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JoHDANto

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Fåfängan 
lepakkoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan suun-
nitella alueen kaavoitustoimia luontoarvot huomioiden.

Fåfängan alueelta on laadittu aiemmin useita luontoselvi-
tyksiä asemakaavoituksen tueksi. Fåfängan alueelle on suunni-
teltu kylpylähotellia, joka vaatii varsin suuren maapinta-alan. 
Vaikutuksia on näin melko laajalle alueelle. Fåfängasta on myös 
laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2017.

RApoRtistA 

Tässä raportissa esitetään kesäkuun loppupuolen ja elokuun 
lopun välisenä aikana 2018 toteutetun lepakkoselvityksen tu-
lokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvauk-
set tutkimusmenetelmistä inventointien tulokset ja mahdolliset 
maankäyttösuositukset. 

selVitysAlueeN yleisKuVAus

Selvitysalue (kuva 1) on 28,6 hehtaarin kokonaisuus, joka kattaa kuivahkoja puolukkatyypin 
kalliomänniköitä, tuoreita kankaita, vanhasta merenpohjasta muodostuneita tervaleppäyhdys-
kuntia, kulttuurivaikutteisia sekametsiä ja -lehtoja sekä monenlaisia kulttuuriympäristöjä maa-
uimalasta erilaisiin rakennuksiin, uimarantaan ja puistoon. Alueen erikoisuuksin lukeutuvat 
kymmenet tai jopa sadat iäkkäät kilpikaarnamännyt, jotka kirjovat tutkimusaluetta ja antavat 
sille omanlaisen leimansa.

Alue koostuu yhdestä rajauksesta, joka rajoittuu lännessä merenrantaan, pohjoisessa Syvä-
rauman venesatamaan ja kaikkialla muualla asutus- ja puistoalueisiin. Kylpylähotellia suunni-
tellaan länsilaitaan, joten lepakkoselvityksen painopisteenä oli niemen kärkiosa.

tyÖstä VAstAAVAt HeNKilÖt

Rauman Fåfängan lepakkoselvityksestä vastasi kokenut luontokartoittaja Santtu Ahlman, joka 
on laatinut satoja luontoselvityksiä Suomessa. Hän on tehnyt useita luontoselvityksiä Fåfän-
gassa vuosina 2010–2017.



4

tutKiMusMeNetelMät

Fåfängan alueelta on tehty useita luontoselvityksiä vuosina 2010–2017 (Ahlman 2010, 2011, 
2017a, 2017b, 2017c), joten alueen luonne oli hyvin tiedossa. Lepakkoselvitysten maastotyö-
menetelmiksi on hiljalleen vakiintumassa ohjeistus, jonka mukaan inventointikierros tehdään 
kesä-, heinä- ja elokuussa (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2012). Fåfängan alueella lepa-
koita havainnoitiin yöllä noin klo 23.00–3.00 välisenä aikana kiertämällä alue mahdollisimman 
tarkkaan läpi. Inventoinnit tehtiin 27.–28.6., 22.–23.7. ja 27.–28.8. 

Alue kierrettiin läpi hitaasti kävellen useita kertoja, jolloin detektorin taajuutta vaihdeltiin 
jatkuvasti, jotta eri aaltopituudella ääntelevät lajit havaitsisi ja erottaisi toisistaan. Tutkimusalu-
een mahdollisesti potentiaaliset kohteet sekä useat muut paikat saatiin tarkastettua kattavasti 
jokaisella inventointikierroksella. Havainnointia tehtiin sopivan tyyninä ja lämpiminä ajankoh-
tina, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Liian viileällä, tuulisella tai sateisella säällä lepakot 
eivät saalista aktiivisesti. 

Kuva 1. Fåfängan 28,6 hehtaarin asemakaava-alue (sininen viiva).
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Laji Tieteellinen nimi
Yleisyys

I  II III Kuuluvuus Taajuus
Vesisiippa Myotis daubentoni x - - 15–20 m 40–45 kHz
Ripsisiippa Myotis nattereri - x - 5–10 m 45–50 kHz
Viiksisiippa Myotis mystacinus x - - 15–20 m 45–50 kHz
Isoviiksisiippa Myotis brandtii x - - 15–20 m 45–50 kHz
Lampisiippa Myotis dasycneme - - x 20–80 m 36–38 kHz
Vaivaislepakko Pipistrellus pipistrellus - - x 15–20 m 43–50 kHz
Pikkulepakko Pipistrellus nathusii - x - 15–25 m 55 kHz
Kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus - - x 15–20 m 38–47 kHz
Isolepakko Nyctalus noctula - x - 100 m 20–25 kHz
Pohjanlepakko Eptesicus nilssoni x - - 50–80 m 28–32 kHz
Etelänlepakko Eptesicus serotinus - - x 50 m 22–27 kHz
Kimolepakko Vespetilio murinus - - x 50–100 m 25–35 kHz
Korvayökkö Plecotus auritus x - - 2–5 m 42–50 kHz

Taulukko 1. Suomessa tavattujen lepakkolajien yleisyys, kaikuluotausäänen kuuluvuus ja taajuudet 
karkeasti esitettyinä. I = yleinen, II = harvalukuinen, III = satunnainen. Kuuluvuus kuvaa etäisyyttä, 
josta äänen saattaa havaita ja taajuus kilohertseinä vaihteluväliä, jolloin ääni kuuluu parhaiten. 
Kuuluvuus- ja taajuustietojen lähde: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry.

Maastoinventoinneissa keskityttiin lähinnä saalistusalueiden ja lisääntymiskolonioiden etsimi-
seen. Talviaikaiset tarkastuskäynnit eivät kuuluneet selvitykseen.

Havainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Petterson D 240X), joka muuntaa korkeat 
kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi. D 240X -laitteella voidaan kuunnella ja määrittää 
lepakoita reaaliajassa heterodyne-menetelmällä tai varmistaa vaikeiden lajien määritys aikalaa-
jennettujen (time expansion) tallenteiden avulla myöhemmin BatSound-ohjelman avulla. Nau-
hurina käytettiin Zoomin H4n -laitetta.

epäVARMuusteKiJät

Lepakkoselvitykseen käytettiin runsaasti aikaa pinta-alaan nähden. Osa lepakoista on kuiten-
kin saattanut jäädä havaitsematta, sillä joidenkin lepakkolajien ultraääni kuuluu vain hyvin 
lyhyen matkan päähän (taulukko 1). Selvitystä voidaan kuitenkin pitää riittävän tarkkana. 
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lepAKoiDeN eliNtAVoistA

Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, jotka ovat kaikki hyönteissyöjiä. Näistä moni on kuitenkin 
hyvin harvinainen ja epäsäännöllinen laji maassamme, tosin lepakoita on tutkittu Suomessa 
toistaiseksi varsin vähän.

Erikoista lepakoiden käyttäytymisessä on naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskun-
nat, joissa ne synnyttävät poikasensa. Koiraat pysyttelevät kesällä hyvin pitkälti yksin tai kor-
keintaan pieninä ryhminä. Päiväpiiloiksi kelpaavat erilaiset rakennukset, puiden kolot ja muut 
vastaavat paikat. Sopivien ruokailupaikkojen säilyttäminen etenkin lisääntymisyhdyskuntien 
lähellä on tärkeää etenkin pesiville naaraille. Loppukesän tullen lepakot levittäytyvät ravin-
nonhakuun erilaisiin ympäristöihin. Talvensa lepakot viettävät horroksessa esimerkiksi kella-
reissa. Osa lepakkokannasta muuttaa etelämmäksi talvehtimaan.

lepAKot lAiNsääDäNNÖssä

Lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. Lisäksi ripsisiippa on 
luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella erityistä suojelua 
vaativaksi lajiksi ja se on arvioitu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN). 

Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS), joka 
velvoittaa sitoutuneita maita huolehtimaan suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mu-
kaan osapuolten on pyrittävä säilyttämään merkittäviä ruokailualueita. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki edellyttää riittävien selvitysten tekemistä kaavoituksessa.

lAJiKoHtAistA tARKAsteluA

Suomen yleisimpänä lajina pohjanlepakko osoittautui maastoselvitysten perusteella melko ta-
valliseksi alueella tavattavaksi lajiksi. Se esiintyy usein asutuksen lähistöllä sopivan suojaisis-
sa metsiköissä ja toisaalta myös pienissä pihapiireissä, joissa on kuitenkin riittävästi puustoa 
ympärillä. Suuria ja avoimia alueita pohjanlepakko välttää, joskin se saattaa toisinaan esiintyä 
myös varsin pienillä metsäkuvioilla vailla rakennuksia. 
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tuloKset JA päätelMät

Fåfängan tutkimusalueelta tulkittiin yhteensä kolme eri pohjanlepakkoyksilöä (kuva 2). Kesä- 
ja heinäkuun inventointikierroksilla havaittiin yksi yksilö, joka on hyvin todennäköisesti kos-
kenut jotakin elokuussa havaittua kolmea yksilöä. Havainnot keskittyivät varsin tyypilliseen 
tapaan tielinjojen läheisyyteen, joita ne käyttävät saalistukseen. 

Lepakoiden käyttämät alueet voidaan jakaa kolmeen ryhmään seuraavasti: I) lisääntymis- 
ja levähdyspaikat, II) tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit sekä III) muut lepakoiden käyttä-
mät alueet. Fåfängan alueelta ei löydetty näihin luokitukseen lukeutuvia alueita, sillä havainto-
määrät olivat vähäisiä. Lisääntymisyhdyskuntia ei myöskään havaittu, joskin alueella havaitut 
lepakot saattavat pesiä esimerkiksi joissain rakennuksissa. Näin ollen varsinaisia maankäyttö-
suosituksia ei voida antaa.

Maastoselvityksen perusteella tutkimusalue on tavanomainen lepakoiden esiintymisen 
kannalta. Fåfängan alue saatiin inventoitua tehokkaasti (liite 1).

Kuva 2. Tutkimusalueen pohjanlepakkohavainnotkesäkuussa (musta pallo), heinäkuussa (vihreä pallo) 
ja elokuussa (punainen pallo). Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen avoin data 2018.  
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