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1. TAUSTA 

ABO Wind Oy suunnittelee Hyrynsalmen Illevaaran alueelle tuulipuistoa ja sen vaikutustenarvi-

ointia varten tehtiin lepakkoselvitys. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa suunnitellulla 

tuulipuistoalueella sijaitsevista lepakoille tärkeistä elinympäristöistä ja niiden sijainneista.  

 

1.1 Lepakoista 

Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maas-

samme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan Lap-

pia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviik-

sisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Suomen 

EUROBATS-raportin mukaan (Kyheröinen ym. 2003) viiksisiippojen levinneisyys ulottuu pohjoisil-

le leveyspiireille 64–65 asti, korvayökön ja vesisiipan pohjoisille leveyspiireille 63–64 asti. Edulli-

silla paikoilla siippoja on kuitenkin tavattu jopa 66 leveysasteen pohjoispuolella (Wermundsen 

2010). Muut Suomessa tavatut lajit esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumas-

sa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi 

tunneta tarkkaan. 

 

Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän 

suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat 

lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. 

Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopuiden määrä on metsä-

talouden vuoksi vähentynyt. 

 

Lepakoiden lisääntymisyhdyskunnat alkavat yleensä muodostua touko-kesäkuun vaihteessa. Li-

sääntymisyhdyskuntien piilopaikat sijaitsevat usein vanhoissa rakennuksissa tai kolopuissa, joissa 

naarat synnyttävät poikaset usein kesäkuun aikana. Kesän valoisten öiden aikana lepakot eivät 

liiku kauas päiväpiilopaikoistaan. Syksy on yleensä lepakoiden aktiivisinta lento- ja saalistusai-

kaa, jolloin yöt eli saalistusaika pitenee, poikaset itsenäistyvät ja seuraavat aikuisia saalistuslen-

noilla. Syksyn aikana lepakoilla on täydennettävä energiavarastot talvehtimista varten. 

 

Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät 

mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja ete-

lään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen ja siitä tiede-

tään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat ran-

nikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa. 

 

1.2 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. 

Tämä tarkoittaa että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on 

kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 

38§:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainväli-

sen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen 

ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. 

 

Lepakoiden suurin uhkatekijä on sopivien elinympäristöjen vähentyminen. Maatalousympäristöjen 

yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa. Tii-

viimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan vähentävät päiväpiilopaikkoja.  

 

1.2.1 Lepakot ja tuulivoima 

Tuulivoimapuistojen riskitekijöitä lepakoille ovat törmäysriski sekä elinympäristöjen muutokset. 

Tuulivoimala voi aiheuttaa lepakkokuolemia, jos lepakko törmää esim. saalistus- tai muuttolen-

nollaan tuulivoimalan lapoihin tai joutuu tuulivoimalan lapojen ympärille syntyvään alipaineeseen. 

Tuulivoimarakentamisella voi lisäksi olla negatiivisia vaikutuksia lepakoille, mikäli se johtaa lepa-

koille tärkeiden lisääntymis- ja ruokailualueiden häviämiseen.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Pohjanlepakon esiintymistä selvitysalueella kartoitettiin kolmen käyntikerran kiertolaskentoina 

aktiiviseurantamenetelmällä havainnoiden lepakoiden kaikuluotauksen ääniä lepakkodetektorilla 

(CIEL Explorer Dual CDB 305 sekä Petterson ultrasound detector D 100). Kun lepakoista saatiin 

kuulohavainto, seurattiin siitä ja pyrittiin saamaan näkökontakti lepakoiden lento- ja saalistus-

käyttäytymisen havainnoimiseksi, lajinmäärityksen vahvistamiseksi sekä yksilömäärien arvioimi-

seksi. 

 

Kiertolaskenta suoritettiin pääosin metsäteitä pitkin autolla ajaen. Metsäteitä pitkin kuljettiin hi-

taasti (5-20 km/h) autolla ajaen, välillä pysähdellen detektorin mikrofonin ollessa koko ajan au-

ton ulkopuolella ääniä havainnoimassa.  

 

Käytettävissä olevan maastotyöajan puitteissa käveltiin myös kauempana metsätietä oleville po-

tentiaalisille lepakoiden esiintymispaikoille (vanhemmat metsäkuviot ja niiden reunat sekä vesis-

töt) etenkin, jos niille suunniteltiin tuulivoimalan rakentamista. Kartoituksen aikana ei voitu ajan-

puutteen vuoksi käydä erikseen etsimässä lepakoiden lisääntymis- tai piilopaikkoja. 

 

Kiertolaskennat ajoitettiin otollisiin sääolosuhteisiin (tyyni ja lämmin yö). Kiertolaskentakerroilla 

maastotyöt aloitettiin auringon laskun aikana ja päätettiin aamun sarastaessa (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Lepakkoselvityksen maastotöiden ajankohdat ja sääolosuhteet. 

Ajankohta Sääolosuhteet 

4.6.–5.6.2015  Heikkoa länsituulta, lämpötila 6–8 astetta ja kirkasta. Kartoitusajankohtana klo 

23.00–02.00 hämärä  

5.6.–6.6.2015 Heikkoa lounaistuulta, lämpötila 5–7 astetta ja kirkasta. Kartoitusajankohtana klo 

23.00–02.00 hämärä 

7.7.–8.7.2015 Sää poutainen, tyyni, lämpötila 9–10 astetta. Kartoitusajankohtana klo 22–02 hämä-

rä. 

14.9.2015 Tyyni, lämpötila 10 astetta ja kirkasta. Kartoitusajankohta klo 19.30–24.00 hämä-

rä/pimeä.  

15.9.2015 Sää poutainen – heikkoa itätuulta, lämpötila 11 astetta ja kirkasta. Kartoitusajan-

kohtana 19.00–23.15 hämärä/pimeä. 

 

Hankealueen eri osa-alueiden soveltuvuutta lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi (luonto-

tyypit, kolopuut) arvioitiin lisäksi valoisaan aikaan alueelle tehtyjen muiden luontoselvityskäyn-

tien (liito-oravat, kasvillisuus, linnut) yhteydessä. 

 

2.1 Kesäkuun havaintoreitti 

Ensimmäisen maastokartoituksen tarkoituksena oli havaita, onko alueella mahdollista lepakoiden 

kevätmuuttoa. Kevät 2015 oli melko kylmä ja sateinen, joten arvioitiin mahdollisen muuton ajoit-

tuvan hankealueen korkeudella kesäkuun alkuun.  

 

Kesäkuussa lepakkokartoitusta tehtiin 4.6.–5.6.2015 ja 5.6.–6.6.2015, jolloin käyntireitit keski-

tettiin Illevaaran suunnittelualueelle. Kesäkuun kartoitusreitti on kuvattu jäljempänä kartassa 

(Kuva 1). Maastoselvityksissä lepakoita havainnoitiin pääosin metsäteiltä tai poluilta käsin. Ille-

vaaran alueella kartoituksia tehtiin vanhan asuinpaikan pihaympäristössä, kuusi-lehtipuu seka-

metsässä ja metsässä hakkuuaukion reuna-alueella. Hankealueen ulkopuolelta kartoitettiin Kok-

ko- ja Ollinvaaran kautta kulkeva tiealue vertailuaineiston hankkimiseksi.  

 

2.2 Heinäkuun havaintoreitti 

Lepakkokartoituksen 7.7.–8.7.2015 aikana havainnoitiin lepakoita samoin kuin kesäkuisella 

käynnillä metsätieltä käsin. Heinäkuun kartoitusreitti on kuvattu jäljempänä kartassa (Kuva 2). 

Lisäksi käveltiin Teerisuon reunalle ja havainnoitiin Teerilammen lepakkotilannetta. Illevaaran 

alueella kartoitettiin lepakoita vanhan asuinpaikan pihaympäristössä, kuusi-lehtipuu sekametsäs-

sä ja metsässä hakkuuaukion reuna-alueella. Myös Sauna-ahon kuusikkoa ja sen reuna-aluetta 

sekä Sauna-ahon ja metsätien välistä kuusivaltaista metsäaluetta tarkistettiin.  
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2.3 Syyskuun havaintoreitti 

Syyskuun kartoituksen tarkoituksena oli havainnoida saalistavien lepakoiden lisäksi mahdollista 

lepakoiden syysmuuttoa. Syyskuussa lepakkokartoitus tehtiin 14. ja 15.9.2015. Maastoselvityk-

sissä lepakoita havainnoitiin pääosin samoilla reiteillä kuin kesä- ja heinäkuisilla käynneillä. Syys-

kuun kartoitusreitti on kuvattu jäljempänä kartassa (Kuva 5). Illevaaran alueella kartoitettiin le-

pakoita vanhan asuinpaikan pihaympäristössä, kuusi-lehtipuu sekametsässä ja metsässä hak-

kuuaukion reuna-alueella. Myös Sauna-ahon kuusikon reuna-alueet ja hakkuuaukea kierrettiin. 

Hankealueen ulkopuolelta kartoitettiin Kokko- ja Ollinvaaran kautta kulkeva tiealue vertailuaineis-

ton hankkimiseksi.  

 

3. SELVITYKSEN TULOKSET 

3.1 Kesäkuun maastokäynti 

Kesäkuun lepakkokartoituksilla ei havaittu lepakoita (Kuva 1). Kesäkuun kierroksilla lämpötila oli 

alimmillaan +5 astetta, jolloin lepakoiden liikkumisaktiivisuus voi olla alhaisempi viileämpien sää-

olosuhteiden vuoksi. Myös lepakoiden saalistamien hyönteisten määrään säätilalla voi olla vaiku-

tusta.   

 

 

Kuva 1. Kesäkuun lepakkoselvityksen kartoitusreitti, ei havaintoja. 

 

3.2 Heinäkuun maastokäynti 

Lepakkokartoituksella 7.7.–8.7.2015 havaittiin 1–2 saalistavaa pohjanlepakkoa (Kuva 2) Illevaa-

ran laella esiintyvässä kuusi-lehtipuusekametsässä ja kaksi saalistavaa pohjanlepakkoa Sauna-

ahon kuusikossa (Kuva 3). Pohjanlepakot saalistivat hieman aukkoisemmilla paikoilla edellä mai-

nittujen metsiköiden sisällä. Kuusikoiden reunoilla, Illevaaran vanhan asuinpaikan pihapiirissä, ei-

kä Teerilammella havaittu lepakoita. Heinäkuun alussa yöt olivat melko valoisia ja lyhyitä, joten 

lepakot todennäköisesti eivät lentäneet pitkiä matkoja päiväpiilojensa ja saalistusalueiden välissä. 

Mahdollisia päiväpiiloja Illevaaran ja Sauna-ahon saalistusalueilla ja niiden läheisyydessä ovat ko-

lopuut (Kuva 4).  
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Kuva 2. Heinäkuun lepakkoselvityksen kartoitusreitti ja tehdyt havainnot.  

 

 

Kuva 3. Kaksi pohjanlepakkoa saalistuslennolla Sauna-ahon länsiosan kuusikossa 8.7.2015 aamuyöllä 
(Valokuva © Antje Neumann). 
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Kuva 4. Lepakoiden päiväpiilot voivat olla kolopuissa. Koloinen haapa Sauna-ahon alueella (vasen) ja ko-
loinen kelomänty Illevaaralla (oikea) (Valokuvat © Antje Neumann).  

 

3.3 Syyskuun maastokäynti 

Lepakkokartoituksella 14.9.2015 kello 22:14 havaittiin äänisignaali lepakkodetektorilla Illevaaran 

laella esiintyvän kuusi-lehtipuusekametsän itäpuolelle sijoittuvalla avohakkuualueella. Näköha-

vaintoa pohjanlepakosta ei saatu yön pimeyden takia. Saunakankaalla metsäautotiellä 250 metriä 

hankealueen luoteisrajasta havaittiin kello 21:20 äänisignaali pohjanlepakosta detektorilla, mutta 

näköhavaintoa ei saatu. 14.9.2015 havaittiin Ollin- ja Kokkovaaralla kolmessa eri kohdassa sekä 

äänisignaaleja että näköhavaintoja pohjanlepakoista. Havainnot on esitetty kartalla (Kuva 5). 

 

15.9.2015 ei havaittu lepakkoja hankealueen sisäpuolella. Saunakankaalla metsäautotiellä havait-

tiin äänisignaali pohjanlepakosta detektorilla lähes samassa paikassa kuin edellisenä iltana. Toi-

sessa havainnossa äänisignaalin lisäksi havaittiin vähintään neljän pohjanlepakon yhtäaikaista 

lentelyä Kokkovaaralla asutuksen läheisyydessä. Pohjanlepakot lensivät tiealueella, lähitalojen pi-

hapiirissä ja peltoaukeilla. Kokkovaara sijaitsee reilun kahden kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta. Havainnot on esitetty kartalla (Kuva 5). 
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Kuva 5. Syyskuun lepakkoselvityksen kartoitusreitti ja tehdyt havainnot. 

 

 

4. LEPAKOILLE TÄRKEÄT ALUEET 

Lepakoiden käyttämät alueet luokiteltiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjei-

den 2012 mukaisesti (liite 1). 

 

Luokka 1: Lisääntymis- tai levähdyspaikka, jonka hävittäminen tai heikentäminen on luonnon-

suojelulaissa kielletty.  

 

Hankealueella ei havaittu mahdollisia 1-luokan lepakkoalueita. 

 

Suurin osa lepakkohavainnoista on tehty hankealueen länsipuolella sijaitsevalla asutusalueella 

(Kokkovaara–Ollinvaara). Vanhat maalaistalot, aitat yms. rakennukset ovat suosittuja lepakoiden 

lisääntymis-, päiväpiilo- sekä talvehtimispaikkoja. Vaihteleva maisemarakenne, pienet pellot, nii-

tyt ja metsänreunat ovat niiden suosimia saalistusalueita.  

 

Luokka 2: Tärkeä ruokailualue, siirtymäreitti tai muutonaikainen kerääntymispaikka, joka tulee 

huomioida maankäytön suunnittelussa (EUROBATS-sopimus). 

 

Hankealueella ei havaittu mahdollisia 2-luokan lepakkoalueita. 

 

Lepakkokartoituksen aikana tehtyjen havaintojen sekä lepakoiden elinympäristövaatimusten pe-

rusteella alueella esiintyvien lepakoiden tärkeimmän ruokailualueen arvioidaan sijoittuvan hanke-

alueen länsipuoliselle Kokkovaaran–Ollinvaaran asutusalueelle.  

 

Hankealueella tai sen lähistössä ei havaittu muutonaikaisia kerääntymiä, mikä voi johtua kartoi-

tusmenetelmästä. Lepakoiden muuton tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa, joten yksittäiset 

aktiiviseurannan käyntikerrat keväällä ja syksyllä eivät välttämättä osu oikealle ajankohdalle. 

Hankealueen maisemarakenteen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että on epätodennäköistä, 

että alue sijoittuu lepakoille tärkeälle siirtymä- tai muuttoreitille. Lepakot seuraavat kevät- ja 
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syysmuuttomatkoillaan usein selkeitä maisemarakenteita kuten rannikkoa, jokia tai vaaraharjan-

teita.  

 

Luokka 3: Muu lepakoiden käyttämä alue, mahdollisuuksien mukaan huomioitava.  

 

Hankealueen sisällä havaittiin saalistavia pohjanlepakoita Illevaaran laella sijaitsevassa kuusi-

lehtipuusekametsässä sekä Sauna-ahon laella sijaitsevassa kuusikossa. Näillä alueilla havaittiin 

myös kolopuita, jotka voivat toimia lepakoiden päiväpiilopaikkoina. 

 

Muita mahdollisia saalistusalueita ovat hankealueen pohjoisrajaa pitkin virtaavan Pölhöjoen ranta-

alue sekä hankealueen etelärajaa pitkin virtaavan Roukajoen ranta-alue. Edellä mainittuja alueita 

ei voitu kartoittaa maastossa ajanpuutteen vuoksi.  

 

Kyseiset alueet ovat melko pienalaisia ja sijoittuvat keskelle lepakoille epäsuotuisia elinympäristö-

jä, kuten tehokkaasti hoidettuja mäntyvaltaisia talousmetsiä. Saalistusalueiden pienalaisuuden 

sekä vähäisten lepakkohavaintojen perusteella edellä mainittujen, hankealueella tai sen läheisyy-

dessä sijaitsevien alueiden ei arvioida kuuluvan paikallisen lepakkopopulaation 3-luokan mukaisiin 

tärkeisiin ruokailualueisiin. Kokkovaarantie voi toimia Kokkovaaran–Ollinvaaran alueella sekä 

hankealueella havaittujen lepakoiden siirtymäreittinä eri saalistusalueiden välissä.  

 

 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suunnitellulla Illevaaran tuulipuiston alueella ei havaittu, eikä arvioida esiintyvän luokan 1 tai 2 

lepakkoalueita. Illevaaran laella sijaitseva kuusikko, Sauna-ahon kuusikko ja Kokkovaarantie luo-

kitellaan lepakoiden käyttämäksi muuksi alueeksi (luokka 3). Muita mahdollisia 3-luokan kohteita 

hankealueella sekä sen läheisyydessä ovat Pölhöjoen ja Roukajoen ranta-alueet. 

 

Aktiiviseurannan sekä lepakoiden elinympäristövaatimusten perusteella lepakoille tärkeimpien 

paikkojen arvioidaan sijoittuvan hankealueen länsipuoliselle Kokkovaaran–Ollinvaaran alueelle. 

Alueella tehtiin suurin osa lepakkohavainnoista (pohjanlepakko). 

 

Kokkovaaran-Ollinvaaran alueella on useita vanhoja rakennuksia, jotka voivat toimia lepakoiden 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Lisäksi vaihteleva maisemarakenne, pienet pellot, niityt ja 

metsän reunat tarjoavat lepakoille hyvän saalistusympäristön. Kyseiselle alueelle ei suunnitella 

tuulivoimarakentamista. 

 

Hankealueella ja sen lähistöllä ei havaittu muutonaikaisia lepakkokerääntymiä eikä lepakoiden 

muuttoa. Kolmen käyntikerran aktiiviseurannan perusteella on vaikea todeta mahdollisia muu-

tonaikaisia siirtymäreittejä tai muutonaikaisia kerääntymisalueita. Hankealueen maisemaraken-

teen perusteella alueella ei arvioida esiintyvän tärkeää muuttoreittiä. 

 

LIITE 5
LEPAKKOSELVITYS 2015



 

 

 

 

 
 
 

Illevaaran tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2015 

8 

6. KIRJALLISUUS 

Iljäs, A. & Hoikkala, J. (2015) Tuulivoimaloiden vaikutukset lepakoihin. Kirjallisuuskatsaus. Me-

renkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisua. Turun yliopiston Brahea keskus. B201 

Kyheröinen, E.-M., M. Osara & T. Stjernberg (2003). Suomen Eurobats raportti 2003. 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996). 

Luontodirektiivi (92/43/ETY).  

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) (2010). Suomen lajien uhanalaisuus 

– Punainen kirja 2010. – Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s.  

Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Goodwin, J. & Harbusch, C. (2008). Guidelines 

for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3. Saatavissa: 

http://www.eurobats.org/publications/publication%20series/pubseries_no3_english.pdf 

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry (2015). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suosi-

tus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. 

http://www.lepakko.fi/docs/SLTY_lepakkokartoitusohjeet.pdf 

Wermundsen, T. (2010). Bat habitat requirements – implications for land use planning. Disserta-

tiones Forestales 111. University of Helsinki, Department of Forest Sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 5
LEPAKKOSELVITYS 2015

http://www.lepakko.fi/docs/SLTY_lepakkokartoitusohjeet.pdf


 

 

 

 

 
 
 

Illevaaran tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2015 

9 

LIITE 1 

Lepakoiden käyttämien alueiden luokitteluperusteet Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoi-
tusohjeen mukaan (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012) 

 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. 

Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty  

 Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY--‐keskukselta. 

 Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi 

asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä.  

 Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoiden käyttä-

mät kulkureitit ja ruokailualueet. 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. 

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS) 

 Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 

 Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa mer-

kittävä määrä yksilöitä. 

 Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen. 

 Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä. 

 Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti. 

 Huomioidaan alueen lähellä sijaitsevat lisääntymis- ja levähdyspaikat 

 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. 

Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

 Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö. 

 Ei mainittu luonnonsuojelulaissa  

 Ei suosituksia EUROBATS--‐sopimuksessa  
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