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1. JOHDANTO 

Työn tarkoituksena oli tehdä Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alueelle (kaava 881) ja sen 

eteläpuoliselle alueelle lepakkoselvitys kesällä 2022. Kaava-alueen laajuus on noin 46 hehtaaria, 

keskiosan noin 25 hehtaaria ja sen lisäksi selvitys ulotettiin idässä noin 50 metriä alustavan 

kaavarajauksen ulkopuolelle. Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Tampereen kaupungin rajaan. 

Selvityksen tavoitteena on tarjota tietoa alueen asemakaavoitusta ja muuta maankäytännöllistä 

tarkastelua varten ja antaa suositukset maankäytön suunnitteluun. Lepakkoselvityksen toteuttivat 

FM Tiina Virta ja biologian opiskelija Iida Leppiniemi.  

 

 

 

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa punaisella rajauksella. 
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2. LÄHTÖTIEDOT 

 

Alueelle on tehty lepakkoselvitys vuonna 2008 (Vihervaara 2008). Alueella havaittiin 

pohjanlepakoita ja viiksisiippalajeja, mutta alueelta ei rajattu lepakolle merkittäviä alueita. Ojalan 

puolelle, tämän raportin selvitysalueen pohjoispuolelle on tehty lepakkoselvitys vuonna 2017 

(Ramboll 2017), jolloin rajattiin lepakkoalueita Tampereen ja Kangasalan rajalta. Selvitysalueelta 

ei ole siten tunnistettu aiemmin lepakoille merkittäviä alueita. Aiemman selvityksen jälkeen myös 

alueen maankäytössä on tapahtunut muutoksia.  

 

 

Kuva 2-1. Aiemmat havainnot ja lepakkoalueet selvitysalueella tai sen läheisyydessä (Vihervaara 2008, Ramboll 

2017, Tampereen kaupunki 2022). 
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3. LEPAKOIDEN EKOLOGIA JA SUOJELU 

3.1 Yleistä lepakoista 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, joista yleisimpiä ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), 

vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis Brandtii) ja 

korvayökkö (Plecotus auritus). Hämäräaktiivisina lajeina lepakot jättävät päivälepopaikkansa 

auringon laskeuduttua ja palaavat sinne ennen auringon nousua. Lepakoiden elintavat vaihtelevat 

eri vuodenaikoina, ja samalla vaihtelevat myös niiden esiintymisalueet. Lepakoiden suojelun 

kannalta on oleellista selvittää saalistusalueiden ja levähdys- ja lisääntymispaikkojen esiintyminen 

sekä pääasialliset kulkuyhteydet em. kohteiden välillä.  

 

Lepakot ovat pitkäikäisiä ja lisääntyvät hitaasti; yleensä syntyy vain yksi poikanen vuodessa. Niinpä 

saalistusalueiden ja päiväpiilojen katoaminen tai lepakoihin kohdistuvat voimakkaat häiriöt voivat 

olla paikalliselle populaatiolle kohtalokkaita.  

 

Lepakot käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Useimmat lajit tarvitsevat suojaisia kulkureittejä 

päiväpiilon ja saalistusalueen välillä, jolloin aukeat alueet voivat muodostaa kulkuesteen. 

Pohjanlepakko ja vesisiippa pystyvät kuitenkin ylittämään helposti aukeitakin alueita. Imettävät ja 

kantavat naaraat saalistavat päiväpiilonsa lähellä, mutta saalistusalue voi olla kilometrienkin päässä 

päiväpiilosta. Vaihtelua kuitenkin esiintyy, ja etäisyydet saattavat olla vain joitain satoja metrejä. 

Ruuan määrä ja sijainti ohjaavat saalistuskäyttäytymistä, joten hyönteisten kannalta otolliset alueet 

ovat todennäköisesti myös lepakkojen suosiossa. 

 

 

3.2 Yleisimmät lepakkolajit Suomessa 

 

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) on Suomen lepakoista yleisin ja laajimmalle levinnyt. 

Pohjanlepakko on vahva lentäjä – se lentää jopa kymmenien metrien korkeudessa – ja suosii melko 

avoimia maisemia. Se ei yleensä lennä lehvästön joukossa, vaan liikkuu mieluusti avoimissa 

pihoissa tai teiden varsilla. Lajia voidaan tavata jopa valaistuissa kaupunkiympäristöissä. 

Päiväpiilona laji suosii erityisesti rakennuksia. Se talvehtii usein yksin tai muutaman lajitoverin 

kanssa varsin viileissä oloissa kellarissa tai muussa sopivassa paikassa. Pohjanlepakko on 

sopeutunut elämään pohjolan yöttömässä yössä ja saatetaan nähdä saalistamassa myös päivisin 

keväällä. Tuulisella säällä ja sateella lepakot eivät yleensä saalista, mutta pohjanlepakkoja voidaan 

havaita myös tihkusateella ja tuulisella säällä. Saalistuspaikat sijaitsevat yleensä lähellä 

päivälepopaikkaa. 

 

Viiksisiippalajeja, Viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippa (Myotis brandtii), ei ole 

mahdollista erottaa toisistaan detektorin ja näköhavainnon avulla. Isoviiksisiipan ja viiksisiipan 

pystyy erottamaan vain anatomisten tuntomerkkien perusteella. Lepakkojen pyydystämiseen 

tarvitaan erityislupa, joten tässä tutkimuksessa lajit on laskettu lajipariksi viiksisiipat. Viiksisiipat 

saalistavat mieluiten metsäisissä maisemissa. Ne pysyttelevät poissa aukeilta alueilta ja karttavat 

valoisia alueita. Viiksisiippojen päiväpiilo voi löytyä ullakolta ja talviasumus luolasta.  

 

Vesisiippa (Myotis daubentonii) saalistaa pääasiassa surviaissääskiä veden pinnasta, mutta voi 

saalistaa myös lehti- ja sekametsien avoimilla paikoilla. Vesisiippojen mieluisinta elinympäristöä 

ovat suojaisat ranta-alueet sekä metsät, joissa on pienipiirteisiä vesistöjä ja kosteikoita. Vesisiipat 

välttelevät valoisia alueita, joilla saaliiksi jäämisen riski on suuri. Öiden pimentyessä vesisiipat 

saalistavat pimeiden rantojen lisäksi avoimilla alueilla veden pinnalla. Talvipiiloina ovat usein 

kosteat luolat, joissa se talvehtii lajitoveriensa kanssa.   
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Siippalajeja (viiksi-, isoviiksi, vesi- sekä ripsisiippa) on tietyissä olosuhteissa mahdotonta erottaa 

toisistaan äänen perusteella. Epäselvissä tapauksissa tässä työssä puhutaan silloin siipoista. Aina 

lepakkoa ei ehdi myöskään tunnistamaan ohilennon tai kartoitusolosuhteiden vuoksi lajilleen. 

Tunnistamattomaksi jääneen havainnon kohdalla puhutaan tässä raportissa lepakkolajista. 

 

3.3 Lepakoiden suojelua koskeva lainsäädäntö 

 

Suomessa esiintyvät lepakkolajit on lueteltu EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV(a). 

Lajit ovat siten suojeltuja luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n nojalla. Lain mukaan lajien 

tappaminen, pyydystäminen ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai 

heikentäminen on kiellettyä. Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen 

(EUROBATS, 1991). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta 

ja säilyttämään ja suojelemaan lepakoille merkittäviä ruokailualueita. Lisäksi lepakot ovat 

rauhoitettuja luonnonsuojelulain 6. luvun yleisten rauhoitussäännösten (§ 37, 38, 39) mukaan.  

Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 39 §:n rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n kielloista voidaan 

poiketa vain luontodirektiivin artiklassa 16(1) mainituin perustein. 
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4. MENETELMÄT 

4.1 Aktiivikartoitus 

Koska lepakoiden käyttämät saalistusalueet voivat vaihdella kesän edetessä, käytiin lepakoita 

havainnoimassa yhteensä kolmena yönä kesän aikana – kerran kesä-, heinä- ja elokuussa. Näin 

saatiin tarpeeksi kattava käsitys siitä, kuinka runsaasti - ja mitä lajeja alueella esiintyy, sekä voitiin 

paremmin tunnistaa lepakoiden kannalta merkittävimmät alueet. Selvitys toteutettiin Suomen 

lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeita noudattaen (SLTY 2012). Havainnointiyöt 

olivat 6.6.2022, 4.7.2022 ja 1.8.2022. Kartoitus suoritettiin kiertämällä koko selvitysalue kattavasti 

läpi rauhallisesti kävellen ja välillä pysähdellen auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana. 

Aktiivikartoituksen yhteydessä havainnoitiin mahdollisia selvitysalueelle sijoittuvia lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja, sekä lepakoiden aktiivisuutta potentiaalisten piilopaikkojen läheisyydessä. 

Selvitykset suoritettiin mahdollisimman tyyninä, selkeinä ja lämpiminä öinä, jolloin lepakoiden 

saalistusaktiivisuus on korkeimmillaan. Ensimmäisenä selvitysyönä 6.6. sää oli poutainen, tuuli oli 

kevyttä lounaistuulta ja lämpötila n. + 15 C. Toisena selvitysyönä 4.7. sää oli selkeä, tuuli oli kevyttä 

ja lämpöä oli noin +18 C. Kolmantena selvitysyönä 1. 8 oli poutaa, lähes tyyntä ja lämpötila noin 

+18 C. Heinäkuun käyntiä lukuun ottamatta jokaisella kartoituskerralla maastossa oli 

samanaikaisesti kaksi havainnoitsijaa.  

Lepakoita havainnoitiin taskulamppua ja nauhoittavaa ultraääni-ilmaisinta, niin kutsuttua 

lepakkodetektoria (Anabat Scout) apuna käyttäen. Lepakkodetektori havaitsee lepakoiden 

kaikuluotausäänet ja muuttaa ne ihmiskorvin kuultaviksi ääniksi. Detektorin ja mahdollisen 

näköhavainnon perusteella havaitut lepakkolajit pyrittiin tunnistamaan jo maastossa. Ääniä myös 

tallennettiin myöhempää tarkastelua varten, jolloin ne analysoitiin Anabat Insight -ohjelmiston 

avulla. Lepakkohavaintojen sijaintitiedot tallennettiin Esrin:n Collector for ArcGis -sovelluksella ja 

lisäksi lepakkodetektorissa oli GPS - tallennin.  

  

Alue oli selvittäjille tuttu aiemmista selvityksistä: keväällä tehdyn liito-oravaselvityksen ja 

lahokaviosammalselvityksen myötä. Päiväaikaisilla käynneillä selvitettiin myös mahdollisia 

päiväpiiloja. Kuvassa 4-1 on esitetty maastossa kierretyt reitit.  
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Kuva 4-1. Kartoitusreitti. 

 

 

4.2 Lepakoiden käyttämien alueiden luokittelu 

 

Maankäytön suunnittelussa lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen 

yhdistyksen ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaan seuraavasti:  

 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

- Ehdottomasti säilytettävä, häirintä tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty 

- Hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa paikalliselta ELY-keskukselta 

- Suunnittelussa tulisi huomioida paikkaan liittyvät reitit ja ruokailualueet 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

- Alue, jolla saalistaa monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä 

- Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille (EUROBATS) 

- Todettu tai todennäköinen siirtymäreitti: jos reitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti 

- Tulisi huomioida alueelle johtavat mahdolliset reitit, alueen läheisyydessä sijaitsevat potentiaaliset 

lisääntymispaikat ja siirtymäreittien päissä olevat saalistusalueet 

 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

- Lepakoiden käyttämä alue, laji/tai yksilömäärä pienempi 

- Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille 

- Ei mainittu luonnonsuojelulaissa eikä suoranaisia suosituksia EUROBATS-sopimuksessa 
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Suomen Lepakkotieteellinen Yhdistys ei yksisanaisesti määrittele yksilö- tai lajimääriä, minkä 

perusteella alue kuuluisi luokkaan II tai III. Selvyyden ja raportoinnin yhtenäisyyden vuoksi 

luokkaan II määriteltiin kuuluvaksi sellaiset alueet, joilla havaittiin enemmän kuin yksi laji ja/tai 

viisi yksilöä saalistamassa vähintään kahdella kartoituskerralla. Luokkaan III määritettiin alueet, 

joilla samalla alueella saalisti yksi laji ja 2-4 yksilöä vähintään kahdella kartoituskerralla. 

Yksittäisten lepakoiden saalistus- tai havaintoalueita ei siten koettu tarpeelliseksi rajata, ellei 

aluetta jostain muusta syystä voida pitää huomionarvoisena, esimerkiksi merkittävänä 

siirtymäreittinä. 
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5. TULOKSET 

 

5.1 Lajihavainnot selvitysalueella 

Alueella havaittiin pohjanlepakkoa sekä viiksisiippalajeja. Kesäkuussa muutama ohilento jäi 

tunnistamattomaksi havainnoksi. Lajeista viiksisiippalajit olivat yleisimpiä ja elokuussa lähes 

kaikki havaituista lajeista olivat siippoja. Havainnot sijoittuvat melko tasaisesti ja hajautetusti 

koko selvitysalueelle. Taulukossa 5-1 on esitetty havaintojen määrä. Havaintojen määrä ei 

kuitenkaan ole verrannollinen yksilömäärään, sillä sama lepakkoon voitu havaita useamman 

kerran. Alueen lepakkohavaintomäärät ovat alueen kokoon suhteutettuna hyvin alhaiset.  

 

 

Kuva 5-1. Selvityksessä havaitut lajit ja lentoreitit. Säästettäväksi esitetty kivikko on esitetty violetilla 

ympyrärajauksella selvitysalueen itäreunassa.  

 

Taulukko 5-1. Lepakkohavainnot aktiivikartoituskerroilla. Havaintojen määrä ei kerro suoraan yksilömäärästä. 

Kartoitus-

päivämäärä 

Lämpötila, 
o C 

Selkeys Auringon 

laskuaika 

Auringon 

nousuaika 

Pohjan- 

lepakko 

Viiksisiippa-

laji 

Lepakkolaji Yht. 

6.6.2022 15 luoteistuuli 

2 m/s, 

poutaa 

22:53 03:50 1 3 2 6 

4.7.2022 18 lounaistuuli 

5 m/s, 

puolipilvistä 

23:04 03:51 3 5 1 9 

1.8.2022 18 etelätuuli 1 

m/s, 

poutaa 

22:05 04:53 1 13  14 
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5.2 Lisääntymis- ja levähdyspaikat (Luokka I) 

Alueella ei havaittu varmuudella lepakoiden lisääntymis- tai levähdysalueita. Selvitysalueen 

etärajalle sijoittuu levähdyspaikaksi soveltuva kivikko, jonka lähettyviltä saatiin 

lepakkohavaintoja. Varmuutta kuitenkaan alueen käytöstä lepakoille ei saatu. Maankäytössä alue 

kuitenkin suositellaan säilytettävän mahdollisuuksien mukaan.  

 

 

Kuva 5-2. Levähdyspaikaksi soveltuva kivikko itärajalla.  

5.3 Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit (Luokka II) 

 

Alueella havaittiin yksittäisiä lepakoiden saalistusalueita. Hankealueen itärajalla kesäkuussa 

saalistaneet siipat saalistivat rehevässä koivumetsässä tiheän kuusivaltaisen sekametsän rajalla 

(Kuva 5-2). Kuusikko on todennäköisesti niiden lisääntymis- ja levähdyspaikka, mutta varmuutta 

lisääntymis- ja levähdyspaikasta ei saatu.  
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Kuva 5-3. Kaksi viiksisiippaa saalisti kuvan harvennetussa, koivuvaltaisessa metsässä kesäkuun käynnillä.  

 

5.4 Muut lepakoiden käyttämät alueet (Luokka III) 

 

Alueelta ei rajattu luokan III alueita, sillä havainnot ovat yksittäisiä ja hajanaisia eivätkä asetetut 

kriteerit alueiden rajaukselle täyty.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTTÖÖN 

Alueen lepakkokanta koostuu pohjanlepakoista sekä viiksisiippalajeista. Havainnot sijoittuvat 

pitkin kaava-aluetta eikä alueelta pystytty siten erottamaan selkeitä lepakoiden käytössä olevia 

alueita, jotka olisivat osoittautuneet erityisesti lajistoltaan tai yksilömäärältään rikkaiksi. 

Lepakkohavaintomäärät alueella ovat alhaiset. Alueella tulee todennäköisesti esiintymään 

lepakoita myös jatkossa, kun alueelle jää metsäisiä alueita ja pienipiirteistä maisemaa 

kulkuyhteyksissä. Alueen rakentamisessa on hyvä huomioida lepakot valosuunnittelussa siten, 

että turhaa yöaikaista valaistusta vähennetään ja valaistusta ei kohdisteta metsään päin.  

 

Selvitysalueen itäreunalla sijaitseva kivikko suositellaan säästettäväksi mahdollisuuksien mukaan. 

Kivikon reunaan on myös hyvä säästää puustoa ja pensaikkoa. 

 

Lepakoiden päiväpiilopaikat sijaitsevat todennäköisesti selvitysalueen ulkopuolella. Lepakot voivat 

yöpyä puiden ja kallioiden koloissa, joten ei voida kuitenkaan poissulkea, etteikö alueella olisi 

tähän tarkoitukseen soveltuvia paikkoja. Alueen lepakkohavaintomäärät eivät silti tue sitä, että 

alueella olisi lepakkokolonia.  
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