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1 JOHDANTO

Heinolan kaupungin ympärisötoimi tilasi helmikuussa 2012 Luontoselvitys Metsäseltä 

lepakkoinventoinnin Heinolan Apajalahdenvuoren louhokseen. Louhokseen on 

suunniteltu matkailutoimintaa, mutta tiedossa olevien talvehtivien lepakoiden vuoksi 

louhos päätettiin tutkia, koska niiden esiintymisellä katsottiin olevan mahdollisesti 

vaikutusta louhoksen jatkokäytön kannalta. Selvityksen tavoitteena oli tutkia esiintyykö 

louhoksessa lepakoita ja tarvittaessa inventoida niiden määrä ja lajisto sekä antaa 

mahdollisia suosituksia lepakoiden huomioimiseksi.

Kaikki Suomessa tavatut lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin.

Luonnonsuojelulaki kieltää luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin kuuluvien yksilöiden

lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen ja heikentämisen. Suomi on myös ratifioinut

EUROBATS-sopimuksen jonka mukaan mm. lepakoiden tärkeät ruokailualueet tulisi

ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

2 KOHTEEN KUVAUS

Apajalahdenvuoren louhos sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin 

lounaispuolella, Tähtiniemen tyvellä Ruotsalaisen Apajalahden rannalla. Sen 

alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut toimia puolustusvoimien spriivarastona. Louhos 
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koostuu noin kolmenmetrin korkuisista käytävistä jotka haarautuvat kolmeen 

holvimaiseen tilaan. Holvit ovat korkeudeltaan jopa 20 metriä.

3 AINEISTO, HAVAINNOT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lepakkoinventointi tehtiin louhokseen 11.3.2012. Tarkastuksessa käytiin läpi koko 

louhos, korkeimpia holveja lukuunottamatta. Holveja kuitenkin havainnointiin valoin ja 

kiikarein maantasosta käsin. Tarkastuksen suorittivat Timo Metsänen, Terhi 

Wermundsen, Heikki Lehtonen ja Tiina Mäkelä.

Louhos on inventoitu ainakin v. 2011 helmikuussa (Metsänen, T. 2011), v. 2009 

helmikuussa (Metsänen, 2009) ja v. 2005 tammikuussa (SLTY, 2012). Vuonna 2005 

paikalla havaittiin “puolen kymmentä lepakkoa”, 2009 seitsemän ja 2011 neljä lepakkoa. 

Talvehtineeseen lajistoon on kuulunut pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippalaji ja 

korvayökkö. Lisäksi paikalta on ainakin yksi loppukesäinen havainto todennäköisesti 

uloslentäneestä (vesi)siipasta (Metsänen, T. 2010).

Talvehtivien lepakoiden määrittäminen on haastavaa, koska niihin ei voi/saa koskea tai 

muutenkaan häiritä. Lisäksi usein mahdolliset tuntomerkit ovat piilossa, koska lepakot 

mielellään ahtautuvat pieniin rakoihin ja koloihin. Korkeiden holvien yläosissa saattaa 

olla lisää lepakoita, mutta niiden tarkastaminen vaatisi kuitenkin pitkiä tikkaita ja/tai 

kiipeilyvarusteita. Lisää lepakoita voi olla ahtautuneena syvälle myös erilaisiin halkeamiin 

ja porausreikiin.

4 TULOKSET

Louhos on ilmasto-oloiltaan lepakoille aistinvaraisesti sovelias, kostea ja lämmin. Näitä 

tekijöitä ei kuitenkaan mitattu erikseen. Louhoksen oviaukko on ollut suljettuna 

kivilohkareilla ja teräsovella, johon on tehty aukko (n. 50cm x 40cm). Aukko on sen 

verran pieni, että siitä ei todennäköisesti pääse paljoakaan kylmää ilmaa louhokseen. 

Aukon koko on lepakoille enemmän kuin riittävä ja todennäköisesti ne pääsisivät sisään 

pienemmistäkin raoista sekä aukoista, joita on oven ympärillä. Sisäosissa on runsaasti 

vapaata seinätilaa, halkeamia ja porausreikiä joissa lepakot voivat talvehtia.
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Louhoksesta löydettiin tämän kertaisessa inventoinnissa yhteensä seitsemän talvehtivaa 

lepakkoa. Näistä kolme lepakkoa olivat vesisiippoja (Myotis daubentonii), kolme 

viiksi-/isoviiksisiippoja (Myotis mystacinus/brandtii) ja lisäksi löydettiin yksi korvayökkö 

(Plecotus auritus).

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Kohde on tämän inventoinnin ja aikaisempien havaintojen perusteella luonnonsuojelulain 

tarkoittama lisääntymis- tai levähdyspaikka, tässä tapauksessa ainakin lepakoiden 

talvehtimispaikka.

Kohde olisi hyvä tarkastaa myös lepakoiden lisääntymiskaudella, jotta saataisiin selville 

onko se myös lepakoiden lisääntymispaikka. Lepakoiden talvehtijamääriä on perusteltua 

seurata jatkossakin, koska Suomesta on verrattain vähän tietoa lepakoiden 

talvehtimispaikoista, määristä ja siitä vaihtelevatko ne vuosittain tai talvehtimiskauden 

sisällä. Häirinnän välttämiseksi louhoksen kulkuaukkoon voisi suunnitella rakenteita, 

jotka eivät vaikuta oleellisesti lepakoiden liikehdintään tai louhoksen pienilmastoon, 

mutta estäisivät luvattomien ihmisten pääsyn sisälle (esim. ristikkokalteri).

Kaavaillun matkailutoiminnan laatu ja laajuus ei ollut tiedossa raporttia laadittaessa, 

joten sen tarkkoja vaikutuksia ei voida tässä arvioida. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta 

että talvehtivat lepakot ovat herkkiä häiriölle, joka voi jo aiheutua siitä että tilan lämpötila 

muuttuu kun tilassa käy ihmisiä ja että lepakot kuulevat ääniä ja aistivat valoa. Tämä 

aiheuttaa lepakoiden havahtumisen horroksesta, joka puolestaan aktivoi niiden 

ruumiintoiminnot ja kuluttaa huomattavasti energiaa. Jatkuva heräily kuluttaa lepakoiden 

rasvavaroja ja voi aiheuttaa sen, että ne eivät selviä kevääseen asti.

Lähtökohtaisesti Apajalahden louhokseen ei voida suositella kovin merkittävää 

matkailutoimintaa ainakaan lepakoiden talvehtimiskaudella, ilman että se vaikuttaisi 

negatiivisesti lepakoihin.
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6 JATKOSELVITYSTARPEET

Mikäli louhoksen matkailutoimintaa halutaan jatkosuunnitella lepakoiden 

talvehtimiskauden ulkopuolelle, tulee louhosta tutkia myös keväästä syksyyn ajoittuvalla 

kaudella, jotta sen merkitys lepakoille selviää. Tutkimuskysymyksiä ovat mm. se kuinka 

pitkälle kevääseen luohoksessa on lepakoita, käyttävätkö lepakot louhosta myös kesällä 

ja toimiiko se mahdollisesti ns. syysparveilupaikkana.
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