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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Finventian tilaaman Helsingin Östersundomin lepakkoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan
arvioida alueelle suunniteltujen maankäyttöhankkeiden mahdollisia vaikutuksia lepakoihin.
Helsingin kaupunki suunnittelee Östersundomin alueelle osayleiskaavaa, johon lukeutuu kolme vaihtoehtoista sijoituspaikkaa maamassojen käsittelyalueeksi ja puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitusalueeksi. Hankkeeseen sovelletaan
YVA-lain (486/1994, muutettu 458/2006) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, josta vastaa Sito Oy.

RAPORTISTA
Tässä raportissa esitetään heinäkuun alun ja elokuun puolivälin välisenä aikana 2015 toteutetun lepakkoselvityksen tulokset.
Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä inventointien tulokset ja mahdolliset maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Tutkimusalue sijaitsee noin neljä kilometriä Vantaan Rajakylän itäpuolella ja viisi kilometriä
Helsingin Vuosaaren koillispuolella. Lähellä olevia taajamia ovat Itäsalmi (Östersundom),
Korsnäs, Ultuna ja Degermossa (kuva 1).
Tutkimusalue on kolmeosainen; läntisin sijaitsee Gumbölen pohjoispuolella Porvoonväylän välittömässä läheisyydessä, samoin kuin kaakkoisin, joka keskittyy Ultunan itäpuolella.
Koillisin sijaitsee Degermossan itä- ja koillispuolella. Alueet muodostavat yhteensä noin 430
hehtaarin laajuisen kokonaisuuden, joka on pääosin karujen ja kivikkoisten kangasmetsien
sekä muiden metsämaiden kirjomaa seutua. Myös pieniä vesistöjä on tutkimusalueilla sekä
niiden välittömässä läheisyydessä.

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Helsingin Östersundomin lepakkoselvityksen maastotöistä vastasi luontokartoittaja ja biologi
(FM) Hanna Tuominen. Raportin laati luontokartoittaja Santtu Ahlman.
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Kuva 1. Östersundomin inventointialueet.

TUTKIMUSMENETELMÄT
Lepakkoselvityksiä on tehty Suomessa melko niukasti, eikä vakiintuneita menetelmiä vielä ole.
Hiljalleen on kuitenkin vakiintumassa menetelmä, jonka mukaan inventointikierros tehdään
kesä-, heinä- ja elokuussa. Myöhäisen toimeksiannon vuoksi kesäkuun inventointikierrosta ei
tässä selvityksessä ehditty tehdä, mutta elokuussa tehtiin yksi ylimääräinen inventointiyö. Lepakoita havainnoitiin yöllä noin klo 22.00–4.30 välisenä aikana kiertämällä alueet mahdollisimman tarkkaan läpi. Inventoinnit tehtiin 9.–10.7., 15.–16.7., 9.–10.8., 10.–11.8. ja 14.–15.8.
Alue kierrettiin läpi kävellen, jolloin detektorin taajuutta vaihdeltiin jatkuvasti, jotta eri
aaltopituudella ääntelevät lajit havaitsisi ja erottaisi toisistaan. Tutkimusalueen mahdollisesti
potentiaaliset kohteet sekä useat muut paikat saatiin tarkastettua kattavasti jokaisella inventointikierroksella. Inventoinneissa hyödynnettiin alueiden polkuverkostoja, mutta erityistä
huomiota kiinnitettiin pieniin jyrkänteisiin ja vesistöihin (liite 1). Havainnointia tehtiin sopivan
tyyninä ja lämpiminä ajankohtina, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Liian viileällä, tuulisella tai sateisella säällä lepakot eivät saalista aktiivisesti.
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Maastoinventoinneissa keskityttiin lähinnä saalistusalueiden ja lisääntymiskolonioiden etsimiseen. Talviaikaiset tarkastuskäynnit eivät kuuluneet selvitykseen.
Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka muuntaa korkeat
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. D 240X -laitteella voidaan kuunnella ja määrittää
lepakoita reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaajennettujen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla. Nauhurina käytettiin Zoomin H4n -laitetta.

EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lepakkoselvitykseen käytettiin kohtalaisesti aikaa pinta-alaan nähden. Osa lepakoista on kuitenkin saattanut jäädä havaitsematta, sillä joidenkin lepakkolajien ultraääni kuuluu vain hyvin
lyhyen matkan päähän (taulukko 1). Myöhäisen toimeksiannon vuoksi kesäkuun inventointikierrosta ei voitu tehdä, mutta selvitystä voidaan kuitenkin pitää riittävän tarkkana maankäytön suunnittelun tueksi.

Taulukko 1. Suomessa tavattujen lepakkolajien yleisyys, kaikuluotausäänen kuuluvuus ja taajuudet
karkeasti esitettyinä. I = yleinen, II = harvalukuinen, III = satunnainen. Kuuluvuus kuvaa etäisyyttä,
josta äänen saattaa havaita ja taajuus kilohertseinä vaihteluväliä, jolloin ääni kuuluu parhaiten.
Kuuluvuus- ja taajuustietojen lähde: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry.
Laji

Tieteellinen nimi

Yleisyys
I

II

III

Kuuluvuus

Taajuus

Vesisiippa

Myotis daubentoni

x

-

-

15–20 m

40–45 kHz

Ripsisiippa

Myotis nattereri

-

x

-

5–10 m

45–50 kHz

Viiksisiippa

Myotis mystacinus

x

-

-

15–20 m

45–50 kHz

Isoviiksisiippa

Myotis brandtii

x

-

-

15–20 m

45–50 kHz

Lampisiippa

Myotis dasycneme

-

-

x

20–80 m

36–38 kHz

Vaivaislepakko

Pipistrellus pipistrellus

-

-

x

15–20 m

43–50 kHz

Pikkulepakko

Pipistrellus nathusii

-

x

-

15–25 m

55 kHz

Kääpiölepakko

Pipistrellus pygmaeus

-

-

x

15–20 m

38–47 kHz

Isolepakko

Nyctalus noctula

-

x

-

100 m

20–25 kHz

Pohjanlepakko

Eptesicus nilssoni

x

-

-

50–80 m

28–32 kHz

Etelänlepakko

Eptesicus serotinus

-

-

x

50 m

22–27 kHz

Kimolepakko

Vespetilio murinus

-

-

x

50–100 m

25–35 kHz

Korvayökkö

Plecotus auritus

x

-

-

2–5 m

42–50 kHz
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LEPAKOIDEN ELINTAVOISTA
Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, jotka ovat kaikki hyönteissyöjiä. Näistä moni on kuitenkin
hyvin harvinainen ja epäsäännöllinen laji maassamme, tosin lepakoita on tutkittu Suomessa
toistaiseksi varsin vähän.
Erikoista lepakoiden käyttäytymisessä on naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskunnat, joissa ne synnyttävät poikasensa. Koiraat pysyttelevät kesällä hyvin pitkälti yksin tai korkeintaan pieninä ryhminä. Päiväpiiloiksi kelpaavat erilaiset rakennukset, puiden kolot ja muut
vastaavat paikat. Sopivien ruokailupaikkojen säilyttäminen etenkin lisääntymisyhdyskuntien
lähellä on tärkeää etenkin pesiville naaraille. Loppukesän tullen lepakot levittäytyvät ravinnonhakuun erilaisiin ympäristöihin. Talvensa lepakot viettävät horroksessa esimerkiksi kellareissa. Osa lepakkokannasta muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.

LEPAKOT LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Lisäksi ripsisiippa on
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suojelua
vaativaksi lajiksi ja se on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN).
Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka
velvoittaa sitoutuneita maita huolehtimaan suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mukaan osapuolten on pyrittävä säilyttämään merkittäviä ruokailualueita. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien selvitysten tekemistä kaavoituksessa.

LAJIKOHTAISTA TARKASTELUA
Suomen yleisimpänä lajina pohjanlepakko osoittautui maastoselvitysten perusteella tavalliseksi alueella tavattavaksi lajiksi. Se esiintyy usein asutuksen lähistöllä sopivan suojaisissa metsiköissä ja toisaalta myös pienissä pihapiireissä, joissa on kuitenkin riittävästi puustoa ympärillä. Suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko välttää, joskin se saattaa toisinaan esiintyä myös
varsin pienillä metsäkuvioilla vailla rakennuksia.
Isoviiksi- / viiksi- / vesisiippa havaittiin seitsemässä paikassa, mikä ei todennäköisesti
kuvasta alueen kokonaistilannetta kunnolla. Lajien ääni voidaan havaita vain noin 15–20 metrin etäisyydeltä, joten löytäminen on haastavaa (taulukko 1). Viiksisiipoista tiedetään Suomessa hyvin vähän, mutta saalistusalueinaan ne käyttävät yleensä suojaisempia metsämaita kuin
pohjanlepakot. Vesisiipat saalistavat usein virtavesien varrella.
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TULOKSET JA PÄÄTELMÄT
Östersundomin tutkimusalueella havaittiin heinäkuussa 18 eri pohjanlepakkoyksilöä sekä elokuussa vastaavasti 16 yksilöä (kuva 2). Osa näistä tulkittiin koskevan samoja yksilöitä. Lisäksi
heinäkuussa havaittiin seitsemän siippayksilöä, jotka koskivat hyvin todennäköisesti isoviiksi-/viiksisiippaa. Aluekohtaisesti vaihtoehdon 1 alueelta tulkittiin kuusi pohjanlepakkoa, vaihtoehdon 2 alueelta viisi ja vaihtoehdon 3 alueelta 16 pohjanlepakkoa sekä seitsemän siippaa.
Norrberget oli näin ollen selvästi merkittävin alue lepakoiden esiintymisen kannalta. Vaihtoehdot 1 ja 2 olivat lepakoiden kannalta varsin tavanomaisia, mutta vaihtoehto 3 oli varsin merkittävä. Vaikka miltään alueelta ei löydetty lisääntymisyhdyskuntaa, on erittäin todennäköistä,
että sellainen sijaitsee Norrbergetin alueen välittömässä läheisyydessä. Erityisiä kerääntymiä
ei kuitenkaan havaittu. Maastotöiden aikana kuljetut reitit esitetään sinisellä värillä liitteessä 1.

Kuva 2. Tutkimusalueen pohjanlepakkohavainnot heinäkuussa (musta pallo) ja elokuussa (punainen
pallo) sekä siippahavainnot heinäkuussa (vihreä neliö). Samoiksi yksilöiksi tulkitut havainnot on yhdistetty viivoilla.
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LIITE 1. MAASTOTÖIDEN AIKANA KULJETUT REITIT.
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