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1 Tausta
Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia. Näistä viittä tavataan yleisesti maamme etelä- ja keskiosissa, loput
ovat harvinaisempia tai satunnaisvierailijoita. Pohjanlepakkoa tavataan yleisesti myös Lapin alueella. Vesisiipan ja isoviiksisiipan pohjoisimmat havainnot ovat napapiirin korkeudelta. Kaikki Suomen lepakot ovat
hyönteissyöjiä. Ne saalistavat kesäöisin kaikuluotaamalla hyönteisiä ultraäänien avulla. Lepakot käyttävät
kaikuluotausta myös lentäessään paikasta toiseen ja välttääkseen esteitä. (Wermundsen 2011, 246).
Pohjanlepakko on keskikokoinen. Pohjanlepakon selkä on mustanruskea, keskiselän karvat kiiltävät keltakärkisinä. Pohjanlepakko asuu metsäisessä kulttuurimaisemassa. Valoisien kesäöiden aikaan se oleskelee
metsissä, mutta siirtyy syyskesästä asumuksien tuntumaan. Laji välttelee laajoja aukeita ja suurten metsien
sisuksia. Pohjanlepakko lähtee liikkeelle hämärissä, usein laskevan auringon vielä valaistessa taivasta. Saalistaa aina aukioilla: tielinjalla, parkkipaikalla, hakkuuaukeilla tai pihalla. Päiväpiilo ontossa puussa tai rakennuksessa. Talvisin se on horroksessa lokakuun lopulta huhtikuun lopulle luolassa, kivikossa, ontossa puussa, rakennuksessa tai kellarissa. Talvipaikan lämpötila 1 - 5,5 astetta, kestää päivän tai pari jopa viiden asteen pakkasta. Lähes paikallinen, pisin siirtymä 115 km. Detektorilla voimakkain taajuus 28-32 kHz. Kuuluvuus on 50-80 metriin.
Vesisiippa on pienikokoinen. Sen selkä on tummanruskea ja vatsa on vaaleanharmaa. Se saalistaa vesien
äärellä ja on vesistöistä riippuvainen. Vesisiippa lentää saalistaessaan veden päällä vaaksan korkeudella.
Vesisiipan päiväpiilo puun kolossa, sillan tai laiturin rakenteissa, pöntössä tai rakennuksessa. Päiväpiilon ja
saalistusalueen väli jopa viisi kilometriä. Aktiivisimmillaan se on aamu- ja iltahämärissä, liikkeellä koko yön.
Horroksessa vesisiippa on lokakuusta toukokuulle luolassa, kivilouhikossa tai vanhassa kaivossa. Lämpötila
keskimäärin 3-6 astetta, kylmimmillään – 2 astetta. Viettää talven joko yksin kapeaan rakoon ahtautuneena
tai isossa tiiviissä ryhmässä. Lyhyen matkan muuttuja, todettu siirtymä 240 kilometriä. Detektorilla voimakkain taajuus 40-45 kHz, Kuuluvuus 15-20 metriä.
Isoviiksisiippa on pienikokoinen. Sen selkä on punertavan ruskea ja nuorilla yksilöillä selkä on tumman
ruskea. Vatsa on kellertävän ruskea, nuorilla yksilöillä harmaa. Isoviiksisiippa on runsasvesistöisten metsäseutujen asukas. Se saalistaa metsässä, usein pienten aukioiden laidalla tai avaran metsän sisällä. Päiväpiilo usein rakennuksessa. Horrostaa lokakuusta toukokuuhun suojaisessa kosteassa paikassa, kuten luolassa
tai louhikossa. Talvipaikan lämpötila 3-4 astetta, kylmimmillään nollan tienoilla. Detektorilla voimakkain taajuus 45-50 kHz. Kuuluvuus on 15-20 metriin.
2 Suojelullinen asema
Kaikki Suomen lepakkolajit ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Lepakkolajimme kuuluvat myös EU:n
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tällä kiellolla tarkoitetaan lepakoiden lisääntymispaikkoja, sekä muita kesä-, kevät ja syysaikaisia päiväpiiloja ja talvehtimispaikkoja.
Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 943/1999). Sopimus velvoittaa osapuoli maita
huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä lisäämällä tutkimusta ja kartoituksia. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä
siirtymä- ja muuttoreittejä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien ekologisten selvitysten tekemistä kaavoitustyön pohjaksi.
Jotta lepakkolajien elinympäristövaatimukset voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa, tarvitaan pohjatiedoksi luotettavaa kartoitustietoa.
3 Lepakkokartoitusohjeet
Lepakoiden inventointia varten Suomen lepakkotieteellisen yhdistys ry (SLTY) on laatinut lepakkokartoitusohjeet. Kartoituskäyntien suositeltava vähimmäismäärä on kolme käyntiä, jotka ajoittuvat tasaisesti maastokaudelle. Mahdollisia muutonaikaisia kerääntymis- tai kauttakulkualueilla (esim. tuulivoimalahankkeissa)
suositellaan yhteensä vähintään neljää tai viittä käyntiä, jotka tulisi ajoittua toukokuulta syyskuulle. Jos alueella on sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymäreittejä, tällöin havainnointia tulee täydentää passiiviseurannalla.
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Lentäviä lepakoita kartoittaessa niitä havainnoidaan luonnollisesti yöaikaan. Yleensä kartoitus kannattaa
ajoittaa puolituntia auringonlaskun jälkeen. Yön ollessa lyhimmillään lepakot liikkuvat läpi yön. Elokuussa
öiden pidentyessä lepakoiden aktiivisuus on huipussaan alkuyöstä ja ennen auringonnousua.
Detektorikartoituksessa kartoitus tulee kattaa selvitysalueen erilaiset ympäristötyypit ja erityisesti alueet,
joihin kohdistuu muutospaineita.
Lepakkohavainnoista kirjataan havaitut lajit ja niiden määritysperusteet sekä yksilömäärät ja niiden arviointitapa. Havainnoista kirjataan havainnon tyyppi (esim. saalistava tai ohilentävä lepakko), päivämäärä ja aika
sekä paikkatieto riittävällä tarkkuudella. Lisäksi kuvataan biotooppi ja vallitseva säätila.
Lepakoille tärkeiden alueiden määrittämisessä ja rajaamisessa käytetään Suomen lepakkotieteellisen
yhdistyksen laatimaa luokittelua (SLTY 2011):
 Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa
kielletty.
 Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä on huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS)
o alueella saalistaa monta lajia ja /tai alueella saalistaa merkittävä määrä yksilöitä
 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava
alueen arvo lepakoille.
o alue lepakoiden käyttämä, mutta laji- ja/tai yksilömäärä on pienehkö.
4 Patovaaran lepakkoselvitys
Tämä lepakkoselvitys on tehty Kemijärven Patovaaran alueelle, jonne on suunnitteilla biojalostamo. Biojalostamoa varten alueelle ollaan tekemässä ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Tämä lepakkoselvitys on osa
YVA:a. Työntilaajana on Kemijärven kaupunki. Myöhäisen työntilausajankohdan takia ELY-keskuksen ylitarkastaja Pekka Hervan kanssa sovittiin kuusi erillistä maastokäyntiä Patovaaran alueelle, jotka ajoittuivat
heinä-elokuuhun. Hervan kanssa sovittiin myös, koska alue ei ole todennäköisin lepakkojen pesimisalue,
ettei tarvetta ole pysyvästi paikallaan olevalle nauhoittavalle detektorille, vaan aktiivinen havainnointi riittää.
Jos havainnot lepakoista olisivat olleet alueella runsaat, olisi tällöin tullut kyseeseen myös passiivinen lepakoiden havainnointi detektorilla.
Patovaara sijaitsee Kemijärven kaupungin koillispuolella. Inventoitu alue näkyy liitteessä (Liite 1). Etukäteistiedot uhanalaisesta lajistosta selvitettiin ELY-keskukselta Ympäristöhallinnon ylläpitämän Hertta – rekisterin
Eliöt – osiosta. Vastaus tietopyyntöön saatiin touko-kesäkuun vaihteessa 2015. Nyt inventoidulta alueelta ei
ollut aiempia lepakkohavaintoja. Koko Kemijärven alueelta on tehty muutamia yksittäisiä havaintoja. Havaintoja on ainoastaan pohjanlepakosta (Pohjanlepakko, 2016).
Maastotyöt tehtiin 10.7., 13.7., 29.7., 18.8., 21.8. ja 26.8.2016. Taulukossa näkyvät päivämäärät, ko. yön
auringonnousu ja -laskuajat sekä Inventoinnin kellonaika. Sään lisäksi on kirjattu matkan pituus ja havainnot.
Tarkempi erittely havainnoista on esitetty myöhemmin raportissa (Taulukko 1).
Taulukko 1 Käyntiajankohdat, auringonlasku ja -nousuajat sekä havainnot käynnistä.
Päivämäärä

Auringon lasku ja
nousu

Inventoinnin kellonaika

Sää

Matka

Havainnot

10.7.2016

00:30 ja 02:04

23.40 – 03.05

+12 °, tyyni, puolipilvinen

5,45 km

ei havaintoa

13.7.2016

00:13 ja 2:20

00.00 – 02.40

+14 °, tyyni, puolipilvistä

3,8 km

ei havaintoa

29.7.2016

22:54 ja 03:35

23.00 – 01.37

+ 16 °, tyyni, kirkas

3,8 km

ei havaintoa

18.8.2016

22:32 ja 4:58

22.00 – 01.00

+ 15 °, puolipilvinen,
tyyni

5,6 km

ei havaintoa

21.8.2016

21:19 ja 05:12

22.00 – 01.00

+ 14 °, puolipilvinen,
tyyni

3,8 km + 6 kilometriä
autolla

1 havainto: saalistava
lepakko

26.8.2016

20:59 ja 05:26

22.10 – 1.00

+ 11 °, puolipilvinen,
tyyni

3,8 km + 6 kilometriä
autolla

1 havainto: ohilentävä
lepakko
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4.1 Menetelmät
Inventoinnissa käytettiin yhdistelmädetektoria Micro Duo Ciel EaM. FD-tilassa (taajuusjako) detektori voi
tarkastaa onko lähistöllä ylipäätään lepakoita, koska se havainnoi koko taajuusalueella 15:stä 130 kHz:iin.
HD-tilassa (heterodyne) pystyy tunnistamaan lajit laitteen taajuutta muuttamalla. Pääasiassa laitetta käytettiin HD-tilassa, vaihdellen taajuutta vesistöjen läheisyydessä.
Luontoselvitys Metsäsen luontokartoittaja Timo Metsänen neuvoi pohjanlepakon lisäksi vesialueiden lähistöllä havainnoimaan mahdollisten siippojen esiintymistä, detektorin taajuudella 45 kHz. Tähän mennessä pohjoisimmat vesisiippa- ja isoviiksisiippahavainnot ovat napapiirin korkeudelta.
Aktiivista detektorihavainnointia tehtiin 6 yönä (Kuva 1). Alueella on aiemmin tehty luontotyyppi-inventointia,
ja näiden tietojen pohjalta valikoitiin lepakkoja ajatellen sopiva reitti. Reiteissä hyödynnettiin polkuja ja linjoja,
joissa pohjanlepakot yleensä metsästävät. Lisäksi vesien läheisyys myös huomioitiin. Pääpiirteissään reitti
kulki inventointialueen keskellä ja sieltä oli valikoitu erityyppistä ja sopivia biotooppeja lepakkojen päiväpiilot
sekä pesäpaikat huomioiden. Ensimmäinen reitti poikkesi hieman myöhemmistä reiteistä ja reittiä muutettiin
sopivampia biotooppeja ajatellen. Säännöllisesti kävellyn reitin pituus on 3,8 kilometriä.

Kuva 1 Lepakoiden kartoitus 31.7.2016. Kädessä yhdistelmädetektori Micro Duo Ciel EaM.

Varsinaisia rakennuksia alueella on niukasti. Keitele Forestin tehdas sekä Patovaaran tien itäpuolella on
asuinrakennuksia. Näitä kartoitettiin muutaman kerran satunnaisesti (4. – 6. käyntikerrat). Kävelyn lisäksi
havainnointia tehtiin autosta käsin Patovaaran tiellä sekä tehtaan alueella kaksi kertaa. SLTY:n suositusten
mukaan autolla tehtävässä kartoituksessa ajetaan hitaasti (maksimissaan 30 km/h) detektorin ollessa ulkona
autosta koko ajan. Välillä auto pysäytettiin ja kuunneltiin detektorilla mahdollisia havaintoja. Tarkemmat reitit
kuljetuista reiteistä näkyvät liitteenä olevassa kartassa (Liite 2).
Kartoitusajankohdat valittiin sopivan sään mukaan. Sopiviksi ajankohdiksi lepakkoinventoinneille ovat tyynet
ja sateettomat yöt. Kartoitus ajoitettiin auringonlaskun aikoihin, jolloin lepakoiden pitäisi olla aktiivisimmillaan.

4.2 Tulokset
Lepakkoinventointien kartoituskäynneillä havaittiin pohjanlepakko kaksi kertaa. Ensimmäinen lepakkohavainto tehtiin 5. käyntikerralla, joka oli 21.8.2016 klo 23.10 - 23.26 välisenä aikana. Havainnon koordinaatit ovat:
7401943:521610. Kyseessä oli saalistavasta lepakosta, sillä lepakko kiersi alueella vajaan puolen tunnin
ajan. Lepakko saalisti pääasiassa havaintopaikasta 0-50 metrin päässä kaakkoispuolella harvapuustoisessa
metsässä. Metsä oli tuoretta kangasta, jossa oli muutamia iäkkäitä mäntyjä. Lepakosta ei ole näköhavaintoa,
sen verran oli hämärää. Mutta detektorin äänen perusteella laji tunnistettiin pohjanlepakoksi.
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Toinen havainto lepakosta tehtiin viimeisellä käyntikerralla eli 26.8.2016 klo: 0:40 ylhäällä rinteessä vanhalla
soranottoalueella. Havaintopaikan koordinaatit ovat: 7402641:522165. Havainto oli ohikulkevasta pohjanlepakosta. Näköhavaintoa ei ollut pimeyden takia, vaan pelkästään detektorin äänihavainto ilmoitti lepakon
läheisyydestä. Havainto lepakosta oli hyvin nopea, mikä kertoo, että kyseessä oli ohilentävä yksilö. Molemmat nämä havainnot näkyvät liitteenä olevassa kartassa (Liite 2).

5 Yhteenveto
Kuuden eri käynnin perusteella havaintoja lepakoista tehtiin ainoastaan kaksi kertaa. Käveltyjä kilometrejä
kertyi kaiken kaikkiaan 26 kilometriä ja autolla tehtyjä lepakoiden kartoituskilometrejä tuli yhteensä noin 6
kilometriä. Aikaa inventointiin käytettiin 18 tuntia kävellen sekä autolla vajaa ½ tuntia. Alueella käytiin kattavasti ja säät olivat sopivia lepakoiden tarkkailulle.
Havainnot lepakosta olivat yhdestä saalistavasta ja yhdestä ohilentävästä yksilöstä. Kyseessä voi olla jopa
sama yksilö. Näiden tulosten perusteella alueella ei ole lainkaan lepakoiden käyttämiä SLTY:n luokitusten
mukaisia 1 ja 2 luokan kohteita, eli alueelta puuttuvat lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikat. Patovaaran
inventoidulla alueella ei ole myöskään tärkeää ruokailualuetta tai siirtymäreittiä. Vaan nämä yksittäiset pohjanlepakkohavainnot eri kohdista ovat satunnaisia havaintoja lepakoiden liikkeistä alueella. Patovaaran alue
kuuluu siis muuhun lepakoiden käyttämään alueeseen eli luokka 3, joka ei varsinaisesti rajoita toimintaa
alueella, mutta maankäytössä tätä olisi hyvä huomioida mahdollisuuksien mukaan.
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LIITTEET
Liite 1
Patovaaran selvitysalue on rajattu karttaan punaisella.
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Liite 2
Selvitysaluella kuljetut reitit ja havainnot. Koska kuljettu reitti toistettiin samana, niin reitit näkyvät
päällekkäisinä.

