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1 Tehtävän tausta, sisältö ja selvitysalue 

Kyyjärven Kauniskankaan alueelle suunnitellaan 23 voimalan tuulivoima-aluetta. Alueen laajuus 
on noin 20 km2. Hankkeen suunnittelun taustatiedoksi oli tarpeen laatia lepakoiden mahdollisia 
elinympäristöjä ja esiintymistä koskeva selvitys. Kaikki Suomen lepakkolajit ovat EU:n 
luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Suojelussa on sitouduttu 
myös kansainvälisiin sopimuksiin (EUROBATS). 

 

Kuva 1. Selvitysalue (violetti katkoviiva), suunnitellut voimalapaikat (mustat pisteet ja 
numerointi) sekä havaitut lepakkolajit (punaiset tähdet). Yhdyskuntien pesäpuun sijainti on 
esitetty sinisellä. 

2 Menetelmät 

Selvitykset ja raportoinnin suorittivat Marjo Pihlaja ja Matti Sissonen, joiden erityisosaamiseen 
kyseessä oleva lajisto ja menetelmät kuuluvat. Selvitykset tehtiin kesä-elokuussa 2021. Alueella 
etsittiin lepakoiden elinympäristöiksi soveltuvia metsäkuvioita sekä paikkatietoaineistoista että 
kiertämällä alueella päiväsaikaan. Yöaikaan lepakoiden havainnointiin sopivalla säällä kierrettiin 
sopivat ympäristöt kuunnellen aktiividetektorilla. Selvitys ajoitettiin kesäkuulle ja heinäkuulle, 
jolloin lepakot ovat kiinteämmin pesäpaikoilla tai niiden läheisyydessä, sekä elokuun loppuun, 
jolloin ne liikkuvat jo laajalti ja voivat olla jo muutolla kohti talvehtimispaikkoja: 

29.-30.6.: sää +8, tuuli 0-1 m/s, kirkas (pilvisyys 1/8) 
17.-18.7.: sää +11-+16, tyyni, selkeä 
28.-29.8.: sää +10-+18, tyyni, selkeä 
 



Kyyjärvi Kauniskangas Lepakot 2021   3 (5) 
    
    

 

 
 

 
  

 
2.1 Selvitykseen liittyvät epävarmuustekijät 

Luontoselvityksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Yhden maastokauden aikana tehty 
havainnointi on otos kokonaisuudesta, jossa etenkin lajien esiintymisessä on ajallista ja 
paikallista vaihtelua. Yksittäisten harvinaisten lajien tai niiden pesäpaikkojen havaitseminen ei 
aina onnistu. Lepakoiden äänet on havaittavissa vain hyvin lyhyeltä etäisyydeltä (metrejä- 
joitakin kymmeniä metrejä) ja havaittavuudessa on lajikohtaisia eroja. Esimerkiksi 
viiksisiippojen havaitseminen ei usein onnistu, jos kuuntelua tehdään vain tieltä käsin. 
Peitteisessä maastossa on osuttava hyvin lähelle saalistelupaikkaa tai pesäpaikkaa. Olennaisinta 
onkin tunnistaa ne elinympäristöt, joilla on suuri potentiaali suojelullisesti arvokkaan lajiston 
esiintymiselle ja kartoittaa sellaiset kohteet huolellisesti. 

3 Tulokset 

Selvitysalueella on suo-, metsä ja rantaluontoa sekä turvetuotantoalueita. Lähialueilla on myös 
maatalousympäristöä. Metsäympäristöön on vaikuttanut melko voimakkaasti talousmetsän hoito 
ja hakkuut, mutta selvityshetkellä alueella oli vielä myös joitakin varttuneita metsäkuvioita sekä 
lepakoiden suosimia puronvarsimetsiä. 
 
Selvityksessä havaittiin muutamia viiksisiippayksilöitä (Myotis sp., viiksisiippa/isoviiksisiippa, 
lajeja ei voi erottaa äänistä) ja pohjanlepakoita (Eptesicus nilssonii) saalistamassa pitkin 
puronvarsia ja niiden lähimetsissä (kuva 1). Yksi pohjanlepakko saalisti myös ajouralla 
heinäkuun käynnillä, mikä on tyypillistä pohjanlepakoille. Ne sietävät muita Suomessa esiintyviä 
lajeja paremmin avointa ympäristöä ja saalistavat loppukesällä jo laajalla alueella. Pohjanlepakot 
saalistavat myös muita lajeja korkeammalla ja ovat siten lajeista altteimpia törmäysvaikutuksille 
tuulivoimaloihin. Alueella tavatut viiksisiipat karttavat avoimia alueita ja saalistavat suojaisissa 
ympäristöissä. Viiksisiipat pysyttelevät omassa elinympäristössään puiden latvuston korkeudella 
ja sisällä. Alueen puronvarret ovat havaituille lajeille tärkeitä saalistusympäristöjä. 
 
Lisääntymis- ja levähdyspaikka löydettiin Talasjärven länsipuolelta (kuva 1). Pesäpuu on vanha 
kolohaapa (kuva 2), joka sijaitsee muutoin luontoarvoiltaan kohtalaisen vaatimattomassa 
talousmetsässä. Haavassa oli sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden yhdyskunnat eri osissa 
puuta. Yksilöitä oli mahdollisesti kymmeniä, sillä niitä lensi sisään ja ulos jatkuvasti. 
Ruokailualueena toimiva puronvarsi on kuitenkin lähellä ja seudulla on hyvin niukasti muita 
sopivia pesäpaikkoja tarjolla. Haapa oli ainoa kolopuu, joka selvityksessä havaittiin. 
Puronvarressa ja järvenrannassa tehty avohakkuu on heikentänyt tärkeitä elinympäristöjä 
lähialueella. 
 
Läntisessä osassa hankealuetta havaitut yksilöt (kuva 1) liittyvät todennäköisesti tähän 
pesäpaikkaan. Alueen itäosassa havaittiin kesäkuun käynnillä 1-2 saalistelevaa viiksisiippaa 
Leppäpuron puronvarsimetsässä. Niiden pesäpaikkaa ei saatu paikannettua, mutta metsäkuvio 
tunnistettiin myös arvokkaaksi kasvillisuusselvityksen yhteydessä (Leppäpuron metsät, läntinen 
kuvio, METSO-kohteeksi soveltuva kohde). Pesäkoloa tai halkeamaa puussa voi olla vaikea 
havaita. 
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Kuva 2. Pohjanlepakko- ja viiksisiippa yhdyskuntien pesäpuu. 
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4 Johtopäätökset ja suositukset 

Selvitysalueen luontoarvot ovat heikot, johtuen alueen voimakkaasta metsätalouskäytöstä. 
Lepakoille tärkeät jäljellä olevat elinympäristöt tulisi huomioida alueen suunnittelussa ja 
vastaisuudessa säilyttää myös suojavyöhykkeet pienvesien ympärillä. Tärkeiden metsäkuvioiden 
säilyttämiseksi niitä voi tarjota vapaaehtoiseen METSO-ohjelmaan, jossa maanomistaja saa 
täyden korvauksen puustosta verottomana. 
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