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1 JOHDANTO

Heinolan kaupunki tilasi kesällä 2012 Luontoselvitys Metsäseltä lepakkoselvityksen 

Heinolan Apajalahdenvuoren louhokseen. Työn tavoitteena oli selvittää lepakkolajistoa 

ja määriä Heinolan Apajalahden louhoksessa eri vuodenaikoina. Selvitykset tehdään 

soveltaen EUROBATS-sopimuksen tuottamaa ohjeistusta lepakoiden huomioimisesta 

maanalaisissa tiloissa. Käytännössä työ toteuttiin siten, että louhokseen sijoitettiin 

lepakoiden aktiivisuutta nauhoittava passiividetektori ja louhos tarkastettiin visuaalisesti 

läpi detektorin akun ja muistikorttien vaihdon yhteydessä, noin 2-3 viikon välein.

Tiedossa olevien talvehtivien lepakoiden vuoksi louhos tutkittiin kevättalvella 2012 

(Metsänen, 2012). Raportissa suositeltiin jatkoselvityksiä siitä käyttävätkö lepakot 

louhosta myös talvehtimiskauden ulkopuolella. Tässä väliraportissa esitetään yleisellä 

tasolla syksyn 2012 tulokset. Tutkimus jatkuu keväällä ja kesällä 2013.

2 KOHTEEN KUVAUS

Apajalahdenvuoren louhos sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin 

lounaispuolella, Tähtiniemen tyvellä Ruotsalaisen Apajalahden rannalla. Sen 

alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimia puolustusvoimien spriivarastona. Louhos koostuu 

noin kolmenmetrin korkuisista käytävistä jotka haarautuvat kolmeen holvimaiseen tilaan. 

Holvit ovat korkeudeltaan lähes 20 metriä (kuva 1.).
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Kuva 1. Luohoksen piirustus ja käytetyt lämpötilan mittauspisteet.

3 AINEISTO, HAVAINNOT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lepakkoselvitys aloitettiin louhoksessa vasta 7.9.2012, koska louhokseen oli “vapaa” 

pääsy ennen tätä, kun kivilohkareet oli poistettu louhoksen rautaoveen leikatun aukon 

edestä. Aukkoon asennettiin kalteriristikko joka myöhemmin esti sisäänpääsyn. 

Louhoksen oviaukon tuntumaan asennettiin Songmeter SM2 passiividetektori, jossa oli 

kaksi mikrofonia. Mikrofonit sijoitettiin havainnoimaan sekä ulkopuolelta tulevaa, että 

louhoksen sisäistä lepakkoliikennettä pimeään aikaan. Toinen mikrofoni asetettiin oven 

päälle ja suunnattiin pienestä aukosta ulos louhoksesta. Toinen kohdistettiin 

vastakkaiseen suuntaan tarkkailemaan louhosta sisältä. Detektorin asentamisen 

yhteydessä louhos tarkastettiin järjestelmällisesti läpi, holvien ylimpiä osia 

lukuunottamatta. Holvien korkeimpia osia havainnointiin valoin ja kiikarein maantasosta 
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käsin, mutta pienikokoisten lepakoiden havaitseminen näin on haastavaa. Tarkastuksen 

suorittivat Timo Metsänen ja Ilpo Kekki. Ensimmäisellä käynnillä 7.9. ei havaittu 

lepakoita, mutta paikalle tulleet nuoret kertoivat, että olivat havainneet edellisenä 

sunnuntaina (2.9.2012) oviaukosta uloslentäneen lepakon. Seuraava käynti paikalle 

suoritettiin 20.9. Tällöinkään tarkastuksessa ei havaittu yhtään lepakkoa, mutta 

passiividetektori oli rekisteröinyt 7.-18.9. välillä noin 250 äänitettä, joissa oli lepakoiden 

kaikuluotausääniä. Laitteen akku oli tyhjentynyt kahta päivää ennen vaihtoa, joten 

näiden päivien osalta ei saatu tietoa. Aikavälillä 20.9.-3.10. laite toimi normaalisti ja 

lepakkoäänitteitä saatiin runsaasti, kaikenkaikkiaan 732, joissa vajaassa puolessa oli 

lepakoiden ääniä. 4.10.- 12.10. äänitteitä saatiin 540 kappaletta.

12.10. louhoksen lekaharkoista rakennettu ulkoseinä oli rikottu, mutta tekijät eivät 

päässeet ulkoseinän takana sijainneen hirsiseinän läpi sisälle louhokseen. Detektori 

otettiin kuitenkin varotoimena pois. Louhoksen samanaikaisessa tarkastuksessa 

löydettiin kaksi lepakkoa (todennäköinen vesisiippa ja viiksisiippa-/isoviiksisiippa). Seinä 

korjattiin ja laite vietiin takaisin 30.10. ja se haettiin pois 15.11. Äänitiedostoja oli kertynyt 

tällä välin 886 kappaletta. 30.10. tarkastuksessa havaittiin kolme lepakkoa. 15.11. 

havaittiin että louhokseen oli jälleen murtauduttu, tällä kertaa sisään asti. Detektori 

poistettiin talven ajaksi kokonaan. Viimeisessä tarkastuksessa 15.11. havaittiin jälleen 

kolme lepakkoa.

4 TULOKSET

Selvityksen väliaikatulokset kertovat, että lepakot käyttävät louhosta jo syksystä alkaen, 

aina talven tuloon asti. Louhos vaikuttaisi olevan lepakoiden ns. syysparveilupaikka 

talvehtimispaikan lisäksi. Äänitteiden määristä ei voi tehdä johtopäätöksiä lepakoiden 

yksilömääristä. Kaikki äänitteet analysoidaan loppuraporttia varten, jolloin saadaan 

todennäköisesti selville lepakoiden sisään- ja uloslentojen suhde sekä selvitettyä 

hyödyntävätkö muut lepakkolajit, vesisiipan ja viiksi-/isoviiksisiipan lisäksi louhosta 

syksyisin.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Apajalahden louhos on tämän selvityksen syysosuuden ja aikaisempien havaintojen 

perusteella luonnonsuojelulain tarkoittama lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka: 

ainakin lepakoiden talvehtimispaikka ja mitä ilmeisimmin myös syysparveilupaikka. 

Kiireellisintä olisi turvata louhoksella talvehtimaan ryhtyneiden lepakoiden 

horrostamisrauha. Louhoksen seinärakenteet tulee korjata ja muurata niin kestäviksi, 

että vandaalit eivät pääse sisälle. Nykyinen ristikkokalteri on todennäköisesti riittävän 

väljä mahdollistaakseen lepakoiden kulun louhokseen ja toisaalta riittävän järeä ja 

tiuharistikkoinen estääkseen asiattomien pääsyn sisälle. Lepakkoseurantaa on 

suositeltavaa jatkaa vielä tulevana keväänä ja kesänä, jotta saadaan selvyys louhoksen 

merkityksestä lepakoille vuoden ympäri.
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