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Lepakkoselvitys – Stansvik –teos on tehty Stansvikin kyläyhdistys ry:n tilauksesta kesällä 2013.  

 

Stansvik sijaitsee Itä-Helsingissä Laajasalossa Kruunuvuorenrannan rakentamisprojektialueella.  

 

Kyläyhdistys kiittää MMT Terhi Wermundsenia ansiokkaasta työstä lepakkojen hyväksi. Kiitos myös 

kannen valokuvaajalle Petri Asikaiselle hienosta luontokuvasta. Vapaaehtoiset lepakkojen 

suojelemisesta kiinnostuneet henkilöt ovat talkootyöllä antaneet arvokkaan panoksen selvityksen eri 

vaiheissa.   
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STANSVIKIN LEPAKKOSELVITYS 

 

 

1 JOHDANTO 

Laajasalon Tahvonlahdenniemi (Stansvikin kartanon pihapiiri ympäristöineen) 

on luokiteltu Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä arvok-

kaaksi lepakkoalueeksi, arvoluokka I (Siivonen 2004). Vuonna 2003 Tahvon-

lahdenniemeltä havaitut lepakkolajit olivat pohjanlepakko, pikkulepakko, 

vesisiippa ja viiksisiippalajit (isoviiksisiippa tai viiksisiippa). Tämän työn 

tarkoituksena on selvittää, jatkuuko arvokas lepakkoalue sitä ympäröivälle 

alueelle. Maastokartoituksilla on pyritty saamaan mahdollisimman tarkka kuva 

alueen kesäisestä lepakkolajistosta sekä lepakoiden käyttämistä alueista. 

Selvitystyön perusteella annetaan suosituksia toimenpiteistä, jotta lepakoiden 

elinolosuhteet alueella säilyisivät. 

 

2 SELVITYSALUE 

Kartoitusalue sijaitsee Stansvikissa Helsingin Laajasalossa. Kartoitusalue on 

rajattu oranssilla kuvassa 1. olevaan karttaan. Stansvik on ainutlaatuisen hyvin 

säilynyt kokonaisuus, jossa on hoidetun kulttuuriympäristön lisäksi 

monipuolinen ja arvokas luonto. Koirasaarentien luoteispuolella on Stansvikin 

kaivosalue, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Kaivosalue 

rakennuksineen liittyy Stansvikin kartanoalueen kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaaseen kokonaisuuteen. Kartoitusalueella sijaitsevat Kaivoshuvilan 

lisäksi Vanhakylän ja Uusikylän kesämaja-alueet sekä Schaumanin huvila. 

 

Helsingin metsien luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita eli 

ns. METSO-toimintaohjelmakohteita ovat selvitysalueella mm. Stansvikin-

nummi ja Kaivoshuvilan lähiympäristö. Näillä alueilla on runsaslahopuisia 

kangasmetsiä ja kalliometsiä. Kangasmetsät ovat osin mäntyvaltaisia ja osin 

sekapuustoisia. Kalliometsien puusto on mäntyvoittoista ja iältään yli 120-

vuotiasta (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2012). 

Kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja lajirikas Stansvikin alue kuuluu Helsingin 

merkittävimpiin luontokohteisiin. Pienellä alueella on monenlaisia lähes 

luonnontilaisia biotooppeja: harjumännikköjä, pienialaisia soita ja soistumia, 

karuja kallionlakikankaita, reheviä lehtoja, kangasmetsiä ja vaihtelevia 

merenrantoja. Kasvisto on lajirikas, koska alueella on kalkkipitoinen kallioperä 

ja monenlaisia lähes luonnontilaisia biotooppeja (Hiltunen 2002). 
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Kuva 1. Kartoitusalue. Kartoitusalue on merkitty karttaan oranssilla. Tahvon-

lahdenniemi ja Stansvikin kartanon pihapiiri ympäristöineen on merkitty 

Helsingin luontotietojärjestelmässä arvokkaaksi lepakkoalueeksi. Stansvikin-

nummi on merkitty karttaan ympyrällä. 
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2.1 Lepakoiden suojelu Suomessa 

Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla 

rauhoitettuja. Ne kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden 

levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty 

koko Euroopan unionin alueella. Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelu-

sopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. ”Sopimus velvoittaa osapuolimaita 

huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja 

kartoituksia lisäämällä. EUROBATS -sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee 

pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja 

muuttoreitit.” Lisäksi ripsisiippa on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 

(EN) ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU) (Rassi & al. 2010). 

2.2 Lepakot kesällä  

Etelä-Suomesta on tavattu 13 lepakkolajia, joista kuusi on muuttavaa eli ne 

viettävät vain kesän Suomessa. Suomessa talvehtivat lepakot heräävät 

horroksesta huhti-toukokuussa. Talvehtimisen jälkeen naaraat hakeutuvat 

perinteisiin lisääntymiskolonioihin. Aikuiset koiraat elävät usein erillään 

naaraiden ja poikasten yhteisöistä. Lepakot synnyttävät kesä-heinäkuussa ja 

niillä on usein vain yksi poikanen.  

Eteläisessä Suomessa yleisimmät lajit ovat samat kesällä ja talvella eli 

pohjanlepakko, viiksisiippa, isoviiksisiippa, vesisiippa ja korvayökkö. 

Muuttavista lajeista yleisin on pikkulepakko. Lepakot saalistavat öisin ja 

viettävät päivät piilopaikoissaan. Kaikki Suomen lepakot ovat hyönteissyöjiä. 

Vesisiippa syö lisäksi pieniä kaloja.  

Lepakot paikallistavat saaliinsa kaikuluotaamalla niitä ultraäänillä, joita 

ihminen ei yleensä kuule. Lepakoiden ultraääniä kuunnellaan lepakko-

detektorin avulla. Lepakot saalistavat erilaisissa ympäristöissä, joten lajien 

kaikuluotausäänet poikkeavat yleensä toisistaan. Isoviiksisiipan ja viiksisiipan 

ääniä ei kuitenkaan voi erottaa toisistaan, joten tässä raportissa niitä 

käsitellään lajiparina viiksisiippalajit. Korvayökkö etsii saalistaan myös 

kuuntelemalla. Tämä vaikeuttaa sen havaitsemista kartoituksissa, koska se 

ääntelee huomattavasti harvemmin kuin muut lajit. 

 

3 LÄHTÖAINEISTO JA MENETELMÄT  

3.1 Lähtöaineisto 

Lähtöaineistona lepakkoselvitystä laadittaessa on käytetty Siivosen (2004) 

koko Helsingin kattavaa lepakkokartoitusta. Laajasalon Tahvonlahdenniemi 

(Stansvikin kartanon pihapiiri ympäristöineen) on luokiteltu Helsingin 

ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä arvokkaaksi lepakkoalueeksi, 

arvoluokka I (Siivonen 2004). Vuonna 2003 Tahvonlahdenniemeltä havaitut 

lepakkolajit olivat pohjanlepakko, pikkulepakko, vesisiippa ja viiksisiippalajit 

(isoviiksisiippa tai viiksisiippa). 
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Stansvikin kyläyhdistys on kartoittanut alueen lepakoita syyskuussa 2012. 

Kartoitusalueelta havaitut lepakkolajit olivat pohjanlepakko, pikkulepakko, 

vesisiippa ja viiksisiippalajit (isoviiksisiippa tai viiksisiippa). Asukkaiden 

havainnot ovat liitteessä 1. 

3.2 Kartoitusmenetelmät 

Koko kartoitusalue käytiin kattavasti läpi kolmena yönä kävellen: 23.–

24.6.2013, 16.–17.7.2013 ja 7.–8.8.2013. Samalla kuunneltiin detektoreilla 

(Petterson D240X ja D200) lepakoiden ultraääniä. 

Työtä tehostettiin passiiviseurannalla: lepakoiden ääniä taltioivia laitteita 

(ANABAT SD1) sijoitettiin kartoitusöiksi eri paikkoihin kartoitusalueella. 

Laitteen nauhoittamat äänet analysoitiin myöhemmin tietokoneohjelmalla 

(Analook). Passiivilaitteiden sijainti on merkitty sinisillä tähdillä kuvaan 2. 

Passiivilaitteella saadaan tietoa selvitysalueella esiintyvistä lepakkolajeista. 

Aktiiviseurannalla eli lepakkojen kuuntelukävelyllä saadaan passiivilaitteita 

luotettavampaa tietoa lepakoiden runsaudesta sekä pystytään määrittelemään 

lepakoiden ruokailualueet. Muuttavat lepakot ovat Suomessa harvinaisia, 

mutta ne saalistavat kovalla äänellä ja niiden äänet on helppo erottaa 

toisistaan jälkeenpäin tietokoneohjelmalla. Siksi niiden löytämisen apuna on 

hyvä käyttää passiiviseurantaa. 

Rannat kartoitettiin 20.–21.7.2013 mereltä päin melomalla kanootilla. 

Samalla lepakoita kuunneltiin detektoreilla (Pettersson D240X ja D100). 

Lepakkomelonnalla saatiin tarkkaa tietoa etenkin vesisiipan saalistusalueista. 

Lepakoiden piilopaikkoja (päiväpiilot ja lisääntymiskoloniat) kartoitettiin 

tarkkailemalla rakennuksista saalistamaan lähteviä lepakoita (auringon laskun 

aika) sekä saalistukselta palaavia lepakoita (auringon nousun aika). Lisäksi 

passiivilaite sijoitettiin yöksi potentiaalisten päiväpiilopaikkojen läheisyyteen. 

Kaivoshuvila kartoitettiin myös sisältäpäin 15.7.2013 ja Schaumanin huvila 

29.7.2013. 
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Kuva 2. Passiivilaitteiden sijainti kartoitusalueella. Kartoitusalue on rajattu karttaan oranssilla. 

Passiivilaitteiden sijainti on merkitty sinisillä tähdillä. 
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3.3 Kohteiden arvottaminen 

Lepakoiden käyttämät alueet ja paikat on luokiteltu seuraavasti:  

1.  Lain suojaamat lisääntymis- ja levähdyspaikat (kesäaikaiset 

lisääntymiskoloniat ja päiväpiilot) 

2.  EUROBATS-sopimuksen suojaamat tärkeät ruokailualueet ja siirtymisreitit 

3.  Muut lepakoiden käyttämät alueet 

 

4 TULOKSET 

Kesän 2013 kartoituksessa havaittiin seuraavat lajit: pohjanlepakko, 

viiksisiippalajit (isoviiksisiippa ja/tai viiksisiippa), vesisiippa ja korvayökkö. 

Kaikki havaitut lepakkolajit talvehtivat Suomessa. Muuttavia lepakkolajeja ei 

havaittu. Lisääntymis- ja levähdyspaikat on merkitty kuvaan 3. Saalistavien 

lepakkojen havaintopaikat on esitetty lajeittain kuvissa 5, 8, 11 ja 14.  

4.1 Lisääntymis- ja levähdyspaikat 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain nojalla. Siksi lepakoiden piilopaikkoina tai 

koloniapaikkoina käyttämien rakennusten tai rakennelmien purkamiseen 

(hävittäminen) ja remontointiin (mahdollinen heikentäminen) tarvitaan 

alueellisen ELY-keskuksen lupa.  

Lepakot viettävät päivän piilopaikassa yleensä sopivassa suojaisessa kolossa 

esim. rakennuksessa tai puunkolossa. Naaraat kokoontuvat 

lisääntymiskolonioihin synnyttämään poikasiaan. Suuret lisääntymiskoloniat 

ovat usein vanhoissa puutaloissa. Etenkin viiksisiippalajien tai vesisiippojen 

koloniat voivat olla yli sadan yksilön suuruisia. Tyypillisesti lepakot asuttavat 

rakennuksia, jotka ovat kiinni metsänreunassa tai joihin johtaa metsästä 

puurivistö. 

 

Kaikkia päiväpiiloja ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa todennäköisesti 

löydetty. Päiväpiiloja on todennäköisesti myös Uudenkylän alueella ja 

kartoitusalueella kasvavissa vanhoissa kolopuissa.  

 

Kaivoshuvilasta löytyi peltitynnyristä kolme kuollutta isoviiksisiipan poikasta ja 

yksi elävä pohjanlepakon poikanen. 15.7.2013 kaivoshuvilassa oli 

päiväsaikaan lepakoita ullakolla piippujen vieressä näkyvissä noin 30 

(kolmekymmentä) yksilöä. Havaitut lajit olivat viiksisiippalajit, pohjanlepakko 

ja korvayökkö.  

 

Lisääntymis- ja levähdyspaikat on esitetty kuvassa 3 sinisillä tähdillä. 

Schaumanin huvilasta lepakot lähtivät lentämään pohjoiseen päin ja 

Kaivoshuvilasta etelään päin. Metsämajasta lepakot lensivät itään päin ja 

Nalletalosta lounaaseen päin. Siirtymäreitit ovat EUROBATS-sopimuksen 

suojaamia. Puut ja metsä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä 

muodostavat tärkeän siirtymäreitin piilopaikasta saalistusalueille, joten 

lepakoiden kannalta ne on tärkeää säästää.  
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Kuva 3. Kartoituksessa havaitut lain suojaamat lisääntymis- ja levähdyspaikat. Kartoitusalue on 

rajattu karttaan oranssilla. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijainti on merkitty sinisillä tähdillä. 

Puut ja metsä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä ovat EUROBATS-sopimuksen suojaamia 

tärkeitä siirtymäreittejä piilopaikoista saalistusalueille ja takaisin. Siirtymäreitit on merkitty karttaan 

sinisillä nuolilla. Metsämajan lepakot jäävät saalistamaan Vanhakylän alueelle ja sen ympäristöön, 

samoin kuin osa Nalletalon lepakoista. Kartoitusalueella sijaitseva tärkeä siirtymäreitti on Kaivos-

huvilan eteläpuolinen metsä. Sen kaataminen heikentää Kaivoshuvilaa lisääntymis- ja 

levähdyspaikkana, joten siihen tulee olla alueellisen ELY-keskuksen lupa. 
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4.2 Saalistusalueet 

 

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 

1999. Sopimus velvoittaa säästämään lepakoille tärkeät ruokailualueet.  

 

Vesisiipat saalistavat rannoilla etenkin pienissä suojaisissa ja hämärissä 

poukamissa (kuva 4). Vesisiipan saalistusalueiden säilyttämiseksi ranta-

puuston säästäminen on tärkeää. Mikäli rantapuustoa harvennetaan, voi 

haittavaikutuksia vesisiipalle vähentää harventamalla puustoa maltillisesti 

siten, että poukamiin jää varjoa ja tuulen suojaa antavaa varttunutta puustoa 

riittävästi. 

 

Vesisiippa on usein päiväpiiloissa vanhojen rantapuiden koloissa eli kolopuiden 

säästäminen rantojen läheisyydessä on tärkeää.  

 

Vesisiippa karttaa keinovaloja ja haittavaikutuksia voi vähentää siten, ettei 

rantoja valaista touko-syyskuun välisenä aikana. 

 

Saalistavien vesisiippojen havaintopaikat on merkitty kuvaan 5. Niiden 

perusteella on vesisiipan pääasialliset saalistusalueet rajattu kuvaan 6. 

Saalistaessaan vesisiippa seuraa yleensä rantaa eli siirtyy saalistusalueelta 

toiselle rantaviivaa maamerkkinä käyttäen. Kartassa oleva rajaus ilmaisee 

pääasiallisen saalistuspaikan kartoitusalueella eli vesisiippaa voi esiintyä myös 

rajauksen ulkopuolella.  

 

 
 

Kuva 4. Vesisiipat saalistavat uimarannan poukamassa.  

Kuvassa Uusikylän ranta. 
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Kuva 5. Vesisiippojen saalistuspaikat. Kolmiot kuvaavat saalistavien vesisiippojen sijaintipaikkoja. 

Vesisiippa seuraa yleensä rantoja eli siirtyy saalistusalueelta toiselle rantaviivaa seuraten. 

Lepakkodetektorilla vesisiippa voidaan havaita yleensä 20–30 metrin päästä. Punaiset kolmiot = 

havainnot 23.–24.6.2013 välisenä yönä; oranssit kolmiot = havainnot 16.–17.7.2013 välisenä yönä, 

keltaiset kolmiot = havainnot 7.–8.8.2013 välisenä yönä; vihreät kolmiot = havainnot kanootista 

20.–21.7.2013 välisenä yönä. 

v 
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Kuva 6. Vesisiippojen saalistusalueet. Saalistusalueet on määritelty kuvan 5 

saalistavien vesisiippahavaintojen perusteella. Pääasialliset saalistusalueet on  

merkitty karttaan sinisellä. Kartoitettu alue on rajattu karttaan oranssilla. 
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Stansvikintie 
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Viiksisiippalajit liikkuvat mielellään paikasta toiseen maamerkkejä kuten 

puu- tai pensasrivistöä seuraten eli viiksisiippalajien kannalta lentoreittien 

säilyttäminen on tärkeää. 

 

Laajat avohakkuut ja metsän valaiseminen heikentävät huomattavasti näiden 

lajien elinolosuhteita.  

 

Saalistavien viiksisiippalajien havaintopaikat on merkitty kuvaan 8. Niiden 

perusteella on rajattu viiksisiippalajien pääasialliset saalistusalueet kuvaan 9. 

Kartassa oleva rajaus ilmaisee pääasiallisen saalistuspaikan kartoitusalueella 

eli viiksisiippalajeja voi esiintyä myös rajauksen ulkopuolella.  

 

Runsaasti viiksisiippoja ja/tai isoviiksisiippoja saalistaa rantametsissä ja 

kesämaja-alueilla (kuva 7). Viiksisiippalajit saalistavat usein harvoissa 

havupuuvaltaisissa vanhoissa metsissä. Vanhakylän ja Uusikylän kesämaja-

alueet ovat harvaa männikköä, joten ne muodostavat viiksisiippalajeille 

erinomaisen saalistusympäristön. Rakennusten lisäksi viiksisiippalajit voivat 

käyttää piilopaikkoinaan puissa olevia koloja ja rakoja. 

 

 

 

 
 

Kuva 7. Viiksisiippalajit saalistivat etupäässä kesämaja-alueilla ja 

rantametsikössä. 
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Kuva 8. Viiksisiippalajien saalistuspaikat. Kolmiot kuvaavat saalistavien siippojen sijaintipaikkoja. 

Lepakkodetektorilla viiksisiippalajit voi havaita yleensä 15–20 metrin päästä. Punaiset kolmiot = 

havainnot 23.–24.6.2013 välisenä yönä; oranssit kolmiot = havainnot 16.–17.7.2013 välisenä yönä, 

keltaiset kolmiot = havainnot 7.–8.8.2013 välisenä yönä. 
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Kuva 9. Viiksisiippalajien saalistusalueet kuvan 8 havaintojen perusteella ja 

tärkeät siirtymäreitit. Pääasialliset saalistusalueet on merkitty karttaan 

sinisellä. Kartoitusalueella sijaitseva tärkeä siirtymäreitti on Kaivoshuvilan 

eteläpuolella sijaitseva metsä, joka on merkitty sinisellä nuolella. Kartoitettu 

alue on rajattu karttaan oranssilla. 

Uusikylä 

Vanhakylä 

Stansvikintie 
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Pohjanlepakot saalistavat monenlaisissa ympäristöissä kuten metsien 

reunoilla, rannoilla, ruovikon yllä, hakkuuaukoissa, pihapiireissä, teiden ja 

parkkipaikkojen yllä (kuva 10). Loppukesästä laji saalistaa korkeammalla 

avoimella alueella eli se voi käyttää ruokailualueenaan koko kartoitusaluetta.  

Pohjanlepakot käyttävät keinovalaistusta tehokkaasti hyväkseen. Keinovalo, 

etenkin valkoinen valo vetää puoleensa hyönteisiä. Suomessa etenkin syksyllä 

pohjanlepakot saalistavat valojen houkuttelemia hyönteisiä esim. 

katulamppujen ympärillä. Pohjanlepakon saalistusalueilla valaistuksen 

suhteen ei siten tarvitse tehdä erityistoimenpiteitä. 

Saalistavien pohjanlepakoiden havaintopaikat on merkitty kuvaan 11. Niiden 

perusteella on rajattu lajin (pääasialliset) saalistusalueet kuvaan 12. Kartassa 

oleva rajaus ilmaisee pääasiallisen saalistuspaikan kartoitusalueella eli 

pohjanlepakoita esiintyy myös rajauksen ulkopuolella.  

 

 

Kuva 10. Tuulisella säällä useita pohjanlepakoita saalisti 

Uusikylän rantaruovikon yllä. 
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Kuva 11. Pohjanlepakkojen saalistuspaikat. Kolmiot kuvaavat saalistavien lepakkojen 

sijaintipaikkoja. Lepakkodetektorilla pohjanlepakko voidaan havaita yleensä 50 metrin päästä. 

Punaiset kolmiot = havainnot 23.–24.6.2013 välisenä yönä; oranssit kolmiot = havainnot 16.–

17.7.2013 välisenä yönä, keltaiset kolmiot = havainnot 7.–8.8.2013 välisenä yönä; vihreät kolmiot 

= havainnot kanootista 20.–21.7.2013 välisenä yönä. 
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Kuva 12. Pohjanlepakon saalistusalueet. Saalistusalueet on määritelty kuvan 11 

saalistavien pohjanlepakoiden havaintojen perusteella. Pääasialliset saalistusalueet on 

merkitty karttaan sinisellä. Kartoitusalue on rajattu karttaan oranssilla. 

Uusikylä 
Vanhakylä 

Stansvikintie 
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Korvayököt saalistavat esim. kuusikoissa ja pihapiireissä (kuva 13) sekä 

sekametsän reunassa. Korvayökkö voi esimerkiksi lentää hyönteisiä etsimässä 

yksittäisen omenapuun tai pusikon ympärillä. 

Saalistavien korvayökköjen havaintopaikat on merkitty kuvaan 14. 

Korvayökköhavaintoja on niin vähän, ettei ruokailualueita ole havainto-

pisteiden perusteella määritelty. Kuvassa 15 on tiivistetty 

korvayökköhavainnot eri käyntikerroilta.  

 

 
 

Kuva 13. Korvayököt saalistavat esimerkiksi pihapiireissä. 

Kuvassa Nalletalo. 
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Kuva 14. Saalistavien korvayökköjen havainnointipisteet. 

Punaiset kolmiot = havainnot 23.–24.6.2013 välisenä yönä, 

oranssit kolmiot = havainnot 16.–17.7.2013 välisenä yönä, 

keltaiset kolmiot = havainnot 7.–8.8.2013 välisenä yönä. 

 

v 

v 
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Kuva 15. Korvayökköjen saalistuspaikat. 

Saalistuspaikat on merkitty karttaan sinisillä tähdillä. 

Uusikylä 

Vanhakylä 

Stansvikintie 
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5 LEPAKKOLAJIEN HERKKYYS MAANKÄYTÖN MUUTOKSILLE 

Lepakkolajit poikkeavat toisistaan elinvaatimuksiltaan. Siippalajit ovat 

erikoistuneet saalistamaan tietynlaisessa ympäristössä: vesisiippa veden yllä 

rannoilla; viiksi- ja isoviiksisiippa harvahkoissa metsissä. Erikoistuneimpina 

lajeina siipat ovat herkempiä ympäristön muutoksille kuin pohjanlepakko ja 

korvayökkö, jotka voivat saalistaa monenlaisissa ympäristöissä (Wermundsen 

& Siivonen 2008).  

Pohjanlepakko menestyy hyvin myös kaupunkiolosuhteissa. Se saalistaa 

esimerkiksi kerrostalojen pihoilla sekä teiden ja parkkipaikkojen yllä 

(Wermundsen & Siivonen 2008).  

Kartoitusalueen lepakoiden ominaisuuksia on kerätty taulukkoon liitteessä 2. 

 

5.1 Metsänhakkuun vaikutus lepakoihin 

Viiksisiippalajit saalistavat tyypillisesti harvoissa, havupuuvaltaisissa 

vanhoissa metsissä. Laji saalistaa tyypillisesti 1,5–6 metrin korkeudella, 

puikkelehtien puiden väleissä metsän hämärässä. Lisäksi viiksisiippalajit 

voivat käyttää piilopaikkoinaan puiden koloja ja rakosia. Laajat avohakkuut 

heikentävät huomattavasti näiden lajien elinolosuhteita. Mikäli viiksisiippa-

alueilla tehdään laajoja hakkuita, olisi hyvä jättää muodostuvien 

metsäsaarekkeita väliin niitä yhdistävää puustoa, joiden kautta lepakot 

pääsevät siirtymään paikasta toiseen. Viiksisiippalajien kaikuluotausääni on 

heikko, joten ne tarvitsevat maamerkkejä liikkuakseen paikasta toiseen.  

 

Liian tiheä metsä häiritsee kaikuluotausta ja siellä on vaikea lentää, joten 

viiksisiippametsää voi ja saa hoitaa kevyellä kädellä. Toisaalta metsää ei tule 

harventaa liikaa, ettei siitä tule liian valoisa. Viiksisiippalajit pelkäävät petoja 

ja etsiytyvät siksi saalistamaan hämäriin paikkoihin. Harvaksi hakattu metsä 

myös kuivuu ja sen seurauksena hyönteisten määrä metsässä vähenee.  

Vesisiipat saalistavat rannoilla etenkin pienissä poukamissa. Saalistusalueiden 

säilyttämiseksi olisi tärkeää säästää rantapuusto vesisiipan saalistusalueella. 

Rantapuusto suojaa tuulelta ja luo hämyisän saalistusalueen. Vesisiippa on 

usein päiväpiiloissa vanhojen rantapuiden koloissa eli myös vanhat kolopuut 

olisi hyvä säästää rantojen läheisyydessä.  

 

Siipat horrostavat talven luonnon muovaamassa tai ihmisen rakentamassa 

maanalaisessa tilassa. Mikäli metsää tai puita joudutaan kaatamaan, 

aiheutetaan siipoille mahdollisimman vähän haittaa, jos hakkuut toteutetaan 

talvella, jolloin siipat eivät ole metsässä.  

 

5.2 Valaisemisen vaikutus lepakoihin  

Pohjanlepakot käyttävät keinovalaistusta tehokkaasti hyväkseen. Keinovalo, 

etenkin valkoinen valo vetää hyönteisiä puoleensa. Suomessa etenkin syksyllä  



Wermundsen Consulting Oy   21 (23) 
 KARTOITUSRAPORTTI   
19.9.2013    
    

 

 

 

Wermundsen Consulting Oy 

 

 
Y-tunnus 1932988-5 

 

 

 

pohjanlepakot saalistavat valojen puoleensa vetämiä hyönteisiä esim. 

katulamppujen ympärillä. Pohjanlepakon saalistusalueilla valaistuksen 

suhteen ei tarvitse tehdä erityistoimenpiteitä. 

 

Korvayökkö ei saalista hyönteisiä keinovaloilta, mutta sietää todennäköisesti 

jonkun verran valaistusta, koska se asustaa ja saalistaa kaupunkien 

puistoissa, hautausmailla ja omakotitalojen pihapiirissä. 

 

Valaiseminen on pohjanlepakolle hyöty, mutta viiksisiippalajeille haitta. 

Viiksisiippalajit karttavat keinovalaistuja alueita. Metsiä ei tule valaista 

viiksisiippalajien saalistusalueella touko-syyskuun aikana.  

 

Metsänhakkuiden lisäksi metsän valaiseminen karkottaa yleensä 

viiksisiippalajit alueelta. Mikäli metsää, esimerkiksi liikuntateitä, joudutaan 

valaisemaan, voi keinovalaistuksen haittavaikutuksia viiksisiippalajeille 

vähentää seuraavin keinoin: 

 Touko-syyskuussa ei valaista eli lamput ovat poissa päältä.  

 ”Valosaastetta” vähennetään suuntaamalla valot alas tielle ja 

käyttämällä lyhyitä valopylväitä. 

 Valopylväät sijoitetaan harvaan.  

 Touko-syyskuussa pidetään vain joka toinen lamppu päällä. 

 

Myös vesisiippa karttaa keinovaloja eli rantoja tai siltojen ja laitureiden alusia 

ei (tule) valaista touko-syyskuun välisenä aikana. 

 

5.3 Liikenteen vaikutukset lepakoihin 

Melun ja liikenteen vaikutusta lepakoihin on tutkittu maailmassa toistaiseksi 

vähän.  Korkealla ja nopeasti lentävät lajit, kuten pohjanlepakko joutuvat 

harvemmin liikenteen uhriksi. Matalalla lentävät (lajit) kuten vesisiippa, 

viiksisiippalajit ja korvayökkö taas joutuvat helpommin autojen töytäisemiksi 

(esim. Gaisler & al. 2009). Berthinussenin & Altringhamin (2012) tutkimuksen 

mukaan lepakot karttavat vilkasliikenteisiä teitä. Kauempana tiestä on 

enemmän lepakkolajeja ja runsaammin lepakkoyksilöitä kuin tien 

välittömässä läheisyydessä. 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan lepakko pitää autoja uhkana 

petoeläinten tavoin ja välttää niitä (Zucher & al. 2010). Lepakoiden 

lentokorkeus, autojen nopeus, automerkki tai auton aiheuttama melutaso 

eivät tutkimuksessa vaikuttaneet lepakon käyttäytymiseen, (vaan) ainoastaan 

liikenteen määrä. Mitä enemmän autoja on liikenteessä sitä enemmän lepakot 

karttavat tietä. 

Melun on todettu haittaavan ainakin sellaisia lajeja, jotka etsivät saalista 

kuuntelemalla sen liikkumisesta lähteviä ääniä. Suomessa tällainen laji on 

korvayökkö. Saalistus on hankalaa melulähteen eli vilkasliikenteisen tien tai 

muun laajakaistaisen (broadband) melulähteen lähellä. Liikennemelun 

päätaajuus on yleensä 3–30 kHz. Se haittaa ainakin kuuntelemalla saalistavia  

lepakoita siten, että niiden pyyntimenestys huononee ja saaliiden 

pyytämiseen kuluu pitempi aika kuin meluttomassa paikassa (Schaub & al. 

2008, Siemers & Schaub 2010).  
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Selvityksen perusteella on saatu tarkempaa tietoa lepakoiden käyttämistä 

alueista Stansvikissa. Siivosen karkeassa – koko Helsingin kattavassa – 

kartoituksessa Tahvonlahdenniemi ja Stansvikin kartanon pihapiiri 

ympäristöineen oli jo arvioitu arvokkaaksi lepakkoalueeksi. Tämän selvityksen 

perusteella voidaan todeta, että luonnonsuojelulain suojaamia lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja (luokka 1) (ja) sekä EUROBATS-sopimuksen suojaamia 

(tärkeitä) ruokailualueita ja siirtymäreittejä (luokka 2) on myös Siivosen 

rajauksen ulkopuolella.  

Luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaan lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tällaisia 

piilopaikkoja kartoitusalueella on ainakin Schaumanin huvilassa, 

Kaivoshuvilassa, Nalletalossa ja Metsämajassa. Tärkeitä ruokailualueita ovat 

Uusikylän kesämaja-alue ympäristöineen rantaan asti sekä Vanhakylän 

kesämaja-alue. 

Pohjanlepakko ei ole maankäytön muutoksille herkkä, kun taas siipat ovat 

haasteellisia. Metsien hakkuu sekä valosaasteen ja liikenteen lisääntyminen 

heikentäisivät etenkin siippojen elinmahdollisuuksia alueella.  

Tärkeitä siirtymäreittejä ovat lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lähellä olevat 

metsät ja puut. Siipat ovat petoarkoja eli kulkevat metsän siimeksessä tai 

maamerkkejä esim. puurivistöjä seuraten. Lepakoiden piilopaikkoina 

käyttämiä rakennuksia ympäröivät puut ja metsät olisi siten tärkeää säilyttää. 

Ilman niitä siipat eivät voi käyttää lisääntymis- ja levähdyspaikkojaan eli 

metsän hakkuu heikentää levähdys- ja lisääntymispaikkaa. Metsän 

hävittäminen esimerkiksi Kaivoshuvilan ympäriltä heikentää lisääntymis- ja 

levähdyspaikkaa, joten metsän kaatamiseen tulee olla Uudenmaan ELY-

keskuksen lupa.  

 

Kuva 16. Lepakot valitsevat piilopaikakseen yleensä metsän reunassa 

sijaitsevan rakennuksen. Kuvassa on Kaivoshuvila, jonka piipunjuuressa 

havaittiin päiväpiilossa useita lepakoita. Sen eteläpuolella sijaitseva metsä on 

tärkeä siirtymäreitti saalistusalueille, etenkin huvilan siipoille. 
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