
 
 
 
 
 
 
 

 
Maata raivataan toimenpidealueella. Tässä oli aikaisemmin 4 – 6 m:n korkuista taimikkoa.  Kuva: 
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1 JOHDANTO 

 
Työn tarkoituksena oli selvittää Laihian Isokylälle suunnitellun pyrolyysilaitosalueen 
lepakoiden esiintymisen tilannetta. Selvityskohteena olivat laitoksen reunat ja 
välittömät lähialueet. Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy tilasi selvityksen 
Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky:ltä. Alueella on tehty aikaisemmin tänä vuonna 
Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky:n toimesta erilliset selvitykset liito-oravasta, 
viitasammakosta, pesimälinnustosta ja kasvillisuudesta.  

 

2 ALUE JA MENETELMÄT 
 
Selvitysalue sijaitsee Laihian Isokylän alueella, n. 7 km Laihialta Jurvan suuntaan. 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:n pyrolyysilaitoksen nykyisen alueen pinta-ala on 
n. 5 ha?. Kartoitusalue oli tätä laajempi, sillä se ulottui Isokyläntietä mukaellen 
suunnittelualueen ulkopuolelle ja pistoille metsään. Lepakot kartoitettiin alueella 
4.9.2016 klo 21 - 24. Työ tehtiin seitsemällä eri kuuntelupisteellä äänittävää 
lepakkodetektoria (Phoenix ciel EAM CE40104 V4.0.109.E) käyttäen. Maastotöistä ja 
raportista vastasi biologi, FM Jari Venetvaara. Sää oli maastotöiden aikana työhön 
hyvin soveltuvaa. Lämpötila oli havainnointihetkellä +13°C - +14°C ja pilvisyys 7/8 – 
8/8 ja tuuli 2 m/s, puuskissa 3 m/s. 
 

 

 
Kuva 1. Pyrolyysilaitoksen selvitysalueen sijainti punaiset sisäkkäiset ympyrät. Kartta © 
Maanmittauslaitos, karttapalvelu Karpalo 
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Kuva 2. Violetit pallot lepakoiden havaintopisteteet 1 – 7. Kasvillisuusaluerajaukset 
keltaisella ja aluenumerointi punaisella. Vihreä rajaus varsinainen rakennettava 
pyrolyysilaitosalue ym. Vihreä katkoviiva on todennäköinen tulevaisuuden 
laajennusalue. Kiinteistöjen rajat ohuella punaisella. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
karttapalvelu Karpalo. 
 
 

 

 
Kuva 3. Sama kuin edellä, mutta ortokuvana. Ortokuva © Maanmittauslaitos 
karttapalvelu Karpalo. (Liitteenä (liite 1) vääräväri-ortokuva). 
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3 TULOKSET 

 
Alueella saatiin havaintoja pohjanlepakosta, Eptericus nilssonii ja viisisiippa-lajista 
Myotis sp. Havaintopisteet, joilta kuultiin lepakkoja olivat L3, L4, L6 ja L7. Muilta 
pisteiltä ei havaintoja saatu. Pisteet L3 ja L4 sijaisivat kumpikin varttuneen 
havumetsän reunalla (mustikkatyypin tuorekangasmetsä) lähellä Isokyläntietä, L6 
Isokyläntiellä talousmetsän reunamalla pyrolyysilaitoksen takana ja piste L7 
metsätiellä lähellä Isokyläntietä, jossa oli harvennettua nuorta talousmetsää 
(mäntykangasta). Sensijaan L1 ja L5 sijaitsivat avonaisilla alueilla ja L2 
ruderaattialueella (kaatopaikka). 
 
Laji / Havaintopiste ja yksilöä L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
Pohjanlepakko, Eptericus nilssonii    1  1 2 
Viiksisiippa-laji, Myotis sp.   1     

Yhteensä:   1 1  1 2 
 
Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) on yleisin ja laajimmalle levinnyt 
lepakkolajimme. Se suosii melko avaria maisemia. Se ei mielellään puikkelehdi 
puiden lehvästöissä vaan saalistaa lentäviä hyönteisiä, erityisesti yökkösiä, pihoissa, 
teiden ja metsäteiden varsilla. Se lentelee yleensä 5 – 10 m korkeudella. 
Päiväpiilokseen laji kelpuuttaa erityisesti rakennukset. Talvea se viettää usein yksin 
tai muutaman lajitoverin kanssa kellarissa tai muussa sopivassa viileässä paikassa. 
 
Viiksisiippaa (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippaa (Myotis bradtii) on hyvin 
vaikeata erottaa toistaan. Detectorilla se ei onnistu. Molemmat lajit saalistavat 
metsäisissä maisemissa ja karttavat valoisia aukeita paikkoja. Päiväpiilo on usein 
ullakolla ja talvehtimispaikka ”luolassa” eli kallioiden halkeamissa ja lohkareikoissa. 
Lajien levinneisyys ei ole kovin hyvin tiedossa, mutta levinneisyys painottunee 
maamme itäosiin ja ulottunee Kainuun korkeudella saakka. 
 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lepakkoselvitys tehtiin syyskuun alussa, 4.9.2016. Alueelta havaittiin kaksi eri lajia, 
pohjanlepakko ja viiksisiippa. Niistä pohjanlepakko on hyvin yleinen. Viiksisiipan 
lajista ei saatu varmuutta, mutta kyseeseen biotopin perusteella parhaiten tulevat 
viiksisiippa ja isoviiksisiippa, jotka kumpikin ovat melko tavallisia lajeja. Ennakko-
oletuksena oli, ettei varsinaisella toimenpidealueella ole juuri lepakoita, sillä siellä ei 
ole niille kovin hyvin sopivaa elinympäristöä. Aika elokuun alusta syyskuun 
alkupuolelle saakka on yleensä hyvää lepakoiden havainnointiaikaa. Tällöin lennossa 
ovat aikuiset ja niiden poikaset yhtä aikaa. Vaikka työ tehtiin aluetta halkovaa 
Isokyläntietä hyväksi käyttäen eikä metsään varsinaisesti menty, antaa tehty selvitys 
sopivalla havainnointisäällä yhdellä käyntikerralla riittävän suuntaa-antavan tuloksen. 
Mitään viitteitä ei saatu lepakko-koloniasta tai harvinaisemmista lajeista. Suunnilleen 
kilometrin päässä on maatila ulkorakennuksineen. 
 

 
Suojelun taso 
Kaikki lepakkolajit ovat Suomessa rauhoitettuja. Varsinaisella toimenpidealueella ei 
havaittu yhtään lepakkoa, vaikka siinä ovat rakennuksina pyrolyysilaitos ja 
biojätteenpolttolaitos, jotka tarjoaisivat mahdollisesti rakennuksina suojapaikkoja 
lepakoille.  
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LIITE 1 LEPAKKOKARTTA, ortoväärävärikuva 

 
Kuva 4. Lepakkokartta, havainnointipisteet L1 - L7 violetilla. Kasvillisuuden rajaukset 0 – 20. Numerointi 
viittaa kuviin ja kasvillisuusalueisiin 0 – 20. Selite: Vihreä viivarajaus = toimenpidealue, vihreä katkoviiva 
= mahdollinen toimenpidealueen lisä-alue, keltainen viiva = kasvillisuusalueet, punainen numerointi = 
kasvillisuusalueen numerointi. Vääräväri-ortokuva © Maanmittauslaitos ja karttapalvelu Karpalo.  


