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1 JOHDANTO
Lohjan kaupunki teetti maastokaudella 2015 lepakkoselvityksen vireillä olevaa Paloniemen osayleiskaavaa varten. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ja raportoida lepakoiden kannalta tärkeimmät
alueet maankäytön suunnittelua varten. Tässä selvitysraportissa esitetään lepakkoselvityksessä käytetyt menetelmät, havainnot ja niiden perusteella tehdyt rajaukset sekä arvio kaavaluonnoksen vaikutuksista lepakoihin. Selvityksen on tehnyt Teemu Virtanen.
Lepakoiden suojelustatus
Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan EU:n luontodirektiivin liitteen IV a
(92/43/EEC) lajeina minkään maassamme tavattavan lepakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa
hävittää tai heikentää. Suomen vuonna 1999 ratifioiman Euroopan lepakoidensuojelusopimuksen
(EUROBATS) mukaan myös lepakoille tärkeät ruokailualueet on pyrittävä tunnistamaan ja säästämään
(Valtionsopimus 943/1999). Lisäksi ripsisiippa on erityisesti suojeltu laji, jonka esiintymisalueita koskevat tiukemmat suojelumääräykset.
Lepakkokartoituksissa yleisesti käytössä olevien kartoitusohjeiden mukaan lepakoiden käyttämät
alueet ja niiden suojelutavoite on jaoteltu seuraavasti (SLTY, kartoitusohje):
Luokka I: lisääntymis- tai levähdyspaikka
-

luonnonsuojelulain mukaan säilytettävä kohde, jonka hävittäminen tai heikentäminen vaatii
poikkeamisluvan ELY-keskukselta

Luokka II: tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
-

Euroopan lepakoidensuojelusopimuksen mukainen tärkeä alue, jota suositellaan säästettäväksi, mutta jolla ei ole suoraa luonnonsuojelulain suojeluvaatimusta

Luokka III: muu lepakoiden käyttämä alue
-

mahdollisuuksien mukaan säästettävä alue

Lepakot Suomen luonnossa
Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, joista viisi on Suomessa säännöllisesti ja yleisesti esiintyviä,
lisääntyviä ja talvehtivia. Näiden elintapoja ja erityisvaatimuksia on kuvattu lyhyesti seuraavassa.
Yleisimmistä lajeistamme pohjanlepakon elinympäristövaatimukset ovat maankäytön kannalta helpompi ottaa huomioon, kuin esimerkiksi siippalajien. Pohjanlepakko käyttää ruokailualueinaan tyypillisesti pienehköä aukkopaikkaa metsässä, parkkipaikalla tai piha-alueella. Ruokailuun soveltuva
alue voi sijaita myös metsäautotien päällä tai sopivalla säällä myös isomman avoimen tilan, kuten
pellon, hakkuuaukean tai vesistön reuna-alueilla. Loppukesällä sen voi tavata katulamppujen yllä
valon houkuttamia hyönteisiä saalistamassa. Valitsemallaan ruokailupaikalla pohjanlepakko kiertää

usein melko säännöllistä rataa noin 6-10 metrin korkeudella välillä saaliin perään syöksyen. Yön aikana sama yksilö käyttää useampaa kohdetta ruokailualueenaan. Tuulisella säällä pohjanlepakko
etsii suojaisemman paikan siirtyen jopa metsän sisään saalistamaan.
Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat mm. varttunutta kuusta kasvavissa korvissa viihtyviä lajeja, jotka
saalistavat mielellään metsän sisäosissa (Vihervaara ym. 2008). Lajiparia käsitellään kartoitusraporteissa yhdessä, koska näiden lajien erottaminen toisistaan ilman kiinniottoa ja tarkempaa tutkimista
on käytännössä mahdotonta. Toisaalta niiden elintavat ovat maankäytön kannalta samanlaiset.
Viiksi- ja isoviiksisiippa ovat herkkiä valaistuksen lisääntymiselle, minkä vuoksi esimerkiksi ulkoilureittien turhaa valaisemista tulisi välttää. Paitsi valaisemattomia ruokailualueita, viiksisiippalajit tarvitsevat myös suojaisia kulkuyhteyksiä piilopaikoista ruokailualueille ja eri ruokailualueiden välillä.
Vesisiippa on vahvasti sidoksissa vesistöihin saalistaen enimmäkseen lähellä veden pintaa, mutta
saattaa ruokailla myös metsän puolella. Se voi pyöriä samalla lammella tai lahdenpoukamassa pitkänkin tovin, mutta etenkin suuremmilla järvillä kiertää laajemmalla alueella ja oleilla vain hetken
yhdessä pisteessä. Sopivan suojaisa ruokailualue löytyy eri tuulioloilla usein eri paikasta vesistöä ja
tyyninä öinä hyönteistilanteen salliessa se voi saalistaa myös kauempana rannasta.
Korvayökköä pidetään kulttuurisidonnaisena lajina, joka viihtyy esimerkiksi hevoshakojen ja navettojen liepeillä. Se viihtyy myös lehtipuuvaltaisissa metsissä ja tyypillisesti vanhoissa puistoissa (Entwistle ym. 1996). Yksittäisiä korvayökköjä voi tavata monenlaisista ympäristöistä. Korvayökön kaikuluotausääni on hiljainen ja se voi saalistaa myös täysin äänettömästi. Siksi korvayökkö jää kartoitustuloksissa aliedustetuksi.
Lepakot ovat erityisen herkkiä ruokailualueilla tapahtuville muutoksille etenkin poikasten imetysvaiheessa, jolloin naaraiden on palattava välillä takaisin yhdyskuntaan imettämään poikastaan. Saalistusalueita on siksi sijaittava lähellä yhdyskuntaa ja yhtä tärkeää kuin ruokailualueiden säästäminen,
on turvata kulkuyhteydet vaateliaimpien lajien tarpeita ajatellen. Keski-Ruotsissa tehdyssä telemetriatutkimuksessa imettävien pohjanlepakoiden havaittiin saalistavan enimmäkseen alle kilometrin
päässä yhdyskunnasta, mutta ravinnon ehtyessä siirtyivät jopa viiden kilometrin päähän (de Jong J.
1994). Etelä-Suomessa pohjanlepakoiden todettiin kuitenkin käyttävän säännöllisesti myös kauempana sijainnutta ruokailualuetta (noin 2,4 km) vaikka ravintotilanne vaikutti hyvältä (Kosonen 2008).
Myös isoviiksisiippojen on todettu käyttävän pääosin korkeintaan muutaman kilometrin päässä sijainneita ruokailualueita (Vihervaara ym. 2008).

2 MENETELMÄ JA TULOKSET
2.1 MENETELMÄ
Lepakkokartoitus suunnittelussa käytettiin pohjana Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeita. Maastotyöt suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelujen, sekä päiväaikaan tehtyjen maastokäyntien perusteella. Päiväaikaan alueiden soveltuvuus lepakoille arvioitiin metsätyypin perusteella
ja päätettiin kohteet, joissa tulisi yöaikaan käydä. Epäedulliset kohteet, kuten laajat avohakkuut, taimikot ja pensaikot sekä laajat peltoalueet jätettiin yöllisten käyntien ulkopuolelle, elleivät ne sijainneet kulkureitillä. Alueen aikaisempia lepakkohavaintoja kysyttiin Lohjan seudun ympäristöyhdistykseltä, Ely-keskukselta, Luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiriltä, Häme-Uusimaa Metsäkeskukselta ja
Suomen ympäristökeskukselta. Lisäksi tarkistettiin Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-tietokanta ja uusi Suomen Lajitietokeskus -portaali, johon on keskitetysti koottu eri lähteiden lajitietoja.
Selvitystyön yhteydessä toteutettiin myös yleisökysely sähköisen HARAVA-palvelun avulla. Kysely oli
avoinna 11.6.-9.8.2015.
Lepakoita voidaan havainnoida kuuntelemalla niiden käyttämiä kaikuluotausääniä. Ultraäänialueelle
sijoittuvat kaikuluotauspulsseja ei ihminen kuule, mutta ne voidaan muuntaa kuuloalueelle tarkoitukseen suunnitellun laitteen avulla. Joissakin tilanteissa lepakot voivat käyttää myös ihmisen kuuloalueelle sijoittuvia sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä ääniä.
Selvityksen pohjana toimii aktiivikartoitus, jossa lepakoita havainnoidaan aktiivisesti potentiaalisilla
ruokailualueilla liikkuen. Aktiivikartoituksen tukena ja täydennyksenä voidaan käyttää ultraäänitallentimia, jotka tallentavat ohi lentävien lepakoiden käyttämät kaikuluotausäänet. Äänistä voidaan jälkikäteen tunnistaa lajeja ja arvioida tarkkailupisteen aktiivisuutta. Yksittäinen havainto ei aina tarkoita
lepakoiden ruokailevan alueella, vaan havaittu lepakko voi olla vain siirtymässä alueen läpi. Lepakkokartoituksissa tehtävät rajaukset perustuvat maastohavaintojen lisäksi kartoittajan kokemukseen lepakoiden käyttäytymisestä.
Tässä kartoituksessa käytettiin Pettersson D240x –mallista aktiivikartoitukseen soveltuvaa ultraääniilmaisinta, sekä passiiviseen tarkkailuun Pettersson 500x –mallista ultraäänitallenninta. Tallentimien
paikat on esitetty kuvassa 2.
Yöaikaan sijoittuvia kartoituskäyntejä tehtiin touko-elokuussa yhteensä viisi (30.5., 8.6., 7.7., 3.8. ja
13.8.). Passiivitallennusta suoritettiin kymmenessä eri pisteessä 19 yönä.

2.2 TULOKSET
Alueella tavattiin pohjanlepakoita, vesisiippoja, korvayökköjä ja viiksi-/isoviiksisiippoja. Erityisesti
suojeltua ripsisiippaa tai vaarantunutta pikkulepakkoa ei tavattu. Lisääntymis- tai levähdyspaikkoja
ei löydetty. Lepakoiden havaintopaikat lajeittain on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Selvitysalueella tehdyt lepakkohavainnot ja tallentimien sijainnit (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2015 aineistoa).

Kuva 2. Tärkeimmät lepakkoalueet ja kulkuyhteystarpeet.

Havaintojen perusteella tehtiin luokkaan II ja III kuuluvia rajauksia. Lisäksi määriteltiin tärkeimmät
kulkuyhteystarpeet alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle. Ruokailualuerajausten tarkempi esitetty
kuvan 2 mukaisessa numerojärjestyksessä:
1. Lohjanjärven ranta-alue: Luokka II
Lajit: Vesisiippa (yleinen, säännöllinen), viiksi-/isoviiksiippa (yleinen, säännöllinen), pohjanlepakko (yleinen, säännöllinen)
Kuvaus: Alueellisesti merkittävä lepakoiden käyttämä ruokailualuekokonaisuus jota käyttävät
erityisesti vesisiipat. Rantametsiä käyttävät myös viiksi-/isoviiksisiipat sekä sopivissa kohdissa pohjanlepakot.
2. Sairaalan takana sijaitseva mäki: Luokka II.
Lajit: Viiksi-/isoviiksisiippa (yleinen, säännöllinen), pohjanlepakko (yleinen, säännöllinen), vesisiippa (yksittäin, satunnainen)
Kuvaus: Viiksi-/isoviiksisiippojen ruokailualue. Myös pohjanlepakot käyttivät alueen aukkopaikkoja ja latvuskerrosta. Todennäköisesti myös vesisiippojen käyttämä alue tietyissä olosuhteissa.
3. Niemenaho –tien varsi ja ympäristö: Luokka III.
Lajit: pohjanlepakko (yleinen, säännöllinen), viiksi-/isoviiksisiippa (yksittäin, säännöllinen)
Kuvaus: Pohjanlepakoiden runsaasti käyttämä ruokailualue ja siirtymäreitti. Myös viiksi-/isoviiksisiippoja tavattiin tien varressa.
4. Paloniementien varsi: Luokka III.
Lajit: viiksi-/isoviiksisiippa (yleinen, säännöllinen), pohjanlepakko (yksittäin, säännöllinen),
mahdollisesti vesisiippa (yksittäin, satunnainen)
Kuvaus: Tien varressa havaittiin harvakseltaan viiksi-/isoviiksisiippoja ja yksittäisiä pohjanlepakoita. Havainnot keskittyivät Paloniementiestä kohti rantaa erkaantuvan mökkitien risteyksen ympäristöön.
5. Haukilahden pohjukka: Luokka III.
Lajit: pohjanlepakko (yksittäin, säännöllinen), viiksi-/isoviiksisiippa (yksittäin, säännöllinen),
mahdollisesti vesisiippa (yksittäin, satunnainen)
Kuvaus: Alueella tavattiin vain vähän ruokailevia lepakoita. Havainnot viittaavat alueen toimivan siirtymäreittinä.
6. Vanhainkodin ja sairaalan puustoiset piha-alueet: Luokka III.
Lajit: pohjanlepakko (yleinen, säännöllinen), korvayökkö (yksittäin, satunnainen)
Kuvaus: Piha-alueilta tavattiin vain pohjanlepakoita, mutta suurten puiden muodostama
puistikko soveltuu hyvin myös korvayökköjen saalistusalueeksi.

Alueen kulkuyhteystarpeet noudattelevat pääpiirteittäin vuoden 2014 luontoselvityksessä määriteltyjä ekologisia yhteyksiä. Näiden lisäksi lepakot saattavat käyttää myös muita Karstuntien ylittäviä
reittejä välillä Kullahti-koulu ja toisaalta alueen länsipäästä saattaa olla kulkuyhteys Vaahteriston
kautta länteen. Tärkeimmät yhteystarpeet on esitetty kuvassa 2. Kulkuyhteyttä kuvaavat katkoviivat
eivät osoita yhteyden täsmällistä sijaintia, vaan likimääräistä kohtaa kahden alueen välillä.
Ultraäänitallentimen tekemistä nauhoituksista tunnistettiin pohjanlepakoita, vesisiippoja, viiksi-/isoviiksisiippoja ja kerran korvayökkö. Siippalajit käsiteltiin yhtenä ryhmänä, koska siippojen tunnistaminen ei ole aina täysin luotettavaa pelkän tallenteen perusteella. Kaikki tallennuspisteet sijaitsivat
niin lähellä vesistöä, että vesisiipan havaitseminen niillä oli mahdollista. Tallenninhavainnot on esitetty taulukossa 1.
Paikka
1
2
3

Jakso
26.5.-27.5.
28.5.-29.5.
30.5.

2 yötä
2 yötä
1 yö

4
5
6
7
8
9
10

8.6.
19.6.-20.6.
7.7.
12.7.-16.7.
18.7.
1.8.-3.8.
13.8.

1 yö
2 yötä
1 yö
5 yötä
1 yö
3 yötä
1 yö

Lajisto ja aktiivisuus
Paikalla ruokaili yksittäinen pohjanlepakko ja siippalajin edustaja
Ei havaintoja
Alkuyöstä paikalla yksitäisiä siippoja ja pohjanlepakoita
Pääasiassa siippoja, mutta myös joitakin pohjanlepakoita, melko aktiivinen
piste
Pääasiassa siippoja, joitakin pohjanlepakoita, yksi korvayökkö, aktiivinen piste
Pääasiassa siippoja, joitakin pohjanlepakoita, hyvin aktiivinen piste
Pääasiassa siippalajien nauhoituksia, aktiivinen piste.
Yksittäisiä pohjanlepakoita ja siippoja
Pääasiassa siippoja, joitakin pohjanlepakoita, hyvin aktiivinen piste
Pääasiassa siippoja, joitakin pohjanlepakoita, melko aktiivinen piste

Taulukko 1. Tallentimien havaintojaksot ja havaitut lajit.

Harava-kyselyyn saatiin yhteensä neljä vastausta, joista kolmeen ei liittynyt paikkatietoa. Havainnoista yksi oli yksittäishavainto isoviiksisiipasta kesäkuulta ja yksi vesisiipasta elokuulta. Yhdessä havainnossa ei ollut ilmoitettu lajia. Neljännen vastauksen havainto koski saunanpenkiltä löytynyttä lepakko hieman selvitysalueen länsipuolella. Yksi vastaajista ilmoitti lepakkotilanteen muuttuneen viimevuosina, mutta ei kuvaillut miten. Muiden mielestä tilanne oli pysynyt ennallaan. Kysely oli avoinna
11.6.-9.8.2015.
Alueelta on tiedossa vain vähän aikaisempia lepakkohavaintoja. Havainnot olivat yksittäisiä eikä
kaikkiin liittynyt tarkkaa paikkatietoa.

3 KAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET LEPAKOIHIN
Vaikutusten arvioinnissa on lähdetty siitä olettamuksesta, että kaavamerkinnälle VL ei kohdistu
merkittävää maankäyttöä ja alueen ominaispiirteet säilyvät nykyisellään. Myös SL merkintöjen oletetaan säilyttävän nykytilassa luonnon omaa kehitystä lukuun ottamatta. Arvioinnissa käytettiin
16.9.2014 päivättyä luonnosta (kuva 3).

Kuva 3. Kaavaluonnoksen (16.9.2014) merkinnät ja tärkeimmät lepakkoalueet (valkoinen viiva).

Lisärakentaminen kohdistuu pääasiassa lepakoille huonosti soveltuville alueille, eli pelloille, hakkuille ja nuoren metsän alueille. Varsinkin pohjanlepakot voivat tosin hyödyntää myös näitä alueita
tai niiden reunoja, mutta tällaisten alueiden muokkaaminen harvoin heikentää pohjanlepakoidenkaan ruokailumahdollisuuksia laajemmassa tarkastelussa.
Luokkaan II kuuluvista alueista ranta-alueet jäävät oleellisilta osiltaan rakentamisen ulkopuolelle.
AO merkintä lännessä sekä AO ja AP merkinnät alueen keskivaiheilla sairaalan kaakkoispuolella
saattavat vähentää metsäistä rantaviivaa, mutta luonnokseen merkittyjen VL alueiden ansiosta
ranta-alueet kokonaisuudessaan säilyvät todennäköisesti vesisiipoille soveltuvina riittävän monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Olemassa olevaa puustoa suosiva rakennustapa uusilla pientaloalueilla
edesauttaisi alueen säilymistä lepakoille suotuisana.
Lepakoiden paljon käyttämät sairaalan länsipuolella sijaitsevan kallioalueen alusmetsiköt säilyvät VL
merkinnällä. Alueelle osoitettu ulkoilureitti ei heikennä alueen arvoa, jos sen mahdollinen valaiseminen tapahtuu maltillisesti tiehen rajoittuen tai valojen käyttöä rajoitetaan virkistyskäytön kannalta
vähemmän tärkeinä aikoina keskiyöllä ja varhaisaamulla.
Vanhainkodin eteläpuolelle merkitty SL alue sekä sitä ympäröivät VL alueet muodostavat luonnontilaisena hoidettavan laajahkon alueen. Paloniementien varren luokan III lepakkoalueen merkittävimmät osat säästyvät tällä merkinnällä.

Niemenaho–tien alkupäässä ruokaili säännöllisesti pohjanlepakoita. Paloniementien risteysalueen
AK-merkintä saattaa kaventaa ruokailumahdollisuuksia tien alkupäässä, mutta tämän kohdan merkitys kulkuyhteytenä lienee vähäinen.
Alueen sisäinen siirtymäreitti kulkee vanhainkodin ja Haukilahden välillä. Kaavaluonnoksessa yhteyslinja sijoittuu Niemenaho-tien länsipuolella VL-1 merkinnälle ja itäpuolella kapealle VL merkinnällä. Lisärakentaminen ja uusi tielinjaus saattavat heikentää alueen toimivuutta kulkuyhteytenä ja
ruokailualueena ainakin siippalajien osalta. VL-1 merkintä ei välttämättä takaa yhteyden säilymistä
toimivana Niemenaho-tieltä länteen. Haukilahden suuntaan yhteys todennäköisesti säilyy VL merkinnällä. Niemenaho–tien varressa runsaimpana havaittuun pohjanlepakkoon alueen lisärakentaminen vaikuttaa vähemmän kuin viiksisiippalajeihin.

4 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Paloniemen osayleiskaava-alueella havaittiin viittä yleisimpää lepakkolajiamme. Havaintojen perusteella alueelta rajattiin kaksi luokkaa II kuuluvaa tärkeää lepakoiden ruokailualuetta ja neljä muuta
luokkaan III kuuluvaa lepakkoaluetta. Lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei löydetty. Alueella sijaitsee
kuitenkin paljon vanhoja rakennuksia ja ranta-alueella kesämökkejä, joissa lepakkoyhdyskuntia voi
sijaita. Yksittäisten rakennusten inventointi voi tulla ajankohtaiseksi, jos rakennuksia joudutan purkamaan. Myös ennen katto- tai julkisivuremontteja yhdyskunnat olisi hyvä paikallistaa tai
ajoittaa työt kesä-heinäkuun ulkopuolelle. Muussa tapauksessa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen huomioimiseksi riittää ruokailualueiden ja siirtymäreittien turvaaminen tässä esitettyjen
suositusten mukaisesti.
Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa alueen kehittämisen lepakot huomioivalla tavalla. Tärkeimmät
lepakkoalueet sijaitsevat pääosin VL merkinnöillä. Myös luonnoksen SL merkinnät edesauttavat alueen säilymistä lepakoille suotuisana laajemmassa tarkastelussa.
Luokkaan II kuuluvat tärkeät ruokailualueet suositellaan jätettävän mahdollisimman yhtenäisinä ja laajoina kokonaisuuksina voimakkaan alueen yleispiirteitä muuttavan maankäytön ulkopuolelle.
Luokkaan III kuuluvien alueiden käyttö vaikuttaa lepakoihin todennäköisesti vähemmän. Myös näillä
alueilla kasvillisuutta säästävä suunnittelu ja rakennustapa on suositeltavaa ja mahdollistaa tulevaisuudessa uusien ruokailualueiden muodostumisen nyt käytössä olevien alueiden mahdollisesti kaventuessa.
Selvitysalueen keskiosien ja Haukilahden välinen yhteys Niemenaho–tien kautta tulee pyrkiä
säästämään. Valaistuksen määrä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä ja suosia ulkoilureitin
sijoittamisessa jo avonaisia maaston kohtia. Puuston tarpeetonta poistamista tällä alueella tulee
muutenkin välttää. Alueen ulkopuolelle johtavien yhteyksien säilymiseen tulee kiinnittää huomiota.
Kulkuyhteyksien sijainnit ovat viitteellisiä ja toteutuskohta voi olla toinen. Oleellista on alueiden välisen yhteyden säilyttäminen osoitetulla alueella.
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Lausunto 10.8.2016

Lohjan Paloniemen osayleiskaava-alueen
lepakkoselvityksen täydennys
– kaavaluonnoksen muutokset ja vaikutusten arviointi
(osayleiskaavaehdostus 8/2016)

Tekijä: Teemu Virtanen

1 Johdanto
Lohjan Paloniemen osayleiskaava-alueelle tehtiin lepakkoselvitys vuonna 2015. Selvityksen
tavoitteena oli tunnistaa ja raportoida lepakoiden kannalta tärkeimmät alueet maankäytön
suunnittelua varten. Selvitys perustui aikaisempien lepakkohavaintojen hakuun eri
tietokannoista, kesän 2015 aikana suoritettuun yleisökyselyyn, havainnointiin
ultraäänitallentimilla sekä yhteensä viitenä yönä tehtyyn maastokäyntiin.
Työn valmistumisen jälkeen kaavasuunnitelmaan tehtiin muutoksia, joiden vaikutuksia alueen
lepakkoarvoihin arvioidaan tässä lausunnossa. Lausunto perustuu vuoden 2015
maastohavaintoihin ja selvitystuloksiin, sekä uusiin karttatarkasteluihin. Muutosten vaikutusten
arvioinnissa oletettiin VL-alueiden säilyvän pääpiirteittäin nykytilaisen kaltaisena. Aaluevarauksia arvioitiin siten, että rakennusvaiheessa alueen kaikki kasvillisuus poistetaan.
Vuoden 2015 lepakkoselvityksen ja tämän lausunnon on tehnyt Teemu Virtanen.

2 Kaavasuunnitelman muutokset
Tässä lausunnossa on käsitelty seuraavia kaavasuunnitelmaan lepakkoselvityksen jälkeen
tulleita muutoksia (kuva 1):

Kuva 1. Tässä lausunnossa käsitellyt muutoskohteet. Osayleiskaavehdotus 8/2016.

1. Kaava-alueen luoteiskulmassa PY merkintä on muutettu P/s-alueeksi ja luo-alue on
jätetty tämän alueen ulkopuolelle. Muutoksella on positiivinen vaikutus lepakoille,
koska luo-alue säästyy kokonaisuudessaan ja lepakoille soveltuvaa ympäristöä säästyy
mahdollisesti myös P/s-merkinnällä.
2. Hormajärven rannan venevalkamalle varattua aluetta on pienennetty ja sen itäpuolelle
on lisätty VL-alue. Muutoksella ei todennäköisesti ole vaikutusta alueen lepakkoihin.
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3. Kaava-alueen länsipäässä VL-aluetta on laajennettu liito-oravan elinympäristön
kohdalta. Muutoksella on mahdollinen vähäinen positiivinen vaikutus lepakoiden
kannalta.
4. Karstuntien eteläpuolella AO-merkintä on laajentunut MA alueelle. Alue on peltoa, eikä
muutoksella ole vaikutusta lepakoihin.
5. Kaava-alueen länsiosan keskellä AP-aluetta on siirretty länteen ja muutettu AO-alueeksi.
Muutos parantaa siippalajien ruokailumahdollisuuksia, koska ruokailualueeksi
soveltuvaa metsää säästyy enemmän.
6. Keskellä kaava-aluetta Karstuntien varteen varatulla VU-alueella ei ole merkitystä
lepakoiden kannalta.
7. Lohjanjärven rannassa uimarannan itäpuolelle lisätyllä AO-alue mahdollisesti heikentää
viiksisiippalajien kulkuyhteyttä kaava-alueen eteläosien läpi. Aluetta ei kuitenkaan
määritelty vuoden 2015 selvityksessä tärkeäksi kulkuyhteydeksi.
8. Sairaalan eteläpuolella AO-aluetta on siirretty länteen. Lepakoiden käyttämä
ruokailualue pienenee hieman, mutta AO-alueen itäpuoli säästyy metsäisenä S3 ja VL-1
alueilla. Kokonaisuutena muutoksen vaikutukset lepakoihin on todennäköisesti
vähäiset.
9. Sairaalan pohjoispuolella AP-alueiden väliin on jätetty VL-alueita. Osa AP-merkinnöistä
on muutettu A-merkinnöiksi. Alueet ovat pääosin avoimilla tai vähäpuustoisilla alueilla
ja muutoksen vaikutus lepakoihin on pieni.
10. Kaava-alueen itäosassa PY-merkintä on pienentynyt ja VL-alue laajentunut. LV-alue on
poistunut. Muutoksella on mahdollinen positiivinen vaikutus lepakoille.

3 Muutokset vuoden 2015 lepakkoselvityksen tuloksiin
Muutetut alueet sijaitsevat pääosin lepakoiden tärkeimpien ruokailualueiden ulkopuolella. Osa
muutoksista saattaa parantaa alueen lepakkoarvoja. Kohteessa 5 lepakoiden käyttämää
ruokailualuetta säästyy aiempaa enemmän ja kohteilla 1, 3 ja 10 muuttuneet merkinnät
saattavat johtaa alueen kehittymiseen lepakoiden kannalta edullisella tavalla.
Mahdollisia heikentäviä vaikutuksia arvioitiin olevan muutoksella 7 Lohjanjärven uimarannan
vieressä alueen keskiosassa. Siirretty AO-alue saattaa heikentää viiksisiippalajien
mahdollisuuksia kulkea rantaa pitkin. Tälle kohtaa ei määritelty lepakoille tärkeää kulkuyhteyttä
vuoden 2015 selvityksessä, mutta muiden ranta-alueella sijaitsevien AO- ja AP-varausten tapaan
olemassa olevaa puustoa säästävää rakennustapaa tulisi suosia myös tällä alueella.
Laajin muutos vuonna 2015 arvioituun tilanteeseen on tehty sairaalan pohjoispuolella, missä
AO-alueiden muuttaminen A-alueiksi mahdollistaa alueen monipuolisemman käytön. Sairaalan
ympärillä tapahtuneet muutokset eivät kuitenkaan todennäköisesti ole lepakoiden kannalta
merkittäviä. Luokan II ruokailualue sairaalan takana saattaa rakentamisen myötä kaventua
hieman, mutta sen tärkeimmät osat säästyvät edelleen VL-merkinnällä. Ruokailualue kaventuu
hieman myös sairaalan eteläpuolella. Sairaalan pohjoispuolella A-alueiksi muutetut kohdat ovat
pääasiassa avointa tai vähäpuustoista ja soveltuvat siten jo nyt huonommin lepakoille. Voimakas
rakentaminen, suojaavan puuston väheneminen ja valaistuksen lisääntyminen saattavat
kuitenkin vaikuttaa heikentävästi kulkuyhteyteen kaava-alueen keskellä. VL-merkinnän
säilymiseen puustoisena tällä kohtaa tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
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4 Yhteenveto
Vuoden 2015 selvityksen mukaan Paloniemen osayleiskaava-alueen tärkeimmät alueet
lepakoiden kannalta sijaitsevat Lohjanjärven ranta-alueilla. Myös Paloniementien varren
metsäalueilla ruokaili säännöllisesti lepakoita.
Vuoden 2015 selvityksen ja uuden arvioinnin perusteella Kaavaehdotuksen 8/2016
keskeisimmät haitalliset vaikutukset lepakoihin ovat kulkuyhteyksien vaarantuminen lännessä
ja alueen keskiosassa, sekä Lohjanjärven rannan ruokailualueen paikoittainen heikkeneminen.
Suurin osa tärkeimmistä ruokailualueista jää voimakkaan rakentamisen ulkopuolelle niiden
sijaitessa VL-, SL-, S3 ja S2-alueilla. Toisaalta rakentamiselle on varattu alueita myös sellaisilta
metsäalueilta, jotka eivät ole toimineet tärkeinä ruokailualueina tai siirtymäreitteinä, mutta ovat
tarjonneet esimerkiksi suojaa ympäröiville alueille. Näiden alueiden vaikutukset ovat välillisiä ja
vaikea arvioida.
Lisärakentaminen heikentää jonkin verran luokkaan II (tärkeä ruokailualue tai kulkuyhteys)
kuuluvia alueita Lohjanjärven rannassa ja sairaalan länsipuolella. Tuulisuus ja valoisuus lisääntyy
ja metsäinen yhteys heikkenee tai on vaarassa katketa rannan AO- ja AP-alueilla.
Kulkuyhteyksien heikkeneminen koskee etenkin viiksisiippalajeja. Vesisiipoille ranta-alueiden
arvioitiin säilyvän kokonaisuutena eri olosuhteissa soveltuvina ja laaja-alaisina. Sairaalan
länsipuolinen metsäalue säilyy suurimmaksi osaksi metsäisen ympäristön vaativille lepakkoleille
soveltuvana.
Sairaalan pohjoispuolella A-aluevaraukset eivät sijaitse merkittävillä ruokailualueilla, mutta
pohjoisosien puuston täydellinen poistaminen vaarantaa kaava-alueen sisäisen kulkuyhteyden
toimivuuden. Kaavaehdotuksessa siirtymäreitti kulkee vanhainkodin ja Haukilahden välillä
Niemenaho-tien länsipuolella VL-1 merkinnällä ja itäpuolella VL merkinnällä. VL-1 alue on
paikoin hyvin kapea, minkä lisäksi puustoa voidaan joutua poistamaan kevyenliikenteenväylän
vuoksi. Lisärakentaminen ja uusi tielinjaus saattavat heikentää alueen toimivuutta
kulkuyhteytenä ja Niemenaho-tien varressa myös ruokailualueena ainakin siippalajien osalta.
Viiksisiippalajeille soveltuvan metsäinen kulkuyhteys saattaa katketa myös Paloniementien
länsipäässä, jos Lohjanjärven rannassa sijaitseva AO-alue rakennetaan tiiviinä, eikä liito-oravalle
osoitettua kulkuyhteyttä toteuteta riittävän leveänä. Kulkuyhteys tulisi toteuttaa myös
lepakoille soveltuvana.
Muita luokkaan III (muu lepakkoalue) kuuluvista alueista jää pientaloille ja omakotitaloille
varattujen alueiden alle Paloniementien loppupään pohjoispuolella ja Niemenaho-tien
alkupäässä. Näistä enemmän lepakoita havaittiin Niemenaho–tien alkupäässä, missä ruokaili
säännöllisesti pohjanlepakoita. Paloniementien risteysalueen AK-merkintä saattaa heikentää
alueen arvoa.
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