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JOHDANTO
Saukko on luokiteltu Suomen uhanalaiskuokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi ja se kuuluu myös
EU:n Luontodirektiivin IV a) liitteen lajeihin. Päijät-Hämeessä ei ole aikaisemmin inventoitu
saukkoja ja lajin esiintymistiedot ovatkin hajanaisia. Saukko on melko pitkäikäinen ja hitaasti
lisääntyvä nisäkäs, joka on kiinteästi sidoksissa vesistöihin, erityisesti virtavesiin. Saukko syö
enimmäkseen vain kaloja ja sammakkoeläimiä. Tämä tekee saukosta myös haavoittuvan lajin
ympäristömyrkyille, koska saukko on elinympäristönsä ravintoketjussaan viimeisenä. Laji suosii
rauhallisia ja luonnontilaisen kaltaisia alueita. Saukon eläminen alueella kuvaa siis myös muita
luontoarvoja ja se on melko hyvä vedenlaadun indikaattori.
TAUSTA JA TAVOITTEET
Lahden seudulta on olemassa hajanaisia tietoja saukosta, mutta lajia ei ole varsinaisesti inventoitu
alueella. Lajista ei siis ole ollut saatavilla tuoretta tietoa. Inventoinnin tarkoituksena on saada
yleiskuva lajin esiintymisestä ja sille tärkeistä alueista, jotta laji voidaan huomioida paremmin muun
muassa maankäytönsuunnittelussa. Lisäksi lajin pitkäaikaista seurantaa tekemällä saataisiin
vertailuaineistoa koko valtakunnan kannanarviointiin, seurantaan ja tuleviin uhanalaisarviointeihin
sekä riistantutkimukseen. Paikallisesti katsoen saukkotietoja voitaisiin käyttää myös ympäristön
tilan seurannassa, luontoselvitysten tausta-aineistona ja pyyntilupien myöntämisen pohjana.
Kartoituksen tilasi Lahden seudun ympäristöpalvelut ja sen toteutti ympäristösuunnittelija Timo
Metsänen Luontoselvitys Metsäsestä.
Raportissa käsitellään miten saukkoja kartoitettiin, kerrotaan yleisesti lajin biologiasta ja
lainsäädännöstä koskien lajia, tulkitaan saatuja tuloksia ja yksilömääriä sekä annetaan suosituksia
alueiden käytölle ja jatkoselvityksille, jotta saukon esiintyminen voidaan jatkossakin turvata
alueella.
AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lahden, Hollolan ja Nastolan pinta-alat ovat yhteensä reilut 1000 km². Tältä alueelta valittiin 68
potentiaalista tarkkailupistettä (Kartta 1.). Paikat valittiin esiselvitystietojen ja paikallistuntemuksen
perusteella. Esiselvitystiedoiksi saatiin RKTL:n riista- ja peltokolmioiden laskentatietoja alueelta ja
haastattelutietoja metsästäjiltä ja muilta luontoharrastajilta. Varsinainen aineisto kerättiin
maastotöin lumijälkilaskentojen avulla tarkkailupisteistä. Inventointi suoritettiin Risto Sulkavan
(1995) talvi-inventointiohjeita noudattaen. Lisäksi tarkkailupisteillä etsittiin merkkejä saukon
ulosteista, joilla laji merkitsee reviirinsä.
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Kartta 1. Selvitysalueen havaintopisteet.

Lisätietoja ja -havaintoja saukoista saatiin kartoituksen aikana MKJ:ltä, radiojutun kyselyn
tuloksena sekä useilta luontoharrastajilta, metsästäjiltä ja alueelliselta ympäristökeskukselta sekä
Luonnontieteellisen Keskusmuseon havaintotietokanta Hatikasta.
Inventointiin käytettiin kolme maastotyöpäivää ajalla 9.2.—11.2.2009. Yhteensä maastotyötunteja
tuli noin 30.
Maastotyöskentelyyn kuului saukon lumijälkien ja ulosteiden etsiminen siltojen ja siltarumpujen
luota sekä ennalta valituilta maastokohteilta. Kohteet olivat pääasiassa jokien, purojen ja ojien
uomia ja salmipaikkoja.
Lumijälkiin perustuva menetelmä on altis sääoloille. Inventointi ajoitettiin sääoloiltaan
mahdollisimman sopivaan hetkeen, lumisateiden jälkeen. Suojaksi muuttunut sää inventointia
edeltävänä päivänä ja yönä teki jälkien iänmäärittämisen mahdolliseksi. Toisaalta inventoinnin
aikana tullut pikkupakkanen kovetti lumipeitettä, jolloin kahden jälkimmäisen päivän inventointia,
erityisesti jälkien koon mittausta, vaikeuttivat ”kovaan” lumeen muodostuneet jäljet.
Kaikenkaikkiaan jakso oli kuitenkin otollisin hetki tehdä inventointi poutasäidensä ja sitä edeltäneen
lumisateen vuoksi.
Tarkkailupisteet, havainnot ja muut merkinnät on piirretty MapInfo-ohjelmalla paikkatietoaineistoksi.
Sähköinen aineisto on mukana liitteissä.
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ALUEEN KUVAUS
Alue sisältää useita pieniä jokia ja puroja sekä yhden isomman joen, Porvoonjoen, vesistöalueita.
Vesistön tila on useimmissa alueen vesistöissä tyydyttävä tai hyvä. Saukon talviselle oleskelulle
tärkeitä sulapaikkoja on useita kymmeniä. Alue on runsasjärvinen ja sen suurimpia vesistöjä ovat
Vesijärvi, Kymijärvi, Salajärvi ja Ruuhijärvi.
SAUKON PERUSBIOLOGIA
Tuntomerkit
Saukko kuuluu näätäeläimiin ja on ruumiin pituudeltaan noin 50-90 senttimetriä, kartiomaisesti
kaventuvalla hännällä on pituutta 26-55 senttimetriä ja eläinten painot vaihtelevat 2,5-15 kiloon
asti. 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 lajin 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 olemassaolon 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.
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Kuva 1. ”Rajapyykki”. Saukot merkitsevät alueensa ulosteilla.

Elintavat
Saukko on pääasiassa hämäräaktiivinen, mutta liikkuu myös päivällä, Suomessa näin varsinkin
talvisin. Se on erittäin hyvä uimari ja sukeltaja, mutta siirtyilee säännöllisesti kuivan maan kautta
pitkiäkin matkoja vesistöltä toiselle. Laji tarvitsee elinpiirilleen siis vettä ja ravintoa eli kalaa, rapuja,
sammakoita tai simpukoita tms. Saukko saalistaa kirjatietojen mukaan myös pienessä määrin
piisameja, vesimyyriä ja lintuja. Pääravintona kuitenkin kalat, joista merkittävimmät saaliskalat ovat
särkikaloja, 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 ja 1993). Paikallisesti saukkojen tiedätään myös vierailevan kalankasvatusaltailla.
Saukko voi elää 15-18-vuotiaaksi, mutta lajin keskimääräinen elinikä on todennäköisesti
huomattavasti alhaisempi johtuen mm. nuorten yksilöinen suuresta kuolleisuudesta.
Elinympäristö
Elinympäristönään saukko suosii vedenlaadultaan hyviä vesistöjä, joissa on sille riittävästi ravintoa.
Talvella laji tarvitsee lisäksi sulapaikkoja, joissa se pystyy kovilla pakkasillakin saalistamaan
avovedessä. Sulapaikoilla onkin tärkeä ja kantaa rajaava merkitys saukon elinmahdollisuuksiin
alueella. Elinpiirin koko vaihtelee ja se käsittää usein kymmeniä kilometrejä erilaisia vesistöjä.
Koiraat ovat liikkuvampia ja niiden elinpiirit ovat suurempia kuin naaraiden ja poikasten alueet.
Saukkojen on todettu osaavan suunnistaa hyville ruoka-apajille, mm. suolammille, vaikka ne
sijaitsisivat kaukana muista vesistöistä. Elinpiirin sisällä saukoilla on yleensä useita lepo- ja
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pesäpaikkoja. Paikat voivat sijaita rantatörmissä, juurakoiden ja siltojen alla sekä muissa
vastaavissa paikoissa tai vain tiheän pensaan suojassa.

Lisääntyminen
Saukko voi lisääntyä ympäri vuoden, mutta Suomessa saukon lisääntymiskausi painottuu
kevääseen ja kesään. Parittelu tapahtuu kevättalvella ja poikaset syntyvät touko-kesäkuussa noin
60 päivän kantoajan jälkeen. Yhdellä koiraalla on usein elinpiirinsä alueella muutamia naaraita ja
saukoilla ei olekaan varsinaista ”yksiavioista” parisidettä. Kevättalvella koiras usein liikkuu naaraan
kanssa, mutta jättää tämän ja myöhemmin syntyvät poikaset omaan rauhaansa. Naaras ja
poikaset voivat taasen pysyä yhdessä pitkäänkin seuraavaan kevääseen ja alkukesäänkin asti.
Poikasia on yleensä kaksi-kolme, mutta yhden ja viidenkin poikueita tunnetaan. Saukko ei
ilmeisesti lisäänny joka vuosi ja se saavuttaa sukukypsyyden noin kolmivuotiaana. Pesä sijaitsee
usein rantatörmän kolossa tai kivenlohkareiden alla.

Viholliset ja uhat
Saukon luontaiset viholliset ovat vähissä ja mitkään pedot eivät varsinaisesti saalista lajia.
Suomalaisen tutkimusaineiston (Liukko, U-M. 1999) mukaan yleisin löydettyjen saukkojen
kuolinsyy on ulkoinen väkivalta (51%), joista kiistattomia liikenneonnettomuuksia oli 58%,
loukkujen tappamia 14% ja ammuttuja sekä koiran tappamia kumpaistakin 4%. Toiseksi yleisin
kuolinsyy oli kalanpyydyksiin hukkuminen (32%). Valtaosa näistä katiskoihin, joista saukot eivät
osaa tarpeeksi nopeasti ulos. Kolmanneksi kuolinsyyksi todettiin nääntyminen (17%) joka on
erityisesti nuorten saukkojen yleisimpiä kuolintapoja.
Paikallisesti myös metsästyksellä (luvanvaraisella haittayksilöiden) ja vieläkin esiintyvällä
suoranaisella vainolla voi olla merkitystä saukkokantoihin.
Saukolle soveltuvia elinympäristöjä Suomessa on vielä melko runsaasti, mutta paikallisesti myös
ihmisen maankäyttö rajoittaa saukon elinmahdollisuuksia. Tosin tämän selvityksen aikana
merkkejä saukoista tehtiin myös melko urbaaneista ympäristöistä. Paikat ovat kuitenkin
luonteeltaan sellaisia ettei saukko todennäköisesti käytä niitä kuin satunnaisesti.

Levinneisyys ja kannantiheys Suomessa
Suomessa laji elää nykyisellään lähes koko maassa. Myös Ahvenanmaalta on viimeaikaisia
havaintoja (Rassi ym. 2001). Vahvinta kanta lienee alueella joka ulottuu Kaakkois-Suomesta JärviSuomen kautta Suomenselän alueelle (Riista, 2009 ja Linden, H., Hario, M. ja Wikman, M. 1996).
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Kannan kehitys
Vanhojen saalistietojen perusteella on voitu päätellä että saukkoja on ollut Suomessa 1800-luvulla
vielä tuhansia yksilöitä. 1900-luvun alussa saalismäärät romahtivat oleellisesti ja 30-luvulla saukon
pelättiin jo olevan lähellä sukupuuttoa. Vuonna 1938 saukko rauhoitettiin, mikä edisti kannan
elpymistä. Rauhoitus purettiin vuonna 1950, mutta jo 60-luvulla saalismäärät taas laskivat ja uusi
rauhoitus alkoi 1974. Vuodesta 1989 lähtien on olemassa metsästäjien keräämää laskentaaineistoa koko Suomesta (Kaavio 1.).(Linden, H., Hario, M. ja Wikman, M. 1996, Sulkava, R. 1995)

RKTL:n saukkotiedot
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Kaavio 1. Suomen saukkojen jälki-indeksit maalaskentojen mukaan vuosilta 1989-2007 (Riista, 2009).

Kaaviosta voidaan havaita saukkokannan runsastuminen ensin 1990-luvulla ja pienen taantuman
jälkeen uudelleen 2000-luvulla. Talvien 1995/96-1997/98 aikana Suomessa inventoitiin saukkoja
useilla tutkimusalueilla ympäri maata. SYKEn tutkimuksen perusteella Risto Sulkava arvioi
silloiseksi saukkokannaksi vähintään 2000 saukkoa (1900-2400 yksilöä) (Liukko, U-M., 1999).
Nykyisellään kanta on luultavasti hieman suurempi.

9

Lahden seutu
0,45
0,40
0,35

Jälki-indeksi

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

Vuosi

Kaavio 2. Lahden seudun saukkojen jälki-indeksi vuosilta 1989-2008. Mukana tiedot 50 km säteeltä
Lahden kaupungista (Wikman, 2009).

Kaaviossa 2. on puolestaan esitetty Lahden seudun tiedot vuosilta 1989-2008. Myös tämä aineisto
kertoo saukon runsastuneen 2000-luvulla, vaikkakin aineistossa on vuosien välisiä eroja.
Saukkokannoissa onkin todennäköisesti myös alueellisia eroja kannan vaihteluissa. Vuodet 19971998 erottuvat tässäkin aineistossa ”pohjavuosina”.
Hämeen ympäristökeskus on jatkanut talvien 1995/96-1997/98 aikana tehtyä tukimusta omalla
tutkimusalueellaan, joka ulottuu entisten Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kuntien alueelle sekä
Päijät-Hämeen puolella Hämeenkoskelle, Asikkalaan ja Padasjoelle. Muutamia tarkastuspisteitä on
myös Pälkäneen puolella Pirkanmaalla. Alla olevaan kaavioon 3. on koottu vuosien 1996-2007
jälkien määrät. Tuoreet jäljet on ilmoitettu erikseen, kaikista jäljistä.

10

Saukkotiedot 1996-2007
tuoreet

kaikki

35
30
25

Jälkiä/kpl

20
15
10
5
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vuodet

Kaavio 3. Valtakunnallisen tutkimusalue 5:n saukon jälkien määrät 1996-2007 (Airola, J., 2009,
Liukko, U-M., 1995).

Aineistosta voidaan havaita jälkimäärien kasvu, vaikka vuosittaista vaihteluakin esiintyy.

SAUKKO JA LAINSÄÄDÄNTÖ
Luontodirektiivi
Saukon eurooppalainen levinneisyys on laikuttainen ja eikä sitä tavatakaan laajoilta alueilta KeskiEuroopasta (Kartta 2.). Saukko on myös luokiteltu useissa Euroopan maissa uhanalaiseksi. Laji
mainitaan Euroopan Unionin luontotyyppien sekä luonnonvaraisten eläimistön ja kasviston
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV.
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Kartta 2. Saukon Euroopan levinneisyys (Euroopan eläinatlas, 2009).

Liite II käsittelee EU:n tärkeinä pitämiä kasvi- ja eläinlajeja, sekä luontotyyppejä ja on ollut pohjana
Natura 2000 –verkostolle. Verkoston tavoitteena on turvata luontodirektiivin liitteeseen II kuuluvien
lajien tärkeimpiä elinympäristöjä, eikä niillä keskitytä lajin yksilöiden tai niiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin turvaamiseen (MMM 2002, 6-7.).
Luontodirektiivin liite IV puolestaan käsittelee tarkemmin lajiensuojelua. Liitteen artiklassa 12,
kohdassa 1 mainitaan että ”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 ja
hävittäminen.” Direktiivistä voidaan hakea poikkeuslupaa jos hankkeella ”on kansanterveyttä ja
yleistä turvallisuutta koskeva tai yleisen edun kannalta pakottava syy” tai ”poikkeukselle on
tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis-, uudelleenistuttamistarkoitus”. (MMM 2002, 6-8.)
Metsästyslaki
Saukko kuuluu metsästyslain 5§:n mukaisiin riistaeläimiin. Sen metsästäminen on kuitenkin
luvanvaraista ja käytännössä pyyntilupia myönnetään riistanhoitopiireittäin kiintiöidysti vain
sellaisten yksilöiden metsästämiseksi, jotka aiheuttavat erityisen merkittävää vahinkoa kalan- ja
ravunkasvatukselle kasvatusaltaissa ja mikäli asian ratkaisemiseksi ei ole muuta tyydyttävää
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vaihtoehtoa. Luonnon vesissä metsästys ei ole ollut sallittua. Pyyntikaudelle 2007/2008 Maa- ja
metsätalousministeriö antoi 11 riistanhoitopiirille 55 pyyntilupaa saukoille. Muutoin saukko on
rauhoitettu.

Tulkintaa
Saukon osalta lisääntymis- ja levähdyspaikan –termien tarkka määrittely on keinotekoista. Niiden
erottaminen ei ole tarpeen senkään vuoksi, että ne rinnastetaan laissa toisiinsa. Saukon osalta ei
ole olemassa yhtä tarkkaa ohjeistusta ja tulkintaa siitä, miten sen lisääntymis- ja levähdyspaikka
määritellään, kuin esimerkiksi liito-oravan suhteen on. Paljon laajemmin liikkuvana lajina ja pesä- ja
lepopaikkojen hankalan havaittavuuden vuoksi saukon reviirin kaikkien lain tiukasti määrittelemien
paikkojen etsiminen on vaikeaa. Onkin helpompaa pyrkiä etsimään lajille muuten tärkeät elinalueet
ja kulkuyhteydet sekä pyrkiä suojelemaan ne. Samalla todennäköisesti suojellaan riittävä määrä
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Vesistöihin voi kohdistua myös valuma-alueiden kautta saukoille
haitallisia vaikutuksia myös niihin tulee kiinnittää jatkossa huomiota.
HAVAINNOT JA KOHTEET
Tuoreita saukon jälkiä löytyi yhteensä 22 tarkastupisteeltä, vanhoja jälkiä 10:ltä (osin samoilta
paikoilta kuin tuoreita) ja ulosteita 28:lta paikalta. Havainnot on esitetty kartalla 3.
Lisäksi saukkohavaintoja ja jälkitietoja kertyi haastatteluiden ja muiden tietolähteiden perusteella
eri puolilta maakuntaa; Sysmästä, Asikkalasta, Hämeenkoskelta, Orimattilasta ja Artjärveltä. Myös
maakunnan naapurialueilta Iitistä ja Pukkilasta saatiin tietoja. Liite 1.
Tuoreita jälkiä tulkitsemalla saadaan tutkimusalueen minimisaukkomääräksi 11-13 yksilöä.
Hollolassa Sepänjoen-Hammonjoen-Kiikunmyllyn alueella oli vähintään 2-3 saukkoa ja Virojoella 1.
Lahdessa Okeroisten-Porvoonjoen alueella oli 2-3 saukkoa. Hollolan Korpikylässä yksi, Nastolassa
Seestaanjoen alkupäässä 1, Härhön-Kukkasjoen alueella 1, Immilässä 2 ja Järvisissä 1 saukko.
Varmoja poikuehavaintoja ei tehty, mutta Immilän myllyllä havaitut jäljet olivat eri kokoluokkia, joten
todennäköistä on että kyseessä oli emo ja poikanen.
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Kartta 3. Havainnot tuoreista ja vanhoista jäljistä sekä ulosteista.

Lumijälkilaskentoihin perustuvalla otosmenetelmällä ei koskaan löydetä alueen kaikkia saukkoja.
Keski-Suomessa tehtyihin tutkimuksiin perustuen Sulkava on kehittänyt kertoimen, jolla voidaan
melko luotettavasti arvioida alueen kokonaismäärä. Kerroin on 2 ja sillä kerrotaan
otosmenetelmällä saatu minimiarvo, joka tässä kartoituksessa on siis 11-13 yksilöä. Alueen
kokonaissaukkokanta talvella 2008/2009 on täten ollut luokkaa 22-26 yksilöä (Liukko, U-M. 1999).
Varma saukkokannan yksilöiden laskenta vaatisi kuitenkin tarkempia seurantoja läpi talven ja
mielellään useammilta talvilta, koska kertoimessa ei voida ottaa huomioon alueellisia eroja. Kerroin
tulisikin selvittää paikallisesti.
Lisäksi tutkimusalueen havaintopaikat todennäköisesti painottuivat ehkä hieman liikaa oletettuihin
parhaisiin saukkopaikkoihin. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa positiivisesti arvioituun
kokonaissaukkomäärään.
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Kuva 2. Saukon nelijälki pehmeässä lumessa.

Kun tarkastelussa otetaan huomioon myös vanhat jäljet ja saukkojen ulostemerkinnät sekä muut
havainnot, voidaan arvioida mitkä vesistöalueet ovat saukoille tärkeitä. Vesistöalueet joilta
saukkoja tavattiin ja havaintopisteiden väliin jäävät alueet, joilla todennäköisesti saukkoja liikkuu ja
elää on lueteltu aluekohtaisissa huomioissa.
Sulan veden aikaan saukot luonnollisesti liikkuvat huomattavasti laajemmalla alueella, josta
kertovat havainnot mm. Hollolan Kutajärveltä, Sairakkalasta, Lahden- ja Kailanpohjasta sekä
Lahden Kilpiäistenpohjasta.
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SUOSITUKSET

Yleiset suositukset kohteille
Saukkojen asuttamien vesistöjen osalta tulee olla varovainen mm. kasvillisuuden raivaamisessa,
ruoppauksissa, huolehtia vedenlaadun hyvästä tasosta ja kiinnittää huomiota siltojen rakenteeseen
jotta saukkojen ei tarvitse ylittää vilkkaasti liikennöityjä teitä (Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J.,
Nironen, M. 2004.). Tulevien ja jo olemassa olevienkin teiden yhteyteen olisi hyvä suunnitella ja
rakentaa myös alikulkuja saukoille ja muille lajeille.
Saukot sietänevät jonkin asteista rakentamistakin, mutta vaativat myös rauhallisia ja
koskemattomia vesistöosuuksia. Koska rakentamisen vaikutuksia saukkoon ei ole Suomessa
tutkittu suositellaan ns. varovaisuusperiaatetta kaikilla kohteilla. Varovaisuusperiaatteen mukaan
potentiaalisesti suurta vahinkoa aiheuttavaa toimintaa ei tule tehdä, mikäli kyseistä toimintaa
koskeva tieto on epävarmaa.
Tietojen käyttö ja hyödyntäminen luontoselvityksissä
Nyt saatuja tietoja voidaan käyttää pohjatietoina saukkoalueiden huomioonottamiseksi
maankäytönsuunnittelussa. Varsinaisissa alueille tehtävissä luontoselvityksissä on kuitenkin syytä
vielä tarkentaa kohdekohtaisesti saukon esiintymistä ja sen lepo- ja ruokailupaikkoja sekä arvioida
kaavan tai hankkeen vaikutukset lajiin, mikäli vesistöalueen läheisyyteen (kohteesta riippuen; noin
50 metrin tai sitä lähemmälle etäisyydelle) on suunnitteilla rakentamista tms. toimintaa, joka
saattaa vaikuttaa saukkojen elinoloihin. Tässä selvityksessä todetut saukoille tärkeät alueet
perustuvat kolmen päivän inventointeihin ja saatuihin hajahavaintoihin. Saukkojen elinalueita ja
pesimäpaikkoja on erittäin todennäköisesti myös lueteltujen alueiden ulkopuolella ja
saukkoselvityksiä tulisikin teettää osana luontoselvityksiä, mikäli alueella on saukoille sopivia ojia,
puroja, jokia tai muita soveltuvia vesistöjä.
Aluekohtaiset huomiot

Hollola
Hollolassa tuoreet jälkihavainnot tehtiin Sepänjoelta, Hammonjoelta, Kiikunmyllyltä ja Virojoelta.
Lisäksi vanhoja jälkiä ja ulosteita havaittiin Kiikunlähteillä, Hatsinassa, Lahdenpohjassa,
Laavionjoella, Kirkolla, Hakosillassa, Herralassa, Luhtikylän rajalla sekä Metsäkulmalla ja
Kalliolassa. Hammonjoen vesistöalueella oli selkeä keskittymä ja sieltä onkin säännöllisiä
saukkohavaintoja 1980-luvulta lähtien. Muita havaintoja on myös Vesijärveltä, Vaaniasta sekä
Laitialasta, Lahdenpohjasta, Koivusillanjoelta, Luhdanjoelta, Vähäjoelta ja Kutajärveltä.
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Näiden havaintojen ja tietojen perusteella Hollolan saukoille merkittävimmät esiintymisalueet ovat
Virojoki sivu-uomineen, Lahdenpohjaan laskeva nimetön puro (Mustoja?), Hammonjoki-Sepänjoki
alue aina Kiikunlähteille asti, Kiikunoja, Siltainoja-Ylösjoki-Hankaanjoki-Vähäjoki sivuhaaroineen,
Hahmajoki sekä Porvoonjoki ja Haritunjoki sivu-uomineen. Näillä alueilla laji tulee ottaa erityisesti
huomioon suunniteltaessa niiden maankäyttöä . Myös edellä lueteltujen alueiden valuma-alueilla
tapahtuvat merkittävien muutoksien vaikutukset tulee jatkossa ottaa huomioon saukonkin kannalta.
Todennäköisesti lajia tavataan myös muualla Hollolassa ja varsinkin jäättömään aikaan saukon voi
tavata lähes missä päin Hollolaa tahansa.

Lahti
Lahdesta tuoreet jälkihavainnot tehtiin Okeroisista ja Ali-Juhakkalan-Patokosken-Miekkiön alueelta,
kaikki Porvoonjoen läheisyydestä. Vanhoja jälkiä ja ulosteita havaittiin lisäksi Joutjoelta,
Potilanjoelta ja jopa Launeelta. Muita tietoja ja havaintoja saukosta Lahdesta on kertynyt
Holonsuolta, Polttimolta, Jalkarannasta, Nikkilästä ja Kilpiäistenpohjasta sekä Kymijärven
voimalaitoksen prosessivesialtaasta. Lahden saukot vaikuttavat keskittyvän Porvoonjoen
vaikutusalueelle, mutta niitä selkeästi liikkuu myös Jout- ja Potilanjoilla. Yllättävin havainto oli
Launeen hypermarkettien vierestä kulkevan Paskurinojan ulostehavainto. Paikka ei kuitenkaan
sovellu saukon pitempiaikaiseen oleskeluun, mutta kertonee sen että saukot voivat kulkea
urbaanissakin ympäristössä jos vain sopiva ekologinen väylä on olemassa.
Näiden havaintojen ja tietojen perusteella Lahden tärkeimmät saukkovedet ovat Porvoonjoki,
Murronoja Okeroisissa, Potilanjoki sekä ainakin osittain myös Paskurinoja ja Joutjoki. Näillä alueilla
laji tulee ottaa erityisesti huomioon suunniteltaessa niiden maankäyttöä. Myös mainittujen alueiden
valuma-alueilla tapahtuvat merkittävien muutoksien vaikutukset tulee jatkossa ottaa huomioon
saukonkin kannalta.

Nastola
Nastolassa tuoreimmat jälkihavainnot tehtiin Seestaanjoelta, Härhön-Kukkasjoen alueelta,
Immilästä ja Järvisistä. Lisäksi vanhoja jälkiä ja ulosteita havaittiin Oksjoella, Arrajoella, Kumialla ja
jäteveden puhdistamon sulaojalla. Muita tietoja Nastolasta olivat jäljet Mäkelän kirjolohialtaalta ja
Evatun-Kivijärven väliltä Kalliojärventieltä sekä Luhtajoelta. Nastolan parhaiksi saukkokeskittymiksi
voidaan tulkita Immilän-Arrajoen alue, Seestaanjoen alue ja Härhön-Kukkasjoen alue. Saukot
kuitenkin liikkuvat myös alueen pienemmillä vesistöillä, kuten havainnot Järvisistä ja Oksjoelta
kertovat.
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Näiden havaintojen ja tietojen perusteella tärkeimmät Nastolan saukkovedet ovat HärhönjokiKukkasjoki, Seestaanjoki sivu-uomineen, Oksjoki, Myllyoja Järvisissä, Immilänjoki, Luhtajoki ja
Arrajoki. Todennäköisesti myös Salajoella on saukoille merkitystä vaikka sieltä ei nyt tehty
saukkoon viittaavia havaintoja. Myös jäteveden puhdistamon laskuojalla voi olla merkitystä
saukolle, koska se pysyy talvellakin sulana. Näillä alueilla laji tulee ottaa erityisesti huomioon
suunniteltaessa niiden maankäyttöä . Myös alueiden valuma-alueilla tapahtuvat merkittävien
muutoksien vaikutukset tulee jatkossa ottaa huomioon saukonkin kannalta. Todennäköisesti lajia
tavataan myös muualla Nastolassa sopivilla vesistöillä.
JATKOSELVITYSTARPEET
Saukkojen laajat elinpiirit ulottuvat ihmisten luomien rajojen yli. Nyt tehty selvitys antaa melko
hyvän kokonaiskuvan Lahden, Hollolan ja Nastolan alueen saukoista ja niiden tärkeimmistä
elinalueista. Vastaavia selvityksiä olisi hyvä tehdä myös naapurikuntien ja koko maakunnankin
alueella, jotta saataisiin tietoon riittävä kokonaiskuva saukon levinneisyydestä Päijät-Hämeessä.
Resurssien salliessa kartoituksen voisi toistaa säännöllisesti, jotta saataisiin tietoa vuosien
välisestä kannan vaihtelusta, kannan kehityksen suunnasta ja levinneisyyden vaihteluista.
Laajan selvitysalueen kaikkia virtavesiä ei pystytty tutkimaan tässä kartoituksessa. Tarkemman
tiedon ja saukolle tärkeiden vesistöalueiden rajaamiseksi olisi syytä vielä inventoida kohteita, jotka
nyt jäivät inventoimatta. Tätä työtä voidaan tehdä myös osana pienempien alueiden
luontoselvityksiä.
Saukkojen käyttämät ekologiset käytävät ja kulkureitit tulisi kartoittaa, erityisesti niiltä osin kun ne
risteävät vilkkaasti liikennöityjä teitä. Vaaranpaikkoihin voitaisiin suunnitella alituksia saukoille.
Todennäköisesti ne hyödyttäisivät monia muitakin eläinlajeja. Kaksi tietoon tullutta
saukkohavaintoa koski auton alle jäänyttä yksilöä, toinen Lahdesta moottoritien varrelta ja toinen
Hollolasta yhdystien varrelta.
Otan edelleen vastaan saukkohavaintoja ja -tietoja sekä palautetta kartoituksesta. Yhteystietoni
löytyvät tämän raportin kannesta.
YHTEENVETO
Saukkokartoituksen tavoitteena oli saada yleiskuva Lahden, Hollolan ja Nastolan alueiden
saukkomääristä ja saukoille tärkeimmistä alueista. Tavoitteissa onnistuttiin melko hyvin. Alueen
saukkomääräksi voidaan arvioida noin 22-26 saukkoyksilöä ja niiden tärkeimmät elinalueet ovat
nyt valtaosaltaan tiedossa. Tietoja voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelun eri prosesseissa,
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luonnonsuojelussa ja saukkokannan seurannassa alueella. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida
että ainakin tänä talvena saukkokanta alueella vaikutti tiheältä. Jatkoselvitystarpeita ilmeni
selvityksen ulkopuolelle jääneiden vesistöjen osalta, saukkojen kulkureittien kartoittamisesta sekä
naapurikuntien ja maakunnan saukkoalueiden kartoittamisesta.
LIITTEET
Liite 1.
Haastatteluin ym. saadut hajatiedot (taulukko).
Sähköinen kartta-aineisto ja paikkatiedot.
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