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länsipuolella

selvitysalueen

1. JOHDANTO
Keravan kaupungin maankäyttöpalvelut on tilannut lepakkoselvityksen Enviro
Oy:ltä osana kesällä 2014 tehtävää luontoselvitystä. Lepakkoselvitys on
yleiskaavatasoinen ja siitä vastaa alihankkijana toiminut t:mi BatHouse.
Selvitysalue käsittää koko Keravan kaupungin lukuunottamatta Kaskelan
aluetta, joita kartoitettiin vuonna 2012 ja joitakin Kytömaan osia, joita
tarjouspyyntö ei koskenut,. Kokonaisuudessaan kartoitettava alue on pintaalaltaan n. 28 km2. Valtaosa selvitysalueesta on kaupunki- ja
keskustalähiöaluetta.
Tässä raportissa esitellään eri lepakkolajien esiintyminen selvitysalueella ja
arvioidaan yleiskaavoituksen vaikutuksia lepakoihin niille tärkeillä alueilla.
Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi FM Nina Hagner-Wahlsten,
BatHouse.

2. LEPAKOIDEN SUOJELU
Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Ripsisiippa on
Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi (Rassi ym. 2010) ja se on
luonnonsuojeluasetuksella säädetty erityistä suojelua vaativaksi. Pikkulepakko
on luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit
kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja niiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen
hävittäminen
ja
heikentäminen
on
kielletty
(luonnonsuojelulaki 49§). Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 104/1999).
Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä
ruokailualueita.

3. LEPAKOIDEN EKOLOGIAA
Maassamme on havaittu 13 lepakkolajia. Ne ovat kaikki hyönteisravintoa
käyttäviä pienlepakoita, joiden biologiasta tiedetään Suomessa vielä melko
vähän. Kesäisin lepakkonaaraat muodostavat lisääntymisyhdyskuntia
(lisääntymis- ja levähdyspaikkoja), joissa ne synnyttävät ja huolehtivat
poikasistaan. Yhdyskunnat hajaantuvat loppukesällä poikasten itsenäistyessä.
Koiraat ovat kesäisin useimmiten yksin tai pieninä ryhminä. Sopivia päiväpiiloja
löytyy rakennuksista, puiden koloista tai muista suojaisista ja lämpimistä
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paikoista. Lepakot lentävät yöllä ja lepäävät päivällä. Erityisesti kantaville ja
imettäville naaraille hyvät saalistusalueet päiväpiilon lähellä ovat tärkeitä.
Loppukesällä lepakot yleensä levittäytyvät tasaisemmin erilaisiin ympäristöihin
ravinnonhakuun. Useimmat lajit tarvitsevat myös suojaisia lentoreittejä
päiväpiilojen ja saalistusalueiden välillä. Pohjanlepakot ja vesisiipat pystyvät
helposti ylittämään aukeitakin alueita, mutta viiksisiipoille esimerkiksi pelto tai
leveä tiealue saattaa muodostaa ekologisen esteen.

4. SELVITYSALUE
Keravan kaupunki on pinta-alaltaan 30,79 km2. Alueen koillisosassa sijaitseva
aikaisemmin kartoitettua Kaskelan selvitysaluetta ei sisällytetty tämän vuoden
selvitykseen.
Merkittävä osa selvitysalueesta on rakennettua maata, ydinkeskustaa ja
teollisuusaluetta, ne eivät ole lepakoille sopivaa ympäristöä. Laajimmat
yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat kaupungin itäpuolella ja etenkin alueen
kaakkoiskulmassa, Keinukallion laskettelukeskuksen eteläpuolella.
Alueella ei ole isompia vesistöjä, mutta Lahden mootoritien itäpuolella virtaa
Keravanjoki ja keskustan lounaispuolella, lähellä Sompion urheilukenttää,
sijaitsee lammikko. Ahjon kuntoradan varrella sijaitsee niin ikään pieni
lammikko.

5. AINEISTO JA MENETELMÄT
5.1 AKTIIVISEURANTA
Maastotyöt suunniteltiin kartta-aineiston ja päiväsaikaisten maastokäyntien
perusteella. Hakkuualueet, nuoret taimikot, tiheät pensaikot, peltoalueet ja
ydinkeskusta-alueet jätettiin kartoituksen ulkopuolelle, koska niiden merkitys
lepakoille on vähäinen. Kartoitusreitit seurasivat mahdollisuuksien mukaan
olemassa olevia polkuja, mikä helpottaa reittien toistettavuutta eri
kartoituskerroilla. Polkujen käyttö helpottaa myös suunnistamista yöaikaan ja
vähentää oleellisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvaa,
ultraääni-ilmaisimen toimintaa häiritsevää taustamelua.
Kartoitukset keskitettiin lepakoille parhaiten soveltuville alueille. Kartoitusten
aloitusajankohta oli noin 45 minuuttia auringonlaskun jälkeen, valoolosuhteista riippuen. Kartoitus jatkui mahdollisuuksien mukaan
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aamunsarastukseen
asti,
jolloin
valoisuus
päätti
kartoitustyön.
Vertailukelpoisuuden vuoksi lepakoita kartoitettiin vain hyvällä säällä, eli
sateettomina, melko tyyninä ja lämpiminä (>+5 °C) öinä. Sade, kova tuuli ja
kylmyys vähentävät oleellisesti lepakoiden saalistusaktiivisuutta.
Kaikki mukana olevat alueet kartoitettiin jalan tai hitaasti autolla ajaen, 3
kertaa kesän aikana (ns. aktiiviseuranta; kartta 1). Maastotyöpäiviä, eli
maastoöitä kertyi yhteensä 15 (5 yötä/kk kesä-, heinä- ja elokuussa).

Kartta 1. Selvitysalueen raja, kartoitusreitit ja aikaisemmin selvitetyt alueet.

Lepakoiden
havainnoimiseen
käytettiin
ultraääni-ilmaisinta,
eli
lepakkodetektoria (Pettersson D240x), jolla voidaan havaita lepakoiden
päästämät kaikuluotausäänet. Siippojen äänet nauhoitettiin tarvittaessa
digitaalisella
tallentimella
(Edirol
R-09)
käyttäen
detektorin
aikalaajennustoimintoa. Lajit tunnistettiin maastossa tai jälkikäteen
analysoimalla tallennettuja ääniä tietokoneella äänianalyysiohjelmalla
(BatSound® -ohjelmisto). Lepakot pyrittiin aina myös näkemään
lajinmäärityksen varmistamiseksi.

5

Lepakoita ei aina pystytä määrittämään lajilleen ääni- ja näköhavaintojen
perusteella. Lajipari viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa ainoastaan
anatomisten rakenteiden perusteella, joten nämä lajit käsitellään tässä työssä
lajiparina nimellä viiksisiipat.
Yleisökyselyä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen löytämiseksi ei
tehty. Keravan kaupungin tarjouspyynnössä oli sanottu, että niitä ei selvitetä,
koska selvitys om yleiskaavatasoinen.

5.2 PASSIIVISEURANTA
Selvityksessä käytettiin myös automaattisia passiiviseurantadetektoreita
(AnaBat SD1, Titley Electronics), jotka tallentavat lepakoiden ultraääniä
muistikortille, ja joita on mahdollista jättää maastoon pitkiksikin ajoiksi. Näin
saatiin havaintoja lepakoiden aktiivisuudesta tietyissä paikoissa täydentämään
kartoittajan havainnointia.
Passiiviseurantadetektori tallentaa jokaisen lepakon ohilennon havaintona.
Havaintomäärä ei kerro kuinka monta lepakkoa alueella saalistaa, vaan yksikin
yksilö voi pienellä alueella saalistaessaan tuottaa kymmeniä havaintoja.
Havaintojen lukumäärä antaa kuitenkin viitteitä lepakoiden suhteellisesta
aktiivisuudesta juuri sillä alueella, mikä on avuksi määriteltäessä lepakoille
tärkeiden alueiden sijaintia.
Detektorit vietiin ennen kartoituskierroksen alkua maastoon ja niiden annettiin
olla paikoillaan koko kartoitusyön. Kesän aikana passiiviseurantadetektoreita
pidettiin yhteensä 31:ssä eri paikassa (kartta 2). Sateen uhatessa detektoreita
ei viety maastoon.
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Kartta 2. Passiiviseurantalaitteiden sijainnit selvitysalueella.

6. TULOKSET
6.1 LAJISTO JA HAVAINTOMÄÄRÄT
Selvitysalueilla tehtiin havaintoja kolmesta lepakkolajista: pohjanlepakosta,
viiksi-/isoviiksisiipasta (laskettu yhdeksi lajiksi) ja vesisiipasta. Havaintomäärät
ja lajien väliset suhteelliset määrät vastaavat hyvin muualla lähialueilla tehtyjen
selvitysten tuloksia.

6.1.1. Aktiiviseuranta
Aktiiviseurannassa tehtiin yhteensä 138 havaintoa lepakoista kesän aikana
(kuva 1). Selvitysalueiden lepakkohavainnot on esitetty kartassa 3.
Selvitysalueen yleisin lepakkolaji oli pohjanlepakko (114 havaintoa).
Viiksisiippahavaintojen lukumäärä oli suurin kesäkuussa ja määrä pieneni heinäelokuussa (yhteensä 23 havaintoa). Heinä- ja elokuun viiksisiippahavaintojen
lukumäärät olivat vuodenaikaan nähden pienet, kun otetaan huomioon, että
maastoöitä oli yhtä paljon kuin kesäkuussa. Havainnot pohjanlepakosta olivat
viiksisiippalajeihin varrattuna päinvastaiset. Havaintojen määrä kasvoi heinä- ja
elokuussa kun poikaset lähtivät pesästä. Selvitysalueen ainoa havainto
vesisiipasta tehtiin elokuussa Keravanjoen varrella, Nybackan hevostilan
kohdalla.
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Kuva 1. Aktiiviseurannan 138 lepakkohavaintoa lajeittain ja kuukausittain.

Kartta 3. Kaikki aktiiviseurannan havainnot selvitysalueella vuonna 2014.
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6.1.2. Passiiviseuranta
Passiiviseurantadetektoreihin oli tallentunut yhteensä 779 havaintoa lepakoista
(taulukko 1).
Passiiviseurantadetektorien tallentamissa havainnoissa esiintyi melkein yhtä
paljon siippoja kuin pohjanlepakoita. Passiiviseurannan tuloksia tulee tulkita
laitekohtaisesti. Varsinkin siipat voivat pienelläkin alueella saalistaessaan
tuottaa suuren määrän havaintoja. Laitteisiin 18, 27 ja 28 oli tallentunut
runsaasti siippahavaintoja, mikä viittaa siihen, että lepakot käyttivät näitä
paikkoja saalistusalueinaan. Laitteisiin 14 ja 22 oli puolestaan tallentunut paljon
havaintoja pohjanlepakoista, eli paikat ovat pohjanlepakoiden saalistusalueita.
Useimmat paljon havaintoja tallentaneet laitteet sijaitsivat veden
läheisyydessä.

Taulukko 1. Vaihtuvien passiiviseurantadetektorien tallentamat havainnot.
Laitteiden sijainnit näkyvät kartalla 2.
Laitteen
nro. Pohjanlepakko Siippalaji
1
8
1
2
1
1
3
5
4
16
1
5
1
6
4
3
7
1
8
9
4
10
17
11
12
4
13
1
14
233
15
1
16
2

Laitteen
nro.
Pohjanlepakko Siippalaji
17
2
18
28
128
19
6
20
2
21
7
22
41
23
8
24
2
25
26
27
5
45
28
10
164
29
5
4
30
4
31
8
6
Yhteensä
389
390
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6.2 LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET

Alueiden arvo lepakoille luokitellaan seuraavia periaatteita noudattaen:
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen
luonnonsuojelulaissa kielletty.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä alueen arvo
lepakoille tulee ottaa huomioon (EUROBATS sopimus).
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä alueen arvo
lepakoille tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon.
Luokka IV: Lepakoille sopimaton alue. Lepakoiden esiintyminen alueella on
epätodennäköistä tai satunnaista.
Passiiviseurantalaitteisiin tallentuneet
arvioitaessa alueiden arvoa lepakoille.

havainnot

on

otettu

huomioon

Kartalla 4-6 on esitetty kaikki selvitysalueella rajatut lepakkoalueet ja
siirtymäreitit.

Kartta 4. Lepakkoalueet ja lepakoiden siirtymäreitit selvitysalueen
pohjoisosassa
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Kartta 5. Lepakkoalueet ja lepakoiden siirtymäreitit selvitysalueen keskiosissa.

Kartta 6. Lepakkoalueet ja lepakoiden siirtymäreitit selvitysalueen eteläosassa
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6.2.1. Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat voivat olla muun muassa
rakennuksissa, pöntöissä tai puun koloissa ja halkeamissa.
Selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden lisääntymis- eikä levähdyspaikkaa.

6.2.2. Luokka II: Tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit
Tärkeäksi ruokailualueeksi katsotaan alue, jolla esiintyy säännöllisesti
saalistavia lepakoita tai runsaasti saalistavia lepakoita tiettyyn aikaan,
varsinkin, jos aluetta käyttää useampi laji. Tärkeä siirtymäreitti on todettu tai
arvioitu reitti ruokailu- ja/tai piilopaikkojen välillä. EUROBATS-sopimuksen
mukaan jäsenmaiden tulee ottaa huomioon lepakoille tärkeät alueet alueiden
suunnittelussa. Tärkeitä luokkaan II kuuluvia lepakoiden ruokailualueita
rajattiin kartalle yhteensä 3 kappaletta (kartta 4 ja 6).

Alue 1 (kartta 6)
Alueella saalisti viiksisiippoja ja ympäristö on niille sopiva. Alueen läpi itälänsisuunnassa kulkeva vanha ajotie tarjoaa siipoille sopivan siirtymäreitin.

Kuva 2. Alueella 1 sijaitseva vanha ajotie toimii lepakoiden siirtymäreittinä.
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Alue 2 (kartta 6)
Jokitie ja sen vieressä virtaava Keravanjoki ovat siippojen sekä
pohjanlepakoiden saalistusaluetta. Sekä tie että joki muodostavat myös
siirtymäreittejä. Alueella havaittiin paljon pohjanlepakoita, ainakin yksi
viiksisiippa ja elokuussa Keravanjoen varrella havaittiin myös selvitysalueen
ainoaksi jäänyt vesisiippa. Passiiviseurantalaitteeseen nro 27 tallentuneet
siippahavainnot olivat hyvin todennäköisesti vesisiippoja.
Alue 3 (kartta 4)
Virrenkulman länsipuolella sijaitsevalla alueella 3 on runsaasti metsä- ja
kuntopolkuja, jotka ovat sekä viiksisiippojen että pohjanlepakoiden
saalistusaluetta.
Lepakkohavaintoja
kertyi
runsaasti
jokaisella
kartoituskäynnillä. Polut ovat lepakoiden luonnollisia siirtymäreittejä (ks.
kansikuva ja kuva 3). Myös Pihkaniityn urheilukentän pohjoispuoleinen metsä
vaikutti viiksisiipoille erittäin sopivalta ympäristöltä ja alueelta lähtee
potentiaalinen siirtymäreitti etelään Kalevan kautta kohti Kurkelan
asuinaluetta.

Kuva 3. Alueen 3 koillisreunalla sijaitsevan polun varrella tehtiin havaintoja
viiksisiipasta ja pohjanlepakosta.
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6.2.3. Luokka III: Muut lepakoiden käyttämät alueet
Tähän luokkaan kuuluvat alueet ovat lepakoiden käyttämiä, mutta laji- ja/tai
yksilömäärä on pienempi kuin II-luokan alueilla ja luontotyypit näillä alueilla
eivät välttämättä ole yhtä sopivia lepakoille. Maankäytössä alueen arvo
lepakoille tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon vaikka alueiden
suojelusta ei ole mainintaa luonnonsuojelulaissa eikä EUROBATS-sopimuksessa.
Luokkaan III kuuluvia lepakoiden käyttämiä alueita rajattiin 6 kappaletta (kartat
5 ja 6).
Alue 4 (kartta 5)
Kanniston metsäalue on paikoitellen luontotyypiltään viiksisiipoille erittäin
sopivaa vanhaa kuusikkoa. Alueella havaittiin yksi viiksisiippa ja muutama
pohjanlepakko. Alueen pohjoispuolella sijaitseva kuntorata on niin ikään
viiksisiipoille sopivaa ympäristöä.
Alue 5 (kartta 5)
Alue koostuu Ahjon kuntoradan pohjoisosista. Polkujen varsilla havaittiin
saalistavia pohjanlepakoita ja viiksisiippa. Alueen eteläpuolella sijaitsevan
Ollilanlammen rantaan sijoitettuun passiiviseurantalaitteeseen oli tallentunut
paljon havaintoja pohjanlepakoista.
Alue 6 (kartta 5)
Alue koostuu Keinukallion itäpuolella sijaitsevasta ajotiestä, joka on
viiksisiippojen saalistusaluetta. Ajotien länsipuolella oleva frisbeegolfrata on
lajille sopivaa ympäristöä. Passiiviseurantalaitteeseen nro 18 oli tallentunut
paljon siippahavaintoja kesäkuussa.
Alue 7 (kartta 6)
Koukkusuon itäpuolella sijaitseva kuntorata tarjoaa lepakoille sopivan
siirtymäreitin metsäalueen läpi. Polun varrella havaittiin saalistavia
viiksisiippoja ja pohjanlepakoita.
Alue 8 (kartta 6)
Jokivarren eteläpuolella sijaitseva alue 8 on sekä viiksisiippojen että
pohjanlepakoiden saalistusaluetta. Alueen länsireunalla sijaitsevat pienet
joutomaalammikot tarjoavat lepakoille sopivan saalistusympäristön. Lammikon
rantaan sijoitettuun passiiviseurantalaitteeseen nro 28 oli tallentunut paljon
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siippahavaintoja. Lammikoiden itä- ja kaakkoispuoleiset metsät olivat
paikoitellen viiksisiipoille sopivaa ympäristöä.
Alue 9 (kartta 6)
Alue 9 sijaitsee Lahden moottoritien ja Keravanjoen välisellä kapealla
metsäkaistaleella, Nybackan pohjoispuolella. Alueen läpi kulkee hevostilalta
alkava ratsastuspolku, joka tarjoaa lepakoille sopivan saalistusympäristön.
Moottoritien taukopaikan takana olevalla pienellä rehevällä aukiolla havaittiin
saalistavia viiksisiippoja ja pohjanlepakoita.

6.2.4. Luokka IV: Lepakoille sopimattomat alueet
Lepakoille vähemmän sopivia alueita on merkitty karttoihin keltaisella rasterilla.
Alueet ovat muun muassa mittavia hakkuualueita, teollisuusalueita ja muuten
avonaisia alueita.

7. TULOSTEN TARKASTELU
Tässä kartoituksessa käytetyt menetelmät antavat riittävän hyvän kuvan eri
lepakkolajien esiintymisestä selvitysalueilla, jotta yleiskaavatason tavoitteet
täyttyisivät.
Selvityksen tulokset osoittivat, että lepakoita esiintyy melkein koko
selvitysalueella
ydinkeskustaa,
isoja
avoimia
teollisuusja
jätteenkäsittelyalueita lukuunottamatta. Havaintoja oli eniten alueen luoteis- ja
kaakkoisosissa. Varsinkin viiksisiippahavainnot painottuvat Keinukallion
eteläpuoleisille metsäalueille ja Keravanjoen läheisyyteen. Näiden alueiden
muuttuminen vaikuttaa merkittävästi siippoihin, koska nämä lajit vaativat
yhtenäisiä suojaisia metsäalueita. Pohjoisosan lepakkoalue numero 3 on laajin
lepakoille tärkeäksi katsotuista alueista ja on tärkeää, että alue säilyy
mahdollisimman yhtenäisenä. Keskustan rakennetut alueet eivät ole lepakoille
sopivia, vaikka sieltäkin oli muutama pohjanlepakkohavainto. Kartalle
merkittyjen lepakkoalueiden rajaukset perustuvat paitsi havaintoihin, myös
alueella esiintyvien metsien sopivuuteen lepakoille. Myös todennäköisimmät
siirtymäreitit on otettu huomioon.
Kartoituskierroksia täydensivät passiiviseurantadetektorit, joiden avulla saatiin
tietoa rajatulta alueelta koko kartoitusyön ajalta. Monin paikoin nämä tulokset
vaikuttivat lepakkoalueiden rajauksiin.
15

Tämän yleiskaavatasoisen lepakkokartoituksen puitteissa ei ollut tavoitteena
keskittyä lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen etsimiseen. On
kuitenkin erittäin todennäköistä, että niitä esiintyy Keravalla.

8. TOIMENPIDESUOSITUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Toimenpidesuosituksissa on otettu huomioon Keravan kaupungin keväällä 2014
toimittamat tiedot kaavaluonnoksen alueista.

8.1 TOIMENPIDESUOSITUKSET II-LUOKAN ALUEILLE
Alue 1
Alue on merkitty viheralueeksi kunnan kaavaluonnokseassa eikä alueeseen
kohdistu välitöntä rakennuspainetta.





Alueen suurin uhka on valo- ja tuuliolosuhteiden muuttuminen
lepakoille epäedullisiksi, esimerkiksi avohakkuun tai voimakkaan
harvennuksen myötä
Alueen läpi kulkevan vanhan ajotien varrella kasvava suojaava
puusto on siirtymäreitin tärkein ominaisuus.
Valaisemattoman kuntopolun jatkaminen/rakentaminen alueelle
ei vähennä alueen arvoa lepakoille.

Alue 2
Alue 2 on yksi selvitysalueen parhaista lepakkoalueista, alueelle ei ole
suunnitteilla lepakoille haitallisia toimenpiteitä.




Jokitien ja Keravanjoen väliin jäävällä kaistalla säilytetään suojaava
reunapuusto
Jokitietä ei valaista 15.5.-31.8. välisenä aikana.
Alueen itäpuolelle suunnitellun kokonaan uuden työpaikka-alueen
rakentamisessa on otettava huomioon yhtenäiset viheryhteydet
Jokitielle ja Keravanjoelle.
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Alue 3
Alueen itäosissa rajoitus on osittain päällekkäinen asumiseen suunnitellun
alueen kanssa. Rakentaminen heikentää merkittävästi alueen sopivuutta
etenkin viiksisiipoille. Suurin osa alueen läpi kulkevasta lepakoiden
siirtymäreitistä on kuitenkin suunnitellun asuinalueen ulkopuolella. Alueen
eteläpuolella, Pihkaniityn urheilukentän kohdalla, toinen suunniteltu asuinsalue
hävittäisi lepakoille sopivan ympäristön ja potentiaalisen siirtymäreitin etelään.
Tällä alueella ei kuitenkaan tehty lepakkohavaintoja.

Siirtymäreitin varrelle jätetään suojaava puusto.

Avohakkuut vältettävä niillä alueilla joille ei rakenneta.

Todetun
siirtymäreitin
muuttaminen
valaisemattomaksi
kuntopoluksi ei merkittävästi vaikuta alueen sopivuuteen lepakoille.

Siirtymäreitti jatkuu todennäköisesti kohti Mansikkamäkeä.
Asuinalueella tulee huolehtia viherkäytävän säilymisestä itä-länsi
suunnassa.

8.2 TOIMENPIDESUOSITUKSET III-LUOKAN ALUEILLE
Alue 4
Alue on valtaosaltaan merkitty luontokohteeksi kaavaluonnoksessa.




Alueen arvoa lepakoille uhkaa lähinnä umpeenkasvaminen
Ulkoilureittien rakentaminen ei vaikuta alueen arvoon lepakoille
Mahdollisia ulkoilureittejä ei kuitenkaan tulisi valaista 15.5-31.8
välisenä aikana.

Alue 5
Alueella 5 noudatetaan yleisiä suosituksia (alla).
Alue 6
Alueelle

suunnitellaan uutta työpaikka-aluetta. Rakentaminen
kaavaluonnoksessa osoitetulla alueella vähentää alueen sopivuutta
lepakoille.
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Rakentaminen suositellaan rajoitettavaksi ajotien ja kunnanrajan
väliselle alueelle.
Ajotien itäreunalle jätetään suojaava puusto
Ajotietä ei valaista 15.5-31.8 välisenä aikana.

Alue 7
Koukkusuo ja suurin osa lepakkoalueeksi merkitystä alueesta on merkitty
luontokohteeksi.



Kuntopolun varrella ei tehdä avohakkuita.
Kuntopolkua ei valaista 15.5-31.8 välisenä aikana.

Alue 8
Alue on suunniteltu työpaikka-alueeksi. Rakentaminen vähentää osittain
alueen arvoa lepakoille.




Joutomaalammikot säilytetään mahdollisuuksien mukaan tai
luodaan korvaavia lammikoita.
Huolehditaan suunniteltujen viheryhteyksien toteutumisesta
vanhan Lahdentien yli kohti Keravanjokea.
Kaikkien viheryhteyksien tulee olla lepakoille sopivia
o yhteyksiä suojaava ja reunustava puusto säilytetään
o vältetään isojen avoimien alueiden muodostamista
o teiden valaisemista 15.5-31.8 välisenä aikana rajoitetaan

Alue 9
Lahden moottoritien ja Keravanjoen välinen metsäkaistale on merkitty
viheralueeksi. Suurin uhka alueelle on polkuja reunustavan metsän
hakkaaminenen niin, että valo- ja tuuliolosuhteet muuttuvat.
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8.3 YLEISET SUOSITUKSET



Purettavat tai peruskorjattavat rakennukset, erityisesti lepakoille
tärkeiksi todetuilla alueilla, tarkastetaan tarvittaessa ennen töiden
aloittamista lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen varalta.
Tarkastuksia voidaan tehdä läpi vuoden, kesä–heinäkuu on
kuitenkin suositeltavin ajankohta. Jos rakennuksessa sijaitsee
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka, sen häiritsemiseksi tai
hävittämiseksi vaaditaan alueellisen ELY-keskuksen myöntämä
poikkeuslupa.



Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikan heikentämisen tai
hävittämisen vaikutusta voidaan lieventää asentamalla alueelle
korvaavia piilopaikkoja (lepakonpönttöjä). Sopiva pönttömalli
määräytyy piilopaikan sijainnin ja lepakkolajin perusteella.



Tiheiden nuorten metsien ja taimikoiden harventaminen parantaa
usein alueiden arvoa viiksisiipoille. Liiallinen harventaminen lisää
kuitenkin alueiden valoisuutta ja tuulisuutta, mikä heikentää
alueen arvoa siipoille.



Vesisiipat suosivat avointa veden pintaa. Siksi ne hyötyvät
rantavesissä kasvavan, veden pintaa peittävän kasvillisuuden
poistamisesta.



15.5.–31.8. välisenä aikana ulkoilupolkujen ja II- sekä III-luokan
lepakkoalueiden läpi kulkevien teiden valaisemista olisi hyvä
välttää. Katuvalaistuksen kirkkautta voidaan myös säätää
himmeämmäksi tai käyttää vain tielle kohdistettuja lamppuja
hajavalaistuksen välttämiseksi tärkeillä lepakkoalueilla.



Uusille asuntoalueille jätetään vanhaa puustoa turvaamaan
lepakoiden suojaisia saalistus- ja piilopaikkoja. Vanhan puuston
osittainen säilyttäminen turvaa myös lepakoiden suojaisia
lentoreittejä alueen läpi.



Lepakkoalueiksi
merkityillä
alueilla
valaisemattomien
ulkoilupolkujen rakentaminen ei merkittävästi heikennä alueiden
arvoa lepakoille.
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