soilla,
metsissä sekä puutarhoissa. Lisäksi viitasammakkoa esiintyy kaupunkiympäristöissä.
Laji ei yleisesti ole vähenemässä eikä uhattuna. Paikallisesti populaatiot voivat olla
vaarassa elinympäristöjen häviämisen ja huononemisen, erityisesti vesistöjen
saastumisen, seurauksena. Viitasammakko on suojeltu lailla monissa EU-maissa.
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Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa
Leväsuon
selvitysalueen
potentiaalisuutta
viitasammakon
elinympäristönä alueen biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä
ilmakuvien sekä karttamateriaalin avulla. Pöyry Finland Oy on myös tehnyt
selvitysalueella viitasammakkoselvityksen vuonna 2012 (Pöyry Finland Oy 2012a).
Viitasammakoiden maastoinventointi tehtiin 16.5.2012 klo 10.30-15.30 välisenä
aikana. Leväsuolla ei havaittu viitasammakkoja eikä kuultu lajin kutuääntelyä. Vaikka
rimpipintaa on suon luonnontilaisimmilla osilla melko runsaasti, ovat rimmet melko
karuja ja matalia.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat myös Viitalampi (selvitysalueesta noin 1,5 km
kaakkoon) sekä Harvaslampi (selvitysalueesta noin 2 km pohjoiseen), jotka ovat
viitasammakolle potentiaalisia lisääntymisalueita. Leväsuon alueen purkuvesiä ei
kuitenkaan johdeta lampiin, joten mahdollisia haittavaikutuksia viitasammakolle ei
arvioida olevan.
4.2.3 Isoviiksisiippa (Myotis brandtii)
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) isoviiksisiippa on
puutteellisesti
tunnettu
(DD,
Data
Deficient).
Euroopan
unionin
uhanalaisuusluokituksessa (Temple & Terry 2007)
ja kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuusluokituksessa (IUCN 2011) isoviiksisiippa
kuuluu luokkaan elinvoimainen (LC, Least Concern). Lisäksi kaikki Suomessa
esiintyvät lepakot ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja (LsL 1096/96).
Isoviiksisiippa on selkeästi metsälaji, se elää runsasvesistöisillä metsäseuduilla. Se
saalistaa hyönteisiä avarien metsien lisäksi pienten aukioiden laidalla. Päiväpiilopaikat
ovat esim. puunkoloissa tai rakennuksissa ja se horrostaa mm. luolissa, louhikoissa ja
ontoissa puissa. Laji on melko yleinen Suomessa. Isoviiksisiippa on levinnyt Etelä- ja
Keski-Suomeen, pohjoisin esiintymisraja on noin Oulu-Kajaani linjalla.
Isoviiksisiipan paikallisia populaatioita voivat uhata muutokset elinympäristöissä sekä
levähtämis- ja lisääntymispaikkojen häviäminen. Laji on rauhoitettu useimmassa EUmaassa ja sen suojelemiseksi on osoitettu joitakin Natura-alueita. Isoviiksissiippa on
suojeltu monessa EU-maassa. EU-jäsenmaiden luontodirektiivin toimeenpanosta
kaudelta 2001–2006 raporttien mukaan isoviiksisiipan suojelutaso on epäsuotuisa
riittämätön tai suotuisa.
Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa Leväsuon selvitysalueen potentiaalisuutta isoviiksisiipan elinympäristönä
alueen biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä ilmakuvien sekä
karttamateriaalin avulla. Tarkastelun perusteella Leväsuo on maantieteelliseltä
sijainniltaan isoviiksisiipalle sopivaa aluetta, mutta selvitysaluetta ei voida pitää
isoviiksisiipalle tyypillisenä elinympäristönä, koska alueella ei ole vesistöjä, joiden
äärellä laji mahdollisesti saalistaa hyönteisiä. Lähin mahdollinen lampi on noin 1,5 km
kaakkoon, jonka äärellä isoviiksisiippa mahdollisesti voi saalistaa.
Hankkeesta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia isoviiksisiipalle, koska lajin
elinympäristö pääasiassa koostuu metsäisistä alueista, jotka rajautuvat vesistöihin.
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4.2.4 Viherukonkorento (Aeshna viridis)
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) viherukonkorento kuuluu
luokkaan
elinvoimainen
(LC,
Least
Concern).
Euroopan
unionin
uhanalaisuusluokituksessa
(Kalkman
ym.
2009b)
ja
Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton
IUCN:n
uhanalaisuusluokituksessa
(IUCN
2011)
viherukonkorento kuuluu luokkaan silmälläpidettävä (NT, Near Threatened). Laji
kuuluu luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin.
Viherukonkorento elää runsasravinteisilla järvillä, joissa kasvaa sahalehteä. Sahalehti
on vesikasvi, joka vaatii suojaisan, happamuudeltaan neutraalin tai hiukan emäksisen
vesialueen, jollaisia Suomessa on niukasti. Viherukonkorento on yksi
harvinaisimmista sudenkorentolajeista Suomessa, ja sen levinneisyysalue on suppea.
Lajia tavataan eniten Etelä-Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Esiintymiä on myös
Satakunnassa sekä aivan itärajan tuntumassa liittyen lajin laajempaan
esiintymisalueeseen Laatokan Karjalassa.
Lajin esiintymisen selkeitä uhkatekijöitä ovat vesistöjen rehevöityminen ja
umpeenkasvu. Rehevöityminen aiheuttaa leväkukintoja ja suosii kelluslehtisiä
vesikasveja, mitkä estävät sahalehden valon saannin. Kun sahalehti kasvustot
häviävät, katoavat myös viherukonkorennot. Lajin elinympäristöjen säilyttäminen
saattaa edellyttää järvien aktiivista kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä liiallisen
umpeenkasvun estämiseksi. EU-jäsenmaiden luontodirektiivin toimeenpanosta
kaudelta 2001–2006 raporttien mukaan viherukonkorennon suojelutaso on epäsuotuisa
huono tai riittämätön.
Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa Leväsuon selvitysalueen potentiaalisuutta viherukonkorennon
elinympäristönä alueen biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä
ilmakuvien sekä karttamateriaalin avulla. Tarkastelun perusteella Leväsuo on
maantieteelliseltä sijainniltaan viherukonkorennolle sopivaa aluetta, mutta
selvitysaluetta ei voida pitää viherukonkorennolle tyypillisenä elinympäristönä, koska
alueella ei ole järviä, joiden äärellä laji mahdollisesti esiintyy.
Lähimmät mahdolliset viherukonkorennon elinympäristöt ovat Viitalampi, joka noin
1,5 km selvitysalueesta kaakkoon ja Harvaslampi, joka on noin 2 km selvitysalueesta
pohjoiseen. Lajille uhkana on vesistöjen rehevöityminen ja umpeenkasvu. Leväsuon
alueen purkuvesiä ei kuitenkaan johdeta lampiin, joten mahdollisia haittavaikutuksia
viherukonkorennolle ei arvioida olevan.
4.2.5 Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis)
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) ja Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton
IUCN:n
uhanalaisuusluokituksessa
(IUCN
2011)
lummelampikorento kuuluu luokkaan elinvoimainen (LC, Least Concern). Euroopan
unionin uhanalaisuusluokituksessa (Kalkman ym. 2009) laji kuuluu luokkaan
silmälläpidettävä
(NT,
Near
Threatened).
Lummelampikorento
kuuluu
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin, myös
Ahvenanmaalla (ÅSF 113/1998).
Lummelampikorento elää rehevillä pikkujärvillä ja lammilla, missä kasvaa runsaasti
lummetta. Lajia ei juuri tapaa vesialueiden ulkopuolelta, eikä rannaltakaan, sillä
yksilöt
pysyttelevät
kauempana
kelluslehtisten
kasvien
vyöhykkeessä.
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Lummelampikorento on melko harvinainen laji. Sen tapaa varmimmin Etelä- ja KeskiSuomessa, etenkin Päijät-Hämeessä. Vesistöjen jatkuva umpeenkasvu takaa
lummelampikorennolle sopivien elinympäristöjen olemassaolon.
Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa Leväsuon selvitysalueen mahdollisuutta lummelampikorennon
elinympäristönä alueen biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä
karttamateriaalin avulla. Tarkastelun perusteella Leväsuo on maantieteelliseltä
sijainniltaan lummelampikorennolle sopivaa aluetta ja laji voi esiintyä alueen
lähistöllä olevilla vesistöillä, mikäli näissä kasvaa lummetta.
Selvitysalueella ei ole lajin esiintymiselle sopivia vesistöjä. Lähimmät lajille
mahdollisesti sopivat elinympäristöt ovat Viitalampi (noin 1,5 km koilliseen) ja
Harvaslampi (noin 2 km pohjoiseen). Vesistöjen jatkuva umpeenkasvu takaa
lummelampikorennolle sopivien elinympäristöjen olemassaolon. Toisaalta järvien ja
lampien rehevöityminen ja liiallinen umpeenkasvu ovat uhka lajille, samoin järvien ja
lampien kunnostukset virkistyskäyttöä varten. Hankkeesta lajille aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia ei arvioida olevan.
4.2.6 Sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons)
Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) ja Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton
IUCN:n
uhanalaisuusluokituksessa
(IUCN
2011)
sirolampikorento kuuluu luokkaan elinvoimainen (LC, Least Concern). Euroopan
unionin uhanalaisuusluokituksessa (Kalkman ym. 2009b) laji kuuluu luokkaan
silmälläpidettävä
(NT,
Near
Threatened).
Sirolampikorento
kuuluu
luonnonsuojeluasetuksella (LSA 714/2009) rauhoitettuihin eläinlajeihin, myös
Ahvenanmaalla (ÅSF 113/1998).
Laji on rajusti vähentynyt Keski-Euroopassa mm. Saksassa, Alankomaissa, Ranskassa
ja Tšekeissä. Laji on näissä maissa harvinainen ja monet populaatiot ovat eristyneitä.
Sirolampikorennon populaatioiden väheneminen on hidastunut osassa KeskiEuroopan maissa, mutta esim. Ranskassa väheneminen jatkuu ja laji on vaarassa
hävitä sieltä kokonaan. Lajin väheneminen johtui suureelta osin laajamittaisista
suoalueiden kuivattamisesta maanviljelykseen sekä vesistöjen rehevöityminen.
EU-jäsenmaiden luontodirektiivin toimeenpanosta kaudelta 2001–2006 raporttien
mukaan sirolampikorennon suojelutaso on suotuisa EU:n itäosissa ja huono KeskiEuroopassa. Laji on EU-maiden yksi suojelluimmista sudenkorennoista.
Sirolampikorento
elää
umpeen
kasvavilla
suorantaisilla
lammilla
ja
runsaskasvustoisilla
järvenlahdilla,
joissa
on
kelluslehtikasvillisuutta.
Sirolampikorento saalistaa metsän keskellä olevilla avoimilla kalliolaikuilla,
sorakuopilla tai metsäteillä jopa kahden kilometrin etäisyydellä lisääntymisalueestaan.
Laji on jokseenkin harvinainen. Sitä esiintyy Suomen etelä- ja keskiosissa.
Merkittävimpiä uhkia lajin esiintymiselle ovat elinympäristöjen tuhoutuminen,
pirstoutuminen ja laadullinen huonontuminen. Järvien ja lampien kunnostukset ovat
yleensä haitaksi.
Arvio lajin esiintymisestä sekä siihen kohdistuvista vaikutuksista
Arvioitaessa
Leväsuon
selvitysalueen
mahdollisuutta
sirolampikorennon
elinympäristönä alueen biotooppirakennetta tarkasteltiin asiantuntijatyöskentelynä
karttamateriaalin ja ilmakuvien avulla. Tarkastelun perusteella Leväsuo on
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maantieteelliseltä sijainniltaan sirolampikorennolle sopivaa aluetta, joten laji
mahdollisesti esiintyy alueella. Laji esiintyy suorantaisilla lammilla, seisovien vesien
äärellä ja runsaskasvustoisilla järvenlahdilla.
Selvitysalueella ei ole lajille elinympäristöksi sopivia vesistöjä. Lähimmät lajille
mahdollisesti sopivat elinympäristöt ovat Viitalampi (noin 1,5 km koilliseen) ja
Harvaslampi (noin 2 km pohjoiseen). Leväsuon alueen purkuvesiä ei kuitenkaan
johdeta
lampiin,
joten
mahdollisia
haittavaikutuksia
lampien
osalta
sirolampikorennolle ei arvioida olevan. Lajille uhkana on myös suoalueiden
kuivattaminen. Sirolampikorento viihtyy seisovien vesien äärellä, joten alueen
keskellä oleva lähes luonnontilainen rimpipintainen suoalue on mahdollisesti lajille
sopivaa elinympäristöä. Rimpipintaisen suoalueen kuivattamisesta selvitysalueella on
haittavaikutuksia sirolampikorennon esiintymiseen, jos niitä Leväsuolla esiintyy.
4.3

Muut luontodirektiivin liitteen IVa –lajit
Nisäkäslajistosta alueella esiintyvät mm. karhu, ilves ja susi. Karhun ja suden
esiintyminen on satunnaista, mutta ilveksiä alueella on paljon.
Vaikutukset isoihin nisäkkäisiin, kuten karhuun ja suteen
kokonaisuudessaan vähäisiksi em. lajien satunnaisen esiintymisen takia.

arvioidaan

Muiden liitteessä 2 esitettyjen luontodirektiivin liitteen IVa mukaisten eläinlajien
esiintymistä selvitysalueella voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä. Tämä johtuu
joko selvitysalueen sijainnista lajien luontaisten levinneisyysalueiden ulkopuolella
ja/tai selvitysalueen elinympäristörakenteen soveltumattomuudesta kyseisille lajeille
(EIONET 2012).
5

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Luontodirektiivin liitteen IVa lajeista saukko, viitasammakko, isoviiksisiippa,
viherukonkorento, lummelampikorento ja sirolampikorento mahdollisesti esiintyvät
hankealueen läheisyydessä.
Saukolle mahdollisia elinympäristöjä selvitysalueen läheisyydessä ovat Korpijoki ja
Lahnajoki. Mikäli hankkeesta on haitallisia, esimerkiksi lisääntyneen
humuspitoisuuden aiheuttamia vaikutuksia näihin jokiin voi se heikentää myös
saukkojen elinmahdollisuuksia. Saukon laajasta elinalueesta johtuen hankkeesta lajille
aiheutuvien vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan korkeintaan vähäisiä.
Alueelle on tehty viitasammakkoselvitys toukokuussa 2012 ja silloin alueella ei
havaittu viitasammakkoyksilöitä. Selvitysalueen ympäristössä sijaitsevat lammet ovat
mahdollisesti lajille sopivia lisääntymislampia, mutta Leväsuon alueen purkuvesiä ei
johdeta lampiin, joten mahdollisia haittavaikutuksia viitasammakolle ei arvioida
olevan.
Isoviiksisiippa suosii metsäisiä elinympäristöjä, jotka rajautuvat vesistöihin.
Hankkeella ei ole vaikutuksia lähistön lampiin, joten haitallisia vaikutuksia lajille ei
arvioida olevan.
Korennoista lummelampikorento kärsii vesistöjen kunnostuksista virkistyskäyttöön ja
viherukonkorento vesistöjen rehevöitymisestä ja umpeenkasvusta. Kummallekaan
lajille hankkeesta aiheutuvia haittavaikutuksia ei arvioida olevan, koska mahdollisina
elinympäristöinä toimiviin vesistöihin ei kohdistu hankkeen osalta vaikutuksia.
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Merkittävimpiä uhkia sirolampikorennon esiintymiselle ovat elinympäristöjen
tuhoutuminen, pirstoutuminen ja laadullinen huonontuminen. Laji viihtyy seisovien
vesien äärellä, joten alueen keskellä oleva lähes luonnontilainen rimpipintainen
suoalue on mahdollisesti lajille sopiva elinympäristö, jonka kuivattaminen vaikuttaa
haitallisesti mahdollisten sirolampikorentoyksilöiden esiintymiseen.
Nisäkäslajistosta alueella esiintyvät mm. karhu, ilves ja susi, mutta hankealueen
vaikutukset niihin arvioidaan olevan vähäiset.
Muiden luontodirektiivin liitteen IVa mukaisten lajien osalta arvioidaan, ettei Leväsuo
sovellu lajien elinympäristöiksi joko lajien luontaisten maantieteellisten
levinneisyysalueiden sijainnin takia tai lajien elinympäristövaatimusten vuoksi.
6
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Liite 1. Selvitysalueen sijainti ja aluetta ympäröivät suojelualueet

Kärsämenjärvet FI1002002,
SSO110359, SSA110093

Sammakkolammen metsät FI1104407,
YSA117833, AMO110540

Haudanneva FI1002004

Leväsuo

Mittakaava 1:100000
0
Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk
Nurkkapisteen koordinaatit: 7073531:3450469 - 7091831:3469869

10 km

Liite 2. Selvityksessä huomioitavat lajit.
Luontodirektiivin liite IVa
Perhoset

Nisäkkäät
ilves, Lynx lynx
isolepakko, Nyctalus noctula
isoviiksisiippa, Myotis brandtii
karhu, Ursus arctos
kimolepakko, Vespertilio murinus
koivuhiiri, Sicista betulina
korvayökkö, Plecotus auritus
lampisiippa, Myotis dasycneme
liito-orava, Pteromys volans
naali, Alopex lagopus
pikkulepakko, Pipistrellus nathusii
pohjanlepakko, Eptesicus nilssonii
pyöriäinen, Phocoena phocoena
ripsisiippa, Myotis nattereri
saimaannorppa, Phoca hispida saimensis
saukko, Lutra lutra
susi, Canis lupus (ei poronhoitoalueella)
vaivaislepakko, Pipistrellus pipistrellus
vesisiippa, Myotis daubentonii
viiksisiippa, Myotis mystacinus
Matelijat
kangaskäärme, Coronella austriaca
Sammakkoeläimet
rupilisko, Triturus cristatus
viitasammakko, Rana arvalis
Nilviäiset

vuollejokisimpukka, Unio crassus

isoapollo, Parnassius apollo
isokultasiipi, Lycaena dispar
kirjopapurikko, Lopinga achine
kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna (Hypodryas m.)
luhtakultasiipi, Lycaena helle
muurahaissinisiipi, Glaucopsyche arion (Maculinea a.)
pikkuapollo, Parnassius mnemosyne
Kovakuoriaiset
erakkokuoriainen, Osmoderma eremita
isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus
jättisukeltaja, Dytiscus latissimus
kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis
korpikolva, Pytho kolwensis
punahärö, Cucujus cinnaberinus
Korennot
viherukonkorento (kievanakorento), Aeshna viridis
kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia
lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis
sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons
täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis

Nisäkkäät
Lynx lynx
Nyctalus noctula
Myotis brandtii
Ursus arctos
Vespertilio murinus
Sicista betulina
Plecotus auritus
Myotis dasycneme
Pteromys volans
Alopex lagopus
Pipistrellus nathusii
Eptesicus nilssonii
Phocoena phocoena
Myotis nattereri
Phoca hispida saimensis
Lutra lutra
Canis lupus
Pipistrellus pipistrellus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Matelijat
Coronella austriaca
Sammakkoeläimet
Triturus cristatus
Rana arvalis
Nilviäiset
Unio crassus
Perhoset
Parnassius apollo
Lycaena dispar
Lopinga achine
Euphydryas maturna
Lycaena helle
Glaucopsyche arion
Parnassius mnemosyne
Kovakuoriaiset
Osmoderma eremita
Graphoderus bilineatus
Dytiscus latissimus
Phryganophilus ruficollis
Pytho kolwensis
Cucujus cinnaberinus
Sudenkorennot
Aeshna viridis
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia pectoralis

laji

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ilves
isolepakko
isoviiksisiippa
karhu
kimolepakko
koivuhiiri
korvayökkö
lampisiippa
liito-orava
naali
pikkulepakko
pohjanlepakko
pyöriäinen
ripsisiippa
saimaannorppa
saukko
susi
vaivaislepakko
vesisiippa
viiksisiippa

kangaskäärme

rupilisko
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erakkokuoriainen
isolampisukeltaja
jättisukeltaja
kaskikeiju
korpikolva
punahärö

viherukonkorento
kirjojokikorento
lummelampikorento
sirolampikorento
täplälampikorento

direktiivi
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Liite 3. Selvityksessä huomioitavien lajien suojelullinen asema

