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1 Johdanto 

Åminnen asemakaavan muutosalueelle tehtiin vuonna 2020 luontoselvitys (Luon-

totieto Keiron Oy 2020), jonka yhteydessä kartoitettiin myös lepakoita. Lepakko-

kartoituksissa havaittiin, että yksi alueen rakennuksista oli lepakoiden käyttämä päi-

väpiilopaikka. Kyseinen rakennus oli niin huonokuntoinen, että sen purkamisesta 

oli päätetty alustavasti jo ennen tietoa lepakoista. Espoon kaupungin Tilapalvelut 

haki poikkeuslupaa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiskiellolle 

Uudenmaan ELY-keskukselta. Lupa myönnettiin 26.1.2021 annetulla päätöksellä 

(UUDELY/10205/2020). Päätöksessä todetaan, että purettavan rakennuksen lähei-

syyteen on sijoitettava vähintään viisi lepakonpönttöä ja että lepakkokartoitus tulee 

toistaa rakennuksen purkua seuraavana kesänä. 

Rakennus purettiin kevättalvella 2021 aikana. Kaupunki myös asensi luvan mukai-

sesti alueelle viisi lepakkopönttöä maaliskuussa 2021. Lupaehtojen mukaisen lepak-

koseurannanEspoon kaupunki tilasi vuoden 2020 luontoselvityksen tehneeltä 

Luontotieto Keironilta.  

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on toiminut maisema-arkkitehti Anja Karhula Es-

poon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.  

Lepakkoselvityksen maastotyön ja raportin on tehnyt biologi, FM Anu Luoto. Työtä 

on ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Raportin 

kuvat ovat Anu Luodon. 

2 Selvitysalueen sijainti  

Åminnen selvitysalue sijaitsee Kurttilan pientalovaltaisella alueella. Pohjoisessa ja 

idässä selvitysalue rajautuu Åminnenmäki-nimiseen katuun, joka jatkuu Pulkkatienä 

alueen länsipuolella. Kaakossa raja kulkee Åminnentietä pitkin. Etelässä rajana toi-

mii rakennettu tontti. Selvitysalueen pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria. 

 

Kuva 1 Selvitysalueen sijainti Kurttilassa. 
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3 Kartoitusmenetelmät 

3.1 Kartoitus maastossa 

Lepakkokartoituksessa on sovellettu kirjallisuudessa esiteltyjä menetelmiä. Perustie-

toja lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi Hundt (2012) ja Sierla 

ym. (2004). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut oman ohjeistuksensa 

lepakkoselvityksen tekemistä varten (SLTY 2012). 

Tässä selvityksessä lepakoita havainnoitiin öisin ns. aktiividetektorin, eli ultraääni-

ilmaisimen, avulla. Selvitysalueella käveltiin samaa reittiä kuin vuonna 2020. Liikku-

misessa hyödynnettiin polkuja sekä teitä, koska niiden ulkopuolella kuljettaessa ai-

heutuu runsaasti havainnointia vaikeuttavaa häiriöääntä. Kuljetut reitit ja havainto-

pisteet tallennettiin GPS- paikantimella (Garmin GPS 62S). Kartoitusreitin pituus 

oli noin 1,5 kilometriä, ja sen kiertämiseen kului noin yksi tunti havaintomääristä 

riippuen.  

Aktiivihavainnoinnissa käytettiin Pettersson Elektronikin valmistamaa D240X -de-

tektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunne-

taan korvin kuultaviksi. Etäisyys, jolta kaikuluotausäänet voidaan kuulla, vaihtelee 

maastosta ja lepakkolajista riippuen. Hiljaiset lajit, kuten korvayökkö, voidaan kuulla 

muutamien metrien päästä ja voimakasääniset lajit, kuten pohjanlepakko, noin 50 

metrin päästä. Detektorin avulla voidaan kuunnella lepakoita reaaliaikaisesti (hete-

rodyne-menetelmä) tai tarkastella aikalaajennettuja ääninäytteitä (time expansion -

toiminto). Useimmat havaitut lepakoiden kaikuluotausäänet nauhoitettiin digitaali-

sella Roland R-09HR tallentimella.  

Lepakoita havainnoitiin lämpiminä (yli + 10 C), poutaisina ja vähätuulisina öinä. 

Kartoitusta ei tehty sateella tai voimakkaassa tuulessa, koska lepakoiden saalistusak-

tiivisuus on silloin huomattavan vähäistä. Havainnointi aloitettiin heti auringonlas-

kun jälkeen, mahdollisten päiväpiilojen havaitsemiseksi. 

Kartoituskierroksia oli kolme: 24.6., 14.7. ja 13.8.2021. Kaikkien kartoitusöiden sää 

oli erinomainen. Kartoittajana toimi kaikilla kierroksilla Anu Luoto. Työ käynnistyi 

vasta 18.6.2021, minkä vuoksi ensimmäinen kartoituskierros tehtiin hieman tavan-

omaista myöhemmin. 

Lajit tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja ääniä 

tietokoneella BatSound® ja Analook - ohjelmistoilla. Aktiivihavainnoinnissa nope-

asti ohilentävästä lepakosta ei aina saada kunnollista ääninäytettä. Tällaisissa tapauk-

sissa havainto on määritetty lepakkolajiksi. Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei voida 

luotettavasti erottaa toisistaan äänen perusteella, joten ne on esitelty lajiparina viik-

sisiipat. Myotis-lajien (Suomessa lähinnä vesisiippa, viiksisiipat ja ripsisiippa) kaiku-

luotausäänet muistuttavat hyvin paljon toisiaan eikä lajeja voida aina erottaa luotet-

tavasti ilman pyydystämistä. Tähän kartoitukseen ei sisältynyt pyydystyksiä. Aktiivi-

havainnoinnissa lepakot pyrittiin myös näkemään, mutta etenkin loppukesän pi-

meinä öinä tämä oli varsin vaikeaa. 

Alueella käytettiin myös passiividetektoreita, jotka olivat maastossa aktiivikartoituk-

sen ajan. Lisäksi passiivilaitteet olivat maastossa ennen ensimmäistä kartoituskier-
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rosta kolmen kokonaisen yön ajan 21.6. alkaen. Passiividetektoreina käytettiin Ana-

bat Express detektoreita. Laite tallentaa äänet muistikortille, josta ne voidaan siirtää 

tietokoneelle. Tallennetut tiedostot analysoitiin AnaLook –ohjelmistolla. Aineiston 

analysoinnissa käytettiin apuna Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n koordi-

noimaa Lepakoiden muutonseurantaan (LEMU-hanke) kehitettyä skanneria ja suo-

dattimia, joiden avulla voidaan käsitellä isojakin aineistoja. Passiividetektori sijoitet-

tiin jokaisella käynnillä hieman eri paikkaan selvitysalueelle. Laitteiden sijainnit sel-

viävät kuvasta 2.  

 

Kuva 2 Laitteiden sijainnit osoitetaan neliöllä ja pönttöjen sijainnit kolmiolla.  

Rauhallisella vauhdilla tehdyllä laskennalla, yhdistettynä hyviltä vaikuttavien saalis-

tusalueiden tarkempaan havainnointiin sekä passiividetektoriin kertyvään tietoon, 

saadaan varsin kattava kuva alueen lepakkolajistosta ja lepakoiden aktiivisuudesta 

alueella. 

Selvitysalueelle asennetut viisi lepakonpönttöä tarkastettiin jokaisen kartoituskäyn-

nin aluksi ennen auringonlaskua. Pöntöt olivat alaosasta avoimia, joten niihin oli 

mahdollista nähdä sisälle maanpinnalta. Tarkastuksissa käytettiin apuna otsavaloa, 

jolla pönttö valaistiin ja näin pöntössä päivehtineet lepakot oli mahdollista nähdä. 

Pönttöjen alta etsittiin myös lepakoiden ulostepapanoita, jotka kertovat lepakoiden 

oleskelusta pöntössä.  

 



 

Espoon KSK, Åminnen kartano 
Lepakkoseuranta 2021 10.12.2021 

 

4 

3.2 Lepakkoalueiden arvottaminen 

Suomen Lepakkotieteellinen yhdistys on antanut lepakkoalueille seuraavat luokat 

(SLTY 2012): 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa 

kielletty 

• Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY‐keskukselta. 

• Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienen-
tää esimerkiksi asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. 
Lieventämistoimia on kuvattu esimerkiksi julkaisussa Bat workers manual 

(Mitchell‐Jones 2004). 

• Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät 
lepakoiden käyttämät kulkureitit ja ruokailualueet. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS). Vahva suositus, 

jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 

• Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alu-
eella saalistaa merkittävä määrä yksilöitä. 

• Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen. 

• Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalu-
een välillä. 

• Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti. 

• Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis‐ ja levähdyspaikat 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

• Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö. 

• Ei mainittu luonnonsuojelulaissa 

• Ei suosituksia EUROBATS – sopimuksessa 

Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin IV-liitteen la-

jeja. Luontodirektiivin lajien suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain 49 §:n määräyk-

sellä, jonka mukaan näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat tiukasti suojel-

tuja. Tunnetuin esimerkki IV-liitteen lajista on liito-orava. Lepakkolajeista uhanalai-

siksi on arvioitu ripsisiippa (EN, erittäin uhanalainen) ja pikkulepakko (VU, vaaran-

tunut) (Hyvärinen ym. 2019). 

3.3 Havaintojen tulkinta 

Kartoilla esitetään rajattujen, lepakoille tärkeiden alueiden lisäksi myös eri lajien ha-

vaintopisteet. On huomattava, että kyseessä on yksittäinen havainto lentävästä le-

pakosta ja havaintopiste kuvastaa kartoittajan sijaintia havaintohetkellä. Havainnot 

eivät ole yksilömääriä, eikä havaintomäärän perustella voi tehdä päätelmiä kartoi-

tusalueella esiintyvien lepakoiden yksilömääristä. Havainnot kertovat kuitenkin le-

pakoiden aktiivisuudesta alueella. Saalistusalueiden ja muiden lepakoille tärkeiden 

alueiden rajauksissa on huomioitu tehtyjen havaintojen lisäksi lepakoille soveltuvan 
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elinympäristön laajuus. Lentävinä nisäkkäinä lepakot liikkuvat varsin laajasti, eivätkä 

pistemäiset havaintopaikat anna täydellistä kuvaa lepakoiden liikkumisalueesta, eikä 

niistä voida lintukartoitusten tapaan tulkita reviirejä. 

4 Tulokset 

Åminnen vuonna 2020 rajatuilta lepakoiden saalistusalueilta tehtiin myös tänä 

vuonna runsaasti havaintoja. Vuoden 2021 kolmen kartoituskierroksen aikana teh-

tiin kaiken kaikkiaan 30 aktiivihavaintoa lepakoista (taulukko 1). Vuoden 2020 ko-

konaismäärä oli 22. Havaintoja tehtiin eniten Suomen yleisimmästä lepakkolajista 

pohjanlepakosta, mutta siippahavaintoja oli lähes yhtä monta. Siippoja ei ole määri-

tetty tämän tarkemmin, mutta varsin todennäköisesti kyseessä on viiksisiippalaji. 

Havaintoja oli melko tasaisesti jokaisella kartoituskierroksella. Pohjanlepakoita ha-

vaittiin runsaimmin heinäkuun käynnillä ja siippoja kesäkuussa. Aktiivihavainnoin-

nissa onnistuttiin myös näkemään sekä pohjanlepakoita että siippoja monia muita 

kartoituskohteita enemmän. 

Taulukko 1 Aktiivihavainnot Åminnessä. 

Laji/Kierros 1 2 3 Yhteensä 

Pohjanlepakko 4 7 5 16 

Siippalaji 7 3 4 14 

Yhteensä 11 10 9 30 

Alueella oli kesän aikana myös passiivilaitteita kaikkiaan 8 eri pisteessä (kuva 3). 

Kesäkuussa laitteet 1–3 olivat käynnissä useamman yön. Laitteet vietiin alueelle aa-

muyöllä 21.6. toisen lepakkokohteen kartoituksen jälkeen ja ne otettiin pois aktiivi-

kartoituksen jälkeen 25.6. Näiden laitteiden useamman yön havainnot esitetään yh-

tenä lukuna taulukossa 2, joten ne ei ole suoraan vertailukelpoisia laitteiden 4–8 

tulosten kanssa. 

Passiivilaitteisiin oli tallentunut eniten havaintominuutteja siippojen ohilennoista 

(taulukko 2). Kesäkuun öiden aikana siippahavaintoja on tullut kaikkiaan 318 mi-

nuuttia. Aktiivikartoitusten ajaksi maaston jätetyissä detektoreissa siippahavaintoja 

oli heinä- ja elokuussa yhteensä 85 minuuttia. Vastaavat lukemat pohjanlepakon 

osalta ovat 39 ja 55 havaintominuuttia. Vuonna 2020 passiivilaitteiden havaintojen 

kokonaismäärä oli 144 havaintominuuttia, joskin tuolloin käytössä on ollut vain 6 

laitetta. 

Taulukko 2 Passiivilaitteiden havainnot Åminnessä havaintominuutteina. Laiteet 1–3 ovat 

olleet alueella usean yön ajan 21.6.-25.6. 

Laji/Laite 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht. 

Pohjanlepakko 2 21 16 7 1 34 12 1 94 

Siippalaji 179 4 135 58 29 27 35 4 471 

Lepakkolaji 0 0 0 0 1 0 0 4 5 

Yht 181 25 151 65 31 61 47 9 565 
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Kuva 3 Lepakkohavainnot ja rajatut lepakkoalueet 2021. 

 

Kuva 4 Mustaksi värjätyt lepakonpöntöt on sijoitettu järeisiin mäntyihin kallioalueen reu-

nalle. 



 

Espoon KSK, Åminnen kartano 
Lepakkoseuranta 2021 10.12.2021 

 

7 

Vuonna 2020 rajatut saalistusalueet olivat pääosin ennallaan. Puretun rakennuksen 

läheisyydestä on kaadettu muutamia puita ja rakennuksen pihapiirissä kasvaneet 

pensaat on raivattu. Lepakkohavainnot keskittyivät pääosin rajatuille saalistusalu-

eille tai niiden läheisyyteen. Lepakot saalistelivat molemmilla rajatuilla alueilla in-

nokkaasti. Tästä kertoo myös passiivilaitteisiin tallentuneet havainnot. Aktiivikartoi-

tuksessa havaittiin, että lepakoiden aktiivisuus oli suurta pian auringonlaskun jälkeen 

ja kun samaan kohtaan kartoitusreittiä tultiin kartoituksen lopuksi, tilanne oli rau-

hallisempi. 

Kartoituskäyntien aluksi tarkastettiin viiden alueelle tuodun lepakkopöntön tilanne. 

Pönttöjen sijainti näkyy kuvassa 2. Pöntöt on sijoitettu kallioalueen reunoille suuriin 

mäntyihin noin 3–5 m korkeuteen. Pönttömalli on kolmilokeroinen ja saman mallin 

rakennusohje löytyy Luomuksen nettisivuilta. Pöntöt ovat alaosasta avoimia, joten 

niiden sisälle on mahdollista nähdä maasta käsin. Kaikki pöntöt vaikuttivat kesän 

2021 aikana asumattomilta. Niissä ei havaittu olevan päivehtiviä lepakoita eikä 

myöskään havaittu ulostepapanoita. 

5 Johtopäätökset ja suositukset 

Lepakot käyttävät edelleen Åminnen selvitysalueen II-luokan saalistusalueita 

(LUMO luokka 2). Sekä aktiivihavaintoja että passiivihavaintoja tehtiin enemmän 

kuin vuonna 2020, mutta tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Saalistusaluei-

den puustossa ei ole tapahtunut vuoden aikana merkittäviä muutoksia eikä aiemman 

päiväpiilona käytetyn rakennuksen purku ole toistaiseksi karkoittanut saalistelevia 

lepakoita. Tilanne voi kuitenkin muuttua lähialueen rakentuessa yhä tiiviimmäksi. 

Alueelle on sijoitettu viisi lepakonpönttöä kompensoimaan rakennuksen purusta 

johtuvaa levähdyspaikan häviämistä. Pöntöissä ei havaittu päivehtiviä lepakoita mil-

lään kolmesta tarkastuskerrasta. Myöskään lepakoiden papanoita ei löytynyt pönt-

töjen alta. Toistaiseksi voidaan todeta, etteivät nämä kompensaatiopöntöt ole lepa-

koiden asuttamia. Silti lähialueella on jossakin lepakoiden päiväpiiloja, koska lepa-

koita on runsaasti pian auringonlaskun jälkeen.  

Pönttöjen kuntoa tulee seurata jatkossa ja tarvittaessa korjata tai asentaa vioittuneen 

pöntön tilalle uusi. Mahdollisista jatkoseurannoista päättää ELY-keskus. 
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