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Santalahden asemakaava-alueen nro. 8084 lepakkkoselvitys vuonna 2010

Kaikki Suomen lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin. Direktiivin mukaan Suomen lainsäädännössä on huomioi-
tava lajin suotuisan suojelutason säilyminen, ja siten lepakoita
koskevat luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitussäännökset ja 49 §:n
1:n momentin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskielto.
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskielto tarkoittaa, et-
tä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä säännöllisten
ruokailupaikkojen hävittäminen ja heikentäminen sekä kaikki muu
tahallinen häirintä on kielletty. Suomessa tavattavista 11 lepakko-
lajista lampisiippa kuuluu myös EU:n luontodirektiivin liitteen II la-
jeihin. Näiden lajien suotuisan suojelutason säilyttämiseksi on
osoitettava erityisiä suojelutoimia, jonka keskeisenä toimenpiteenä
on ollut Natura-2000- verkoston perustaminen. Vuoden 2010 lo-
pulla valmistuneen neljännen uhanalaisuutta pohtineen uhanalais-
toimikunnan mietinnön (Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen
kirja 2010 ) mukaan ripsisiippa (Myotis nattereri) on noussut luok-
kaan ”erittäin uhanalainen” ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii)
luokkaan ”vaarantunut uhanalainen”. Edellisessä 10 vuoden takai-
sessa mietinnössä huomioitu lampisiippa (Myotis dasycneme) on
pudonnut pois listoilta.

Santalahden asemakaava-alueen lepakoita inventoitiin vuoden
2010 kesällä. Selvitysalueella (liitekartta) käytiin auringon laskun
ja nousun välisenä aikana, kesäkuussa 21.6. – 25.6., heinäkuussa
23.7. – 26.7. ja elokuussa 20.8. – 21.8. Kesäkuun käyntien aikaan
säätila oli hyvin tuulinen, jonka vuoksi yksittäinen vesisiippa saalis-
ti Pölkkylänniemellä olevalla pienellä metsäaukealla eikä rannas-
sa, veden päällä. Kesäkuussa yöt olivat vielä kohtalaisen viileitä,
mutta heinäkuun ja elokuun yöt jo huomattavasti lämpimämpiä.
Heinäkuussa helle jatkui jopa läpi yön.

Selvitysalueella ei havaittu kovinkaan runsaita lepakkokeskittymiä,
vaan lepakkohavaintomäärät jäivät muutamiin yksilöihin (liitekart-
ta). Suurin osa havaituista lajeista oli pohjanlepakkoa, mikä sopii
yhteen ympäristön rakenteen kanssa. Pohjanlepakon lisäksi muu-
tamalla paikalla, rannan tuntumassa, esiintyi vesisiippaa. Kesä- ja
heinäkuussa lepakot saalistivat suppeammilla alueilla kuin loppu-
kesällä. Alkukesästä lepakoiden saalistusalueet oli kohtalaisen
helppo havaita ja määrittää. Elokuussa, poikasten vartuttua saalis-
tuskypsiksi, ne saalistivat huomattavasti laajemmalla alueella eikä
saalistusalueita voitu edelliskuukausien tapaan rajata. Saalistus-
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alueilla havaittiin yleensä yksittäinen lepakko, mutta joillakin laa-
jemmilla kohteilla yksilömäärästä ei voi olla täysin varma. Näin
mm. Pölkkylänniemen ja Paasikiventien päälle ulottuvalla saalis-
tusalueella (liitekartalla kohde C.) sekä Tulitikkutehtaankadun
luoteispuoleisella saalistusalueella (liitekartalla kohde A.). On
mahdollista, että näillä alueilla lenteli parikin lepakkoa yhtä aikaa
saalistamassa.

Santalahden vanha teollisuusalueella on runsaasti huonossa kun-
nossa ja tyhjillään olevaa rakennusta, joissa voi olla useitakin le-
pakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (piilopaikkoja). Alueella
on vielä joitakin käytössä olevia ja lämmitettyjä rakennuksia ja on-
kin mahdollista, että niistä voisi löytyä lepakoiden talvehtimispaik-
koja. Paasikiventien pohjoispuolisella rantavyöhykkeellä ei juuri-
kaan ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia
kohteita, lukuun ottamatta laituri- ja satamarakennelmia (lähinnä
vesisiipoille). Tämän työn yhteydessä havaittiin selvitysalueelta
vain yksi lepakoiden käyttämä levähdyspaikka. Heinäkuun käynnil-
lä havaittiin lepakon menevän Tulitikkutehtaankatu 3:ssa sijaitse-
van, käytössä olevan, tiilirakenteisen talon peltikaton alle (liitekar-
talla punaisella tähdellä merkitty paikka).

Kesän 2010 selvityksen perusteella luokiteltiin kaksi arvokasta le-
pakkoaluetta (liitekartta). Ensimmäinen sijaitsee Paasikiventien ja
rautatien välissä (vanhalla teollisuusalueella, liitekartalla kohde
A.), selvitysalueen itäisimmällä ydinselvitysalueella ja toinen vas-
taavalla kohtaa Paasikiventien pohjoispuolella, rannan tuntumassa
(rantatasanteella, liitekartalla kohde B.). Koska rannan tuntu-
massa ei näyttäisi olevan potentiaalisen oloisia kohteita piilopai-
koiksi, voi hyvällä syyllä olettaa, että näillä kahdella alueella ”työs-
kentelevät” lepakot kuuluvat mahdollisesti samaan koloniaan ja
alueet ovat yhteydessä toisiinsa Paasikiventien ylitse . Vanhalla
teollisuusalueella sijaitseva kohde luokitettiin luokkaan II alueelta
löytyneen lepakoiden käyttämän piilopaikan vuoksi, vaikka lepa-
koiden määrä sinänsä ei kovin runsas olekaan. Arvioitu yksilömää-
rä on 3 – 5 ja käsittäen pelkästään pohjanlepakoita. Toisen alueen
yksilömäärä on jopa alhaisempi, mutta sen luokittamista III - luo-
kan lepakkoalueeksi puoltaa se, että sen pohjanlepakoiden saalis-
tusalue on selvästi rajattavissa rantatasanteella kasvavien pensai-
den ja pienipuustoisten metsälöiden ympärille. Kohteen luokitta-
mista puoltaa myös se seikka, että sen yksilöt ovat mahdollisesti
peräisin samasta koloniasta kuin vanhan teollisuusalueen yksilöt.
Rantatasanteen alueeseen voisi ehkä vielä sisällyttää uimarannal-
la sijaitsevan vesisiipan saalistuslahden.
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Kaiken kaikkiaan selvitysalueen lepakkoarvot ovat tämän selvityk-
sen valossa ja Tampereen mittakaavassa melko vaatimattomat.
Ottaen huomioon lisäksi, että pohjanlepakko vastaa suurimmasta
osasta havaintoja, ei maankäytön suunnittelussa lepakoiden elin-
olosuhteita voi/ tarvitse juurikaan ottaa huomioon, muilta kuin jo
löytyneiden piilopaikkojen osalta. Piilopaikkoja selvitysalueelta löy-
tyi vain yksi, Tulitikkutehtaankatu 3:ssa olevan rakennuksen katto-
pellin alta (liitekartalla punaisella tähdellä merkitty kohde).
Pohjanlepakko on Suomen lepakoista kaikkein kulttuurihakuisin,
joka on suorastaan hyötynyt ihmistoiminnasta ja suosii rakennettu-
ja alueita. Tästä lähtökohdasta piilopaikkojen riittävyydestä ei tar-
vitse olla huolissaan. Todennäköisesti alueella esiintyvä pohjanle-
pakko löytää piilopaikkoja ja pystyy elämään alueella, tapahtuipa
sen rakennuskannalle mitä tahansa, kunhan alueella säilyy siellä
kasvava puusto ja metsiköt suurin piirtein nykyisellään.
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