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Espoon Iivisniemen Hannusrannan lepakkoselvitys vuonna 2018 

Ville Vasko & Marko Nieminen 

 

Johdanto 

Tässä työssä selvitettiin maankäytön ja kaavoituksen suunnittelun tueksi lepakoiden esiintymistä 
Hannusjärven itäpuolella sijaitsevalla, osin metsäisellä ja yhteensä 16 kiinteistöä sisältävällä 
omakotitaloalueella, jonka pinta ala on 5,89 ha (kuva 1). Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit 
on listattu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a), joten niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen 
hävittäminen tai heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § nojalla. Selvitysalueelta ei ole 
tiedossa aiempia havaintoja lepakoista.  

Työn tavoitteena oli paikantaa selvitysalueella mahdollisesti sijaitsevat lepakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikat ja muut lepakoille tärkeät alueet (ks. liite 1). Tulosten perusteella laadittiin tulkinta 
lepakoiden kannalta siitä, mitkä selvitysalueen osat ovat olennaisia ja millaisia toimenpiteitä 
alueella voidaan tehdä vaarantamatta lepakoiden elinympäristöjä. Pohjola Rakennus Oy Uusimaan 
toimeksiannosta selvityksen toteutti Faunatica Oy. 

 

Tulokset  

Lepakkoaktiivisutta havaittiin koko selvitysalueella, mutta selvästi eniten aivan Hannusjärven 
rannassa (kuva 1). Erityisesti vesisiipan runsaus aiheutti havaintojen painottumisen rantaan, mutta 
myös pohjanlepakoita ruokaili usein rannan läheisyydessä ja veden päällä. Rantavyöhykettä lukuun 
ottamatta selvitysalueella ei ole suurta merkitystä lepakoiden ruokailualueena, vaikka yksittäisiä 
havaintoja tehtiinkin myös muualla alueella. 

Alueen lepakkolajisto koostuu pääosin pohjanlepakosta ja vesisiipasta, jotka ovat Suomen 
yleisimpiä lepakkolajeja. Lisäksi viiksi/isoviiksisiipasta tehtiin muutama havainto selvitysalueen 
pohjoispuolella kulkevalta metsäpolulta, muttei alueen sisältä. 

Pohjanlepakoita havaittiin eniten heinäkuussa ja vesisiippoja elokuussa. Havaintomäärien kasvu 
loppukesää kohti johtuu yhdyskuntien hajoamisesta ja yksilöiden levittäytymisestä laajemmalle 
sekä öiden pidentymisestä, jolloin lepakot liikkuvat pidempiä matkoja. 
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Kuva 1. Selvitysalueen rajaus ja lepakkohavainnot (lähekkäisiä havaintosymboleita on siirretty 
siten, että ne erottuvat paremmin). 

 

Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat 

Selvitysalueelta ei tehty havaintoja, jotka viittaisivat lisääntymisyhdyskuntien sijaintiin 
alueella. Selvitysalue on kooltaan pieni, joten mikäli jossakin alueen rakennuksessa olisi ollut 
lisääntymisyhdyskunta, sen ympärillä tapahtuva lepakoiden parveilu olisi todennäköisesti havaittu. 
Lisääntymisyhdyskuntien puuttumiseen alueelta viittaa myös se, että lepakoita havaittiin alueella 
vähiten kesäkuun käynnillä, jolloin naaraat ruokailevat lähellä yhdyskuntiaan. 

Toisaalta kaikkia rakennuksia ei voitu lähestyä yöaikaan, koska ne olivat pihapiireissä. Näin ollen 
on mahdollista, että jossakin rakennuksessa kuitenkin olisi pienempi, yhden tai muutamien 
lepakkoyksilöiden päiväpiilo. Tällaisia piiloja on kartoitusmenetelmällä hyvin vaikea löytää, koska 
lepakot eivät parveile niiden ympärillä. Pienten yksilömäärien päiväpiilot ovat lisäksi usein 
luonteeltaan väliaikaisia ja lepakot vaihtavat piilopaikkojaan usein. 
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Kuva 2. Lepakoiden käyttämät alueet selvitysalueella. 

 

Luokka II: Tärkeät ruokailualueet 

Hannusjärven ranta ja rantametsät muodostavat tärkeän lepakoiden ruokailualueen (kuva 2). 
Järvellä havaittiin jokaisella kartoituskäynnillä saalistavia pohjanlepakoita ja vesisiippoja. Vaikka 
ainoastaan järven itäranta kartoitettiin, on koko järvi kuitenkin rajattu luokan II alueeksi, sillä ei ole 
mitään syytä miksi lepakot eivät käyttäisi koko järveä ja sen rantoja. Rantapuustoa rajattiin 
alueeseen mukaan noin 30 metrin leveydeltä, mikä riittää tekemään rannasta lepakoille suojaisan 
saalistuspaikan. Puuston suojaava vaikutus on tärkeä erityisesti keskikesän valoisina öinä sekä 
tuulisissa olosuhteissa. 

Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet 

Pääosa muusta selvitysalueesta rajattiin luokkaan III kuuluvaksi lepakkoalueeksi. Tämä tarkoittaa, 
että alueella havaittiin säännöllisesti lepakoita, mutta havainnot eivät olleet yhtä keskittyneitä kuin 
rantavyöhykkeellä. Nykyisellään osa alueesta on lepakoille liiankin tiheää metsää, jossa ei ole 
riittävästi lentoreittejä. Alueella havaitut lepakot saalistivatkin pääosin pihapiireissä, teillä, poluilla 
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ja muutamilla metsäaukioilla. Luokan III alue jatkuu myös varsinaisen selvitysalueen ulkopuolelle, 
eikä sen tarkkoja rajoja voi tämän selvityksen perusteella määritellä.  

 

Johtopäätökset ja suositukset 

Rantavyöhyke (luokka II) tulisi säilyttää pääosin luonnontilaisena, jotta puuston suojaa antava 
vaikutus säilyisi. Pienten aukkojen, kuten polkujen tekeminen puustoon ei ole kuitenkaan haitaksi 
lepakoille. Rantaan ei tulisi lisätä lainkaan valaistusta, koska valo häiritsee erityisesti siippojen 
ruokailua. 

Muulla osalla alueesta (luokka III) puustoa suositellaan säilytettäväksi mahdollisuuksien mukaan. 
Lepakoiden kannalta alueen suunnittelun tavoitteena tulisi olla maisema, jossa suojaava puusto ja 
pienet aukiot/pihat vuorottelevat. Alueelle tulisi jättää myös valaisemattomia saalistuspaikkoja 
lepakoille. 

 

Viitteet 

SLTY ry (2011) Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, 
tilaajille ja viranomaisille. http://www.lepakko.fi/docs/SLTY_lepakkokartoitusohjeet.pdf 
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Liite 1. Menetelmät 

 
Lepakot käyttävät eri alueita saalistusalueinaan kesän eri ajankohtina. Tästä johtuen kartoitettava 
alue on inventoitava kauden aikana useaan kertaan (SLTY ry 2011). Vuonna 2018 lämpimän kesän 
johdosta lepakoiden lisääntyminen oli normaalia aikaisempi. Neljän käyntikerran ansiosta 
Hannusrannan lepakkokartoituksen ajallinen kattavuus oli kuitenkin hyvä, ja se kattoi eri lajien 
lisääntymisajankohdat (taulukko 1.1). Kartoituksen teki FM Ville Vasko, ja sitä tehtiin vain 
sateettomina, heikkotuulisina ja lämpiminä (>+10 °C) öinä, koska lepakoiden aktiivisuus vähenee 
huonoissa sääolosuhteissa. 

 

Taulukko 1.1. Lepakkokartoituskäyntien päivämäärät, sääolosuhteet kartoituksen alussa ja 
lepakkohavaintojen lukumäärä. Havaintomäärä kertoo yksilömäärästä vain suuntaa-antavasti. 

Pvm Auringon-
lasku klo 

Lämpötila 
(°C) 

Tuuli 
(m/s) 

Pohjan-
lepakko 

Viiksi/ 
isoviiksi-

siippa 

Vesisiippa 

29.5. 22:25 22 5 6  5 
26.6. 22:51 16 2 4  4 
25.7. 22:10 22 2 10 1 8 
19.8. 21:04 18 4 5 3 11 

 

Kartoitusreitit suunniteltiin ennakkoon ilmakuvatarkastelun avulla ja tutustumalla alueeseen 
valoisaan aikaan. Alueen kartoitusta hankaloitti runsas yksityispihojen määrä suhteessa alueen 
pinta-alaan. Pihoilla ei voitu liikkua yöaikaan, joten rakennuksia tarkkailtiin vain etäältä.  

Kartoitusten aloitusajankohta oli noin 20 minuuttia auringonlaskun jälkeen ja kartoitus jatkui yön 
pimeimpään hetkeen (noin klo 1:30), jolloin lepakoiden aktiivisuus tyypillisesti vähenee. Alueen 
pienestä koosta johtuen se ehdittiin kiertää läpi yhdellä käynnillä varsin tarkkaan ja useampaan 
kertaan. Kesäkuun käynnillä kartoitusta jatkettiin aamun sarastukseen asti, jotta voitiin varmistua 
siitä ettei minkään rakennuksen läheisyydessä tapahtunut lepakoiden aamuparveilua, joka olisi ollut 
merkki yhdyskunnasta. Viimeisellä käynnillä elokuussa kartoitus ulotettiin myös laajemmalle 
alueelle Hannusmetsään, koska pidentynyt yö mahdollisti tämän.  

Lepakoiden havainnoimiseen käytettiin Pettersson D240x -detektoria. Lepakot tunnistettiin heti 
havaintotilanteessa äänen päätaajuuden sekä käyttäytymisen perusteella. 

Kaikki havainnot merkittiin muistiin GPS-laitteella (Garmin GPS60) ja niistä kirjoitettiin ylös laji ja 
yksilömäärä sekä oliko kyseessä saalistus vai ohilento. Yksilömäärän tulkinta havainnoista on 
hankalaa, koska kartoituksessa liikuttiin pienellä alueella ristiin rastiin ja samat lepakot havaittiin 
todennäköisesti useaan kertaan. Taulukkoon 1.1 on merkitty kaikkien havaintojen yhteismäärä 
(ruokailevat ja ohilentävät), mutta tämä ei ole sama asia kuin lepakoiden yksilömäärä. 
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Alueiden arvo lepakoille on luokiteltu seuraavia periaatteita noudattaen: 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen 
luonnonsuojelulailla kielletty. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo 
lepakoille (EUROBATS sopimus). 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan 
huomioitava alueen arvo lepakoille. 
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