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1 JOHDANTO

Lahden  seudun  ympäristöpalvelut  tilasi  Luontoselvitys  Metsäseltä  alkuvuonna  2015

saukkokartoituksen.  Lahden  seudulla  on  tehty  aikaisemmin  saukkokartoitus  vuonna

2009 (Metsänen,  T.).  Tämän kartoituksen tavoitteena on toistaa edellinen inventointi,

jotta  saukon  kannankehityksestä  alueella  saataisiin  tietoa  sekä  analysoida  kerätyn

tiedon perusteella lajin elinpiirejä, jotta se voidaan huomioida paremmin muun muassa

maankäytönsuunnittelussa. Toistettu kartoitus palvelee saukon pitkäaikaista seurantaa

ja  antaa  tarpeellista  vertailuaineistoa  koko  valtakunnan  kannanarviointiin,  tuleviin

uhanalaisarviointeihin ja riistantutkimukseen. Paikallisesti saukkotietoja voidaan käyttää

ympäristön  tilan  seurannassa,  luontoselvitysten  tausta-aineistona  ja  pyyntilupien

myöntämisen pohjana. Ympäristösuunnittelija ja luontokartoittaja Timo Metsänen kartoitti

saukkovedet Hollolassa ja Lahdessa sekä laati selvitysraportin. FM ja luontokartoittaja

Ilpo Kekki avusti Hollolassa ja teki maastotyöt Nastolan kohteissa.

Raportissa käsitellään käytetyt kartoitusmenetelmät, kerrotaan saukon biologiasta sekä

sitä  koskevasta  lainsäädännöstä,  tulkitaan  saadut  tulokset  ja  yksilömäärät  sekä

annetaan  suosituksia  alueiden  käytölle  ja  jatkoselvityksille,  jotta  saukon  esiintyminen

voidaan jatkossakin turvata alueella. Saukko on arvioitu Suomen uhanalaisluokituksessa

elinvoimaiseksi lajiksi. Se kuuluu EU:n Luontodirektiivin IV a) liitteen lajeihin.

2 ALUEEN YLEISKUVAUS

Hollolan, Lahden ja Nastolan yhteispinta-ala on reilut 1000 km². Kunnat sijoittuvat Päijät-

Hämeen eteläosaan Ensimmäisen Salpausselän tuntumaan. Alue on runsasjärvinen ja

sen suurimmat järvet ovat Vesijärvi,  Kymijärvi,  Salajärvi,  Ruuhijärvi ja Kärkjärvi. Siellä

sijaitsee lisäksi  useita pieniä  jokia ja  puroja sekä yhden isomman joen,  Porvoonjoen

vesistöalueita. Vesistöjen ekologinen tila on useimmissa alueen vesistöissä tyydyttävä

tai hyvä (SYKE/Vesikartta, 2015). Varsinkin Lahti on tiheään asutettu, mutta Hollolasta ja

Nastolasta löytyy vielä melko runsaasti rakentamattomia virtavesirantoja tai niiden osia.
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3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Saukkokartoitus  toteutettiin  lumijälkilaskennoilla  vuonna  2009  perustetuissa

tarkkailupisteissä sekä kyselyillä riistanhoito- ja luonnonsuojeluyhdistyksille ja yleisölle.

Lumijälkilaskennat suoritettiin Risto Sulkavan (1995) talvi-inventointiohjeita noudattaen.

Lisäksi  tarkkailupisteillä  etsittiin  merkkejä  saukon  ulosteista,  joilla  laji  merkitsee

reviirinsä. Vuoden 2009 kartoituksen 68 tarkkailupisteestä yksi jäi tarkistamatta suljetun

tiepuomin  vuoksi.  Vuoden  2015  kartoituksessa mukana olleet  67  pistettä  on  esitettu

kuvassa 1.

Maastotyöskentelyyn  kuului  saukon  lumijälkien  ja  ulosteiden  etsiminen  siltojen  ja

siltarumpujen luota tarkkailupisteiden alueelta. Paikat olivat pääasiassa jokien, purojen ja

ojien uomia ja salmipaikkoja. Inventointiin käytettiin kolmen työpäivän panos ajalla 25.2.-

26.2.2015. Lisäksi 27.2. tarkastettiin vielä pari pistettä. Yhteensä maastotyötunteja kertyi

reilut 30.

Lumijälkiin  perustuva menetelmä on altis  sääoloille.  Talvi  2014/15 oli  vähäluminen ja

monet  vesistöjen  rantaviivat  olivat  lumettomia  sulamisvesien  vaikutuksen  vuoksi.

Inventointi  ajoitettiin  sääoloiltaan  mahdollisimman  sopivaan  hetkeen,  lumisateiden

jälkeiseen  ajankohtaan.  Suojaksi  muuttunut  sade  ei  kuitenkaan  ollut  optimaalinen

saukkokartoituksen tekemiselle,  sillä kaikkialle ei muodostunut lumipeitettä, josta jäljet

on  helpointa  huomata.  Asiaa  pyrittiin  kompensoimaan  hakemalla  tarkkailupisteiden

alueelta kohtia, joissa lumipeite oli mahdollisimman aukoton.
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Kuva 1. Kartta selvitysalueen tarkkailupisteistä. Pohjakartta © MML, 2015.

Alueen  riistanhoito-  ja  luonnonsuojeluyhdistyksille  lähetettiin  kyselylomakkeet

saukkohavainnoista helmikuussa 2015. Etelä-Suomen sanomat julkaisi aiheesta juttuja

verkkojulkaisussaan  sekä  lehdessä  (ESS,  2015),  jotka  saivat  yleisön  ilmoittamaan

runsaasti havaintoja saukoista. Havaintojen ilmoittajilta pyydettiin tarvittaessa lisätietoja,

havainnot kirjattiin ylös ja aineisto muunnettiin paikkatiedoksi.
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4 SAUKON PERUSBIOLOGIA

Tuntomerkit

Saukko (Lutra lutra) kuuluu näätäeläimiin. Sen ruumiin pituus on noin 50–90

 senttimetriä, saukon kartiomaisesti kaventuvalla hännällä on pituutta 26–55 senttimetriä

ja eläimen paino vaihtelee sukupuolesta ja iästä riippuen 2,5–15 kilon välillä. Saukko on

yleisväritykseltään tumman ruskea. Alapuolen ja kaulan väritys on vaaleampi, harmaan

ruskea. Turkki on tiheä ja pohjavilla harmaanruskeaa. Lajilla on kokoonsa nähden pienet

silmät ja korvat. Pään muoto on tyypillinen; litteä ja pyöreä pienehkö turpa liittyy paksuun

kaulaan.  Pitkät  viiksikarvat  kertovat  saukon  sopeutumisesta  vesielämään.

Erikoistuntomerkkeinä  voidaan  lisäksi  mainita  käpälien  uimaräpylät  ja  korvien  sekä

sierainten ihopoimut, joilla saukko sulkee aukot vesitiiviisti sukeltaessaan. Koiraat ovat

naaraita huomattavasti kookkaampia ja painavampia, muuten sukupuolet eivät juurikaan

ulkoisesti eroa toisistaan.

Parhaiten saukon paikalla oleilun huomaa talvisin lumijäljistä ja muulloin ulosteista, joilla

ne  merkitsevät  alueensa.  Ulosteet  ovat  väriltään  mustia-tummanruskeita,  tuoreena

vihertävän  ruskeita,  mutta  muuttavat  väriään  kuivuessaan  harmaiksi.  Ulosteissa  on

lajityypillinen  imelä  tuoksu  ja  niissä  näkyy  kalansuomuja  sekä  ruotoja,  välillä

sammakoiden luita.

Elintavat

Saukko  on  pääasiassa  hämäräaktiivinen,  mutta  liikkuu  myös  päivällä,  Suomessa

varsinkin talvisin. Se on erittäin hyvä uimari ja sukeltaja, mutta siirtyilee säännöllisesti

kuivan maan kautta pitkiäkin matkoja vesistöltä toiselle. Laji tarvitsee elinpiirilleen vettä

ja  ravintoa  eli  kalaa,  rapuja  ja  sammakoita  tai  yms.  Saukko  saalistaa  kirjallisuuden

mukaan myös pienessä määrin piisameja, vesimyyriä ja lintuja. Sen pääravintoa ovat

kuitenkin kalat, joista merkittävimmät saaliskalat ovat yleisimmät särkikalat, ahven, hauki

ja etenkin talvisin made sekä kivisimppu. Lohikaloja saukon kalaravinnosta on vain 2–

3%, jopa sellaisilla alueilla joille istutetaan jatkuvasti taimenta ja kirjolohta (Sulkava, 1995
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ja 1993). Paikallisesti saukkojen tiedätään vierailevan kalankasvatusaltailla. Saukko voi

elää 15–18-vuotiaaksi, mutta keskimääräinen elinikä on todennäköisesti huomattavasti

alhaisempi johtuen muun muassa nuorten yksilöinen suuresta kuolleisuudesta.

Elinympäristö

Elinympäristönään  saukko  suosii  vedenlaadultaan  hyviä  vesistöjä,  joissa  on  sille

riittävästi ravintoa. Elinpiiriin kuuluu vaihtelevasti virtavesiä, puroja, ojia, lähteitä, lampia,

järvien  ja  meren  rantaa.  Talvella  laji  tarvitsee  sulapaikkoja,  joissa  se  pystyy  kovilla

pakkasillakin  saalistamaan  avovedessä.  Sulapaikkojen  määrä  rajoittaa  saukkokantaa

alueella. Saukon elinpiirin koko vaihtelee käsittäen usein kymmeniä kilometrejä erilaisia

vesistöjä. Koiraat ovat liikkuvampia ja niiden elinpiirit ovat suurempia kuin naaraiden ja

poikasten käyttämät  alueet.  Saukkojen  on todettu  osaavan suunnistaa hyville  ruoka-

apajille, muun muassa suolammille,  vaikka ne sijaitsisivat kaukana muista vesistöistä.

Elinpiirin sisällä saukoilla on yleensä useita lepo- ja pesäpaikkoja. Paikat voivat sijaita

rantatörmissä, juurakoiden tai siltojen alla sekä muissa vastaavissa paikoissa tai vain

tiheän kuusen tai pensaan suojassa.

Lisääntyminen

Saukko  voi  lisääntyä  ympäri  vuoden,  mutta  Suomessa  saukon  lisääntymiskausi

painottuu  kevääseen  ja  kesään.  Parittelu  tapahtuu  yleensä  kevättalvella  ja  poikaset

syntyvät touko-kesäkuussa noin 60 päivän kantoajan jälkeen. Yhdellä koiraalla on usein

elinpiirinsä  alueella  muutamia  naaraita  eikä  saukoilla  ole  varsinaista  ”yksiavioista”

parisidettä.  Kevättalvella  koiras  usein  liikkuu  naaraan  kanssa,  mutta  jättää  tämän ja

myöhemmin syntyvät poikaset omaan rauhaansa. Naaras ja poikaset voivat taas pysyä

yhdessä  pitkään  seuraavaan  kevääseen  ja  alkukesäänkin  asti.  Poikasia  on  yleensä

Suomessa  yksi  tai  kaksi,  joskus  kolmekin.  Saukko  saavuttaa  sukukypsyyden  noin

kolmivuotiaana eikä ilmeisesti lisäänny joka vuosi. Synnytykseen käytetty pesä sijaitsee

usein rantatörmän kolossa, myllynraunioissa tai kivenlohkareiden alla, mutta voi sijaita

myös hieman kauempana vesistöstä.
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Viholliset ja uhat

Saukon luontaiset viholliset ovat vähissä ja mitkään pedot eivät erityisesti saalista lajia.

Suomalaisen  tutkimusaineiston  (Liukko,  U-M.  1999)  mukaan  yleisin  löydettyjen

saukkojen  kuolinsyy  on  ulkoinen  väkivalta  (51%),  joista  kiistattomia

liikenneonnettomuuksia oli 58%, loukkujen aiheuttamia 14% ja ammuttuja sekä koiran

tappamia  molempia  4%.  Toiseksi  yleisin  kuolinsyy  oli  kalanpyydyksiin  hukkuminen

(32%). Valtaosa näistä aiheutuu katiskoista, joista saukot eivät osaa tarpeeksi nopeasti

ulos. Kolmanneksi kuolinsyyksi todettiin nääntyminen (17%) joka on erityisesti nuorten

saukkojen  yleisimpiä  kuolintapoja.  Paikallisesti  myös  metsästyksellä  (luvanvaraisella

poikkeuslupapyynnillä)  ja  vieläkin  esiintyvällä  vainolla  voi  olla  merkitystä

saukkokantoihin.

Saukolle  soveltuvia  elinympäristöjä  Suomessa  on  vielä  melko  runsaasti,  mutta

paikallisesti  ihmisen  maankäyttö  rajoittaa  saukon  elinmahdollisuuksia.  Vesistöjen

perkaaminen, pengertäminen, kasvillisuuden ja puuston poisto sekä rantarakentaminen

voivat hävittää tai heikentää saukoille tärkeitä elinalueita tai niiden osia. Lahden seudun

kartoituksissa  saukoista  tehtiin  havaintoja  ja  saatiin  merkkejä  myös  urbaaneista

ympäristöistä,  mikä  voisi  indikoida  lajin  tottumista  paremmin  myös  ihmisen  luomiin

ympäristöihin. Paikat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, ettei saukko todennäköisesti

käytä niitä varsinaiseen lisääntymiseen.

Levinneisyys ja kannantiheys

Suomessa saukko elää nykyisin koko maassa, myös Ahvenanmaalla. Vahvinta kanta on

keskisessä Suomessa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa (Luke, 2015). Kannan runsain

kasvu ajoittui 1990-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun, mutta se kasvaa edelleen muun

muassa Lounais-Suomessa ja länsirannikolla (Liukko, U-M., Henttonen, H., Hanski, I.,

Kauhala, K., Kojola, I., Kyheröinen, E-M., & Pitkänen, J. 2016).
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5 LAINSÄÄDÄNTÖ JA STATUS

Uhanalaisuus ja rauhoitukset

Saukko  on  luokiteltu  vuonna  2014  IUCN:n  maailmanlaajuisessa

uhanalaisuusarvioinnissa  silmälläpidettäväksi  (NT)  lajiksi  (IUCN,  2015a).  Euroopassa

vuonna 2006 tehdyn arvion mukaan laji on myös Euroopassa silmälläpidettävä (IUCN,

2015b).  Suomen viimeisimmässä nisäkkäiden  uhanalaisuusarvioinnissa  (Liukko,  U-M.

ym.  2016 ) lajin luokkaa pystyttiin laskemaan silmälläpidettävästä elinvoimaiseksi (LC).

Saukolle  ei  ole  laadittu  alueellisia  uhanalaisuusarviointeja  kuten  linnuille.  Saukko  on

rauhoitettu  metsästyslain  37§:n  nojalla  koko  maassa  ympärivuoden.  Rauhoituksesta

voidaan  kuitenkin  poiketa  metsästyslain  41§:n  perusteella.  Metsästysvuodelle  2015–

2016 Maa- ja metsätalousministeriön myöntämän asetuksen perusteella Suomessa saa

metsästää enintään 55 saukkoa. 

Luontodirektiivi

Saukko mainitaan Euroopan Unionin luontotyyppien sekä luonnonvaraisten eläimistön ja

kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV.

Liite  II  käsittelee  EU:n  tärkeinä  pitämiä  kasvi-  ja  eläinlajeja,  sekä  luontotyyppejä  ja

näiden perusteella on valittu alueet Natura 2000 -verkostoon. Verkoston tavoitteena on

turvata  luontodirektiivin  liitteeseen  II  kuuluvien  lajien  tärkeimpiä  elinympäristöjä,  eikä

niillä keskitytä lajin yksilöiden tai niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin turvaamiseen.

Luontodirektiivin  liite  IV  puolestaan  käsittelee  tarkemmin  lajiensuojelua.  Liitteen

artiklassa 12, kohdassa 1 todetaan seuraavaa: ”jäsenvaltion on toteutettava tarpeelliset

toimenpiteet  direktiivin  liitteessä  IV  (a)  olevia  eläinlajeja  koskevan  tiukan

suojelujärjestelmän  käyttöönottamiseksi  ja  kiellettävä  näiden  lajien  tahallinen

pyydystäminen,  tappaminen,  häiritseminen  erityisesti  niiden  lisääntymis-,

jälkeläistenhoito-,  talvehtimis-  tai  muuttoaikana,  munien  hävittäminen  tai  ottaminen

luonnosta sekä kiellettävä näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen
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ja hävittäminen.” Direktiivin määräyksestä voidaan poiketa ainostaan mikäli hankkeella

”on kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai yleisen edun kannalta pakottava

syy”  tai  ”poikkeukselle  on  tutkimus-,  koulutus-,  uudelleensijoittamis-,

uudelleenistuttamistarkoitus”.

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,

• 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. Kaikkien kyseisen liitteen

lajien  yksilöiden  lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  voidaan  siten  tulkita  olevan

heikentämis- ja hävittämiskiellon piirissä.

10



Suomessa  ei  ole  vielä  julkaistu  ohjeistusta  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan

määrittelemiseksi,  mutta  sellaista  laaditaan  parhaillaan  (Sulkava,  R.  2015).  Iso-

Britanniassa  suositellaan  saukon  lisääntymispaikalle  150  metrin  suojavyöhykettä  ja

levähdyspaikoiksi rinnastettaville onkaloille yms. 30 metrin suojavyöhykettä (NIEA, 2015)

ja  metsäpuolen  ohjeissa  molemmille  50  metrin  suojaa  (Forest  Service,  2009).

Saksalaisessa  toimenpideohjeissa  lisääntymispaikalle  esitetään  200  metrin

suojavyöhykettä ja muille paikoille 30 metrin vyöhykettä (Runge, H., Simon, M. & Widdig,

T. 2010).

Tulkintaa

Saukon  osalta  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan  määrittely  ja  tulkinta  maastossa  on

haastavaa  ja  siihen  ei  yleensä  osoiteta  riittävästi  resursseja  luontoselvitysten

yhteydessä.

Lajin kannalta varsinaiset lisääntymispaikat ovat todennäköisesti tärkeämpiä kuin muut

levähdyspaikoiksi  luokiteltavat  kohteet,  mutta  Suomessa  on  kiinnitettävä  erityistä

huomiota myös talviaikaisiin  sulapaikkoihin,  jotka ovat  lisääntymiskauden ulkopuolella

erittäin  tärkeitä  saukoille.  Saukon  osalta  tarvittaisiin  lisää  tutkimusta  siitä  miten  eri

toimenpiteet voivat vaikuttaa eritasoisiin lisääntymis- ja levähdysalueisiin, jotta osattaisiin

antaa tarkempia suosituksia oikeanlaajuisten suojavyöhykkeiden tarpeesta. Esimerkiksi

ulkoilureitillä  tai  moottoritiellä  häiriön  ja  heikentämisen  voimakkuudet  ovat  hyvin

erisuuruiset.

Koska laji  on  liikkuva  ja  pesä-  ja  lepopaikat  hankalasti  havaittavissa,  saukon reviirin

kaikkien  lain  tiukasti  määrittelemien  paikkojen  etsiminen  on  vaikeaa.  On helpompaa

pyrkiä  etsimään  lajille  muuten  tärkeät  elinalueet  ja  kulkuyhteydet  sekä  pyrkiä

turvaamaan niiden säilyminen.  Näin menettelemällä todennäköisesti  suojellaan riittävä

määrä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vesistöihin voi kohdistua myös valuma-alueiden

kautta saukoille haitallisia vaikutuksia ja myös tähän tulee kiinnittää jatkossa parempaa

huomiota.
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6 HAVAINNOT JA KOHTEET

Selvityksen tulokset

Saukon  jälkiä  löytyi  yhteensä  15  tarkastuspisteeltä  ja  niiden  tulkittiin  koskevan

minimissään  11–12  eri  saukkoyksilöä.  Saukon  ulosteita,  uusia  ja  vanhoja,  havaittiin

kaiken kaikkiaan 42 paikalla. Havainnot on esitetty kuvan 2 kartalla. 

Kuva 2. Kartta havaituista jäljistä ja ulosteista. Pohjakartta © MML, 2015.
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Hollolan saukot esiintyivät Virojoella, Hammonjoella, Herralassa (2 yksilöä) ja Kalliolan

maastossa.  Lahden  ja  Hollolan  Okeroisten-Miekkiön  alueelle  tulkittiin  yksi  saukko.

Nastolassa  Seestaan  seudulla  oli  kaksi  saukkoa  ja  Arrajoella  sekä  Härhönjoella

molemmilla yksi saukko.

Lumijälkilaskentojen  otosmenetelmästä  johtuen  sen  tuloksia  pitää  korjata  kertomalla

tehty tulkinta kahdella. Alueen kokonaissaukkokanta talvella 2014/2015 on johtaen ollut

noin 22–24 yksilöä. Talvella 2008/2009 vastaava tulos oli 22–26 yksilöä.

Yleisöhavainnot

Saukkohavaintoja  ja  jälkitietoja  kertyi  kyselyiden  ja  muiden  tietolähteiden  perusteella

tutkimusalueen  lisäksi  eri  puolilta  maakuntaa;  Sysmästä,  Asikkalasta,  Padasjoelta,

Heinolasta,  Hämeenkoskelta,  Kärkölästä  ja  Orimattilasta.  Myös  maakunnan

naapurialueilta Iitistä saatiin tietoja. Yhteensä kirjattiin 80 havaintoa,  jotka tallennettiin

myös paikkatietoaineistoksi.

7 TUNNETUT SAUKKOALUEET

Tämän  saukkokartoituksen  aineistot  yhdistettiin  edellisen  kartoituksen  aineistojen

kanssa paikkatiedoksi.  Paikkatiedon  perusteella  tulkittiin  mitkä  virtavesistöt  vähintään

ovat Hollolassa, Lahdessa ja Nastolassa saukkojen käyttämiä. Nämä alueet on esitetty

kartalla kuvassa 3.

Kartalla  ei  esitetä  vakavesialueita,  jotka  olisi  myös  voitu  rajata  mukaan  saukkojen

elinpiireihin havaintojen perusteella. Kohteet on kuitenkin helppo päätellä tarkastelemalla

karttaa  ja  paikkatietoainestoa.  Näitä  järviä  ovat  muun  muassa  Kutajärvi,  Vesijärven

Enonselkä,  Kymijärvi,  Arkiomaajärvi,  Kivijärvi,  Salajärvi,  Ruuhijärvi,  Sylvöjärvi  ja

Kukkaset.  Luonnollisesti  saukkojen  elinpiirit  jatkuvat  myös  kuntarajoista  välittämättä

esimerkiksi  Asikkalan  ja  Orimattilan  puolelle.  Lisäksi  on  erittäin  todennäköistä,  että

saukot  käyttävät  muitakin  näihin  tunnettuihin  vesistöihin  kytkeytyneitä  vesistöjä.
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Kartoituksen havaintopisteet ja yleensä myös yleisön havainnot tehdään paikoilla, joihin

on helppo talvellakin päästä. Havaintoja vaikeapääsyiltä kohteilta ei siis kerry samassa

määrin.

Kuva 3. Kartta saukkojen käyttämistä virtavesistä selvitysalueella. Pohjakartta © MML, 

2015.
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Tärkeimpiä kohteita näillä virtavesillä saukoille ovat kovalla pakkasellakin sulana pysyvät

alueet ja kohdat, joissa saukko pääsee jääkannen alle etsimään ruokaa. Nämä alueet

sisältävät usein varsinaisia saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja ovat näin yleensä

tulkittavissa  Luontodirektiivin  suojaamiksi.  Tiedossa  olevat  ja  tunnistetut  saukkojen

tärkeimmät talvialueet on esitetty kuvan 4 kartalla.

Kuva 4. Kartta tunnetuista saukon tärkeimmistä talvialueista. Pohjakartta © MML, 2015.
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8 SUOSITUKSET

Erilaisten  hankkeiden  ja  toimenpiteiden  vaikutukset  saukkoon  tulisi  arvioida  kaikissa

vesistöissä,  jotka on varmistettu saukon asuttamiksi  tai  käyttämiksi.  Vaikutusarvio  on

syytä tehdä silloin, kun toimenpiteet kohdistuvat 100 metriä lähemmäs vesistöreittiä (ks.

”Viholliset  ja  uhat  s.  8).  Kevyimmillään  tämä tarkoittaa  asiantuntija-arviota  olemassa

olevien  tietojen  perusteella.  .  Osassa  tapauksista  tarvittaneen  kuitenkin

maastoinventointeja ja -tutkimuksia, ennen kuin todellisia vaikutuksia voidaan arvioida.

Arviointivyöhykkeen leveys perustuu tietoon, jonka mukaan saukko voi pesiä jopa 100

metrin päässä vesistöistä, vaikka yleensä pesät sijaitsevatkin jokitörmässä (NIEA, 2015).

Suomesta julkaistua tietoa pesistä ei juurikaan ole ja aihe vaatisi lisätutkimuksia.

Tunnistettujen  tärkeiden  talvialueiden  osalta  suositellaan  kaikille  kohteille  tarkempia

jatkoselvityksiä,  joissa  alueet  inventoidaan  läpi  ja  niiltä  pyritään  tunnistamaan  tarkat

lisääntymis-  ja  levähdyspaikat.  Yleispiirteisen  rajauksen  kyseisistä  alueista  saanee

aikaiseksi  parhaiten  talviaikaan,  mutta  lisääntymispaikkoja  on  etsittävä  myös  pitkin

lisääntymiskautta.  Lisääntymispesän  tarkka  paikantaminen  saattaa  vaatia

erikoislaitteistojen  käyttöä  (riistakamerat,  pimeänäkölaitteet)  tai  jopa  saukkonaaraan

radioseurantaa.

Saukon  lisääntymispaikoille  suositellaan  100–150 metrin suojavyöhykettä, joka voi

maastonmuotojen tai lajille soveltumattomien osien osalta olla suppeampikin, kunhan se

turvaa  pesinnän  häiriöttömyyden.  Levähdyspaikoille suositellaan  30–50  metrin

suojavyöhykettä vastaavin tapauskohtaisin tulkinnoin.
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9 YHTEENVETO

Lahden seudulla tehtiin kevättalvella 2015 toistamiseen saukkokartoitus kuuden vuoden

takaisella selvitysalueella Hollolassa, Lahdessa ja Nastolassa. Kartoituksen perusteella

alueen saukkokanta on pysynyt samansuuruisena. Vuonna 2009 kannanarvio oli 22–26

yksilöä ja nyt 22–24 yksilöä. Kahden kartoituksen havainnot ja kartoituksien yhteydessä

riista-  ja  luontoharrastajilta  sekä  yleisöltä  kerätyt  saukkohavainnot  koottiin

paikkatietoaineistoksi.  Aineiston ja paikallistuntemuksen perusteella rajattiin saukkojen

käyttämät virtavedet ja tunnistettiin lajille tärkeimmät talvehtimiskohteet. Tietoja voidaan

hyödyntää  monilla  tavoin  maankäytön  suunnittelussa  ja  saukon  suojelussa.  Raportin

lopuksi  esitetään  suosituksia  vyöhykkeistä,  joiden  sisällä  saukkoihin  mahdollisesti

vaikuttava  toiminta  tulee  arvioida,  millaisia  suojavyöhykkeitä  lisääntymis-  ja

levähdyspaikat tarvitsevat sekä esitetään tarkempia jatkojatkoselvitystarpeita tärkeiden

talvehtimispaikkojen rajaamiseksi.
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