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1. Johdanto 

1.1. Lepakot antroposeenissa 

 
Ihmiset ovat kautta aikojen vaikuttaneet maapallon ekosysteemeihin muuttamalla luonnollista 

hiilen (Gruber ym. 2004) ja typen (Canfield, Glazer & Falkowski 2010) kiertoa, ohjaamalla 

kolmanneksen kaikesta primaarituotannosta ihmisravinnoksi (Krausmann ym. 2013), 

käynnistämällä kuudennen sukupuuttoaallon (Barnosky ym. 2011) sekä luomalla 

mahdollisuuden vieraslajien ja patogeenien siirtymiselle (Lewis & Maslin 2015). Ihmisen 

toiminnan aikaansaama muutos maapallolla, ilmakehässä ja luonnossa nähdään niin suurena, 

että sen ajatellaan käynnistäneen uuden geologisen epookin, antroposeenin (Lewis & Maslin 

2015). Antropogeeninen elinympäristöjen häiriintyminen on siten muodostunut 

maailmanlaajuiseksi uhkaksi biologiselle monimuotoisuudelle. Haitallisimmat ja globaalisti 

laajimmalle levinneet ihmisperäiset vaikutukset ovat elinympäristöjen heikkeneminen, 

häviäminen ja pirstoutuminen (Barnosky ym. 2011). 

Kun otetaan huomioon vauhti, jolla ihminen muuttaa elinympäristöjä, on 

välttämätöntä ymmärtää sen vaikutus ympäröivään luontoon ja eliöstöön. Eliöiden kyky sietää 

ihmistoiminnan aiheuttamaa muutosta niiden elinpiirissä vaihtelee merkittävästi. Vaikka osan 

lajeista on jopa havaittu hyötyvän ihmisten aiheuttamasta ympäristön muutoksesta, uskotaan 

suurimman osan populaatioista kohtaavan merkittäviä romahduksia tulevaisuudessa (Voigt & 

Kingston 2016). Monien eliölajien, kuten lepakoiden, tiedetään olevan erittäin herkkiä 

ympäristön muutoksen, kuten vanhojen metsien häviämisen, vaikutuksille (Jones ym. 2009). 

Lepakoiden herkkyys ympäristön muutokseen perustuu niille ominaisiin elinkiertopiirteisiin, 

kuten pitkäikäisyyteen (Munshi-South & Wilkinson 2010), alhaiseen lisääntymisnopeuteen 

(Barclay ym. 2004) sekä nopeaan aineenvaihduntaan (Thomas & Speakman 2003). Lepakot 

ovat myös ekologisesti ja taksonomisesti erittäin monimuotoinen ryhmä, joka muodostaa 

karkeasti noin viidenneksen maailmanlaajuisesta nisäkkäiden monimuotoisuudesta (Frick, 

Kingston & Flanders 2019). Monimuotoisuutensa johdosta ne ovat muodostuneet 

merkittäväksi osaksi eri ekosysteemejä täyttäen tärkeitä rooleja siementen levityksestä ja 

kasvien pölytyksestä aina tuhohyönteisten torjuntaan asti (Kalka, Smith & Kalko 2008; 

Böhm). Suomessa lepakot osallistuvat erityisesti metsien hyönteiskantojen säätelyyn 

(Vesterinen ym. 2018).  



 2 

                 Eri lepakkolajit eroavat merkittävästi kyvyssään käyttää elinympäristöjä, joihin 

kohdistuu eri asteisesti ihmisperäistä häiriötä ja ihmisen muokkaamassa ympäristössä lajin 

joustavuus ympäristön muutoksia kohtaan voikin nousta ratkaisevaksi tekijäksi lajin 

säilymisen kannalta (Haupt, Menzler & Schmidt 2006). Kyseisestä syystä lepakot onkin 

todettu erinomaiseksi malliorganismiksi arvioitaessa elinympäristön muuttumiseen liittyvää 

herkkyyttä (Jones ym. 2009). Tutkimuksissa ihmisperäisen ympäristömuutoksen on havaittu 

vaikuttavan lepakoiden käyttäytymiseen ja esiintymiseen sekä jopa niiden fysiologiaan. 

Tutkimukset paleo- ja neotropiikissa ovat mm. osoittaneet, että joidenkin metsäisten 

lepakkolajien runsaus ja ruokailuaktiivisuus ovat matalampia pienemmissä metsälaikuissa 

verrattuna suurempiin metsälaikkuihin tai jatkuviin metsiin (Meyer ym. 2008). Fysiologisia 

häiriöitä, kuten kroonista stressiä ja terveyden tilan heikkenemistä, todistivat Seltmann 

yhdessä muiden tutkijoiden kanssa vuonna 2017. Toisaalta esimerkiksi öisen 

keinovalaistuksen lisääntymisen on todettu vaikuttavan positiivisesti lepakoihin, sillä se 

houkuttelee hyönteisiä ja muodostaa paikkoja, jossa saalisrunsaus on korkea. Tällöin 

esikaupungin ja kaupungin keinovalaistus saattaa jopa lisätä habitaatin sopivuutta (Rydell 

1992; Arlettaz, Godat & Meyer 2000). Suomessa lepakoiden tiedetään hyödyntävän ihmisten 

rakentamia ympäristöjä, kuten talojen vinttejä, kellareita ja vanhoja bunkkereita (Suomen 

lepakkotieteellinen yhdistys Ry). Lopuksi kuitenkin se, miten lepakot reagoivat ihmisen 

aiheuttamaan ympäristön muutokseen ja urbanisaatioon on täysin lajista riippuvaista (Russo 

& Ancillotto 2015). 

Vaikka Suomessa useimmat nisäkäslajit tunnetaan jo hyvinkin perusteellisesti, on tieto 

maamme lepakkolajeista edelleen melko puutteellista. Vuoden 2015 Suomen nisäkkäiden 

uhanalaisuusluokittelussa arvioitiin, että tietoa tuotetaan erityisesti metsästettävistä 

riistalajeista, uhanalaisimmista lajeista, joistakin pikkunisäkkäistä, kuten myyristä, sekä 

sellaisista lajeista, joiden suojeluvelvoitteet ovat joiltain osin ristiriidassa sosioekonomisten 

tavoitteiden kanssa. Sen sijaan lepakoista saatu tieto uhanalaisuusarviointiin oli kuitenkin 

ollut niukkaa. Suomessa tavataan yhteensä 13 lepakkolajia, joista viisi katsotaan yleisiksi 

lajeiksi ja kaksi on luokiteltu uhanalaisiksi. Yleisiä lajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa, 

viiksisiippa, isoviiksisiippa ja korvayökkö (Plecotus auritus). Uhanalaisia ovat ripsisiippa 

sekä pikkulepakko. Molemmilla lajeilla uhanalaisuuskriteerinä oli hyvin pieni tai rajoittunut 

populaatio (Liukko ym. 2016).  

IUCN:n vuoden 2015 arvioinnissa kerrotaan, että 80 % kaikista arvioiduista lepakoista 

tarvitsevat suojelua tai lisää tutkimusta. Suurimmiksi uhkiksi luokiteltiin 

maankäytönmuutokset, kuten hakkuut ja maatalous, metsästys ja vainoaminen, 
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kaupungistuminen sekä energiantuotanto ja ilmastonmuutos. Se miten metsien hakkuut, 

kaupungistuminen ja muut maankäytön muutokset vaikuttavat Suomen lepakoihin on tutkittu 

vasta hyvin vähän, eikä kyseisten ympäristömuutosten vaikutusta tunneta vielä riittävällä 

tasolla.  

 

1.2. Kaupungistuminen: kaupunki ja esikaupunki 

 
Kaupungistuminen on yksi merkittävimmistä maankäytön muutosprosesseista luonnon ja 

eliöstön kannalta. Se on vaikuttanut huomattavasti käytössä olevien elinympäristöjen ja 

maisemien määrään, ja samalla korvannut suuren osan maapallon luonnollisista 

elinympäristöistä (Baker & Harris 2007). Kaupungistumisesta johtuvat maankäytön 

äärimuodot ja luonnollisten elinympäristöjen dramaattinen muutos on ollut niin mittavaa, että 

se nähdään globaalisti yhdeksi tärkeimmäksi uhkaksi biologisen monimuotoisuuden kannalta 

(Grimm ym. 2008; Jung & Threlfall 2016). Voimakkaasta maankäytön muutoksesta ja 

elinympäristöjen tuhoutumisesta huolimatta monet eliölajit kykenevät elämään kaupungeissa 

ja jopa hyötymään niistä. Kaupungistumisesta johtuvat seuraukset eivät siis suinkaan aina ole 

täysin negatiivisia ja vaikutukset voivatkin vaihdella esimerkiksi eri eläintaksonien ja 

maantieteellisten alueiden välillä (Jung & Threlfall 2016). 

Urbanisaation vaikutukset lepakoihin nähdään yleisesti ottaen negatiivisina (Russo & 

Ancillotto 2015; Border ym. 2017). Useat kaupunkiympäristössä toteutetut tutkimukset ovat 

osoittaneet, että lepakoiden aktiivisuus ja lajirunsaus ovat korkeimmillaan luonnollisilla 

alueilla. Kaupunkivaikutuksen lisääntyessä aktiivisuus ja lajirunsaus sen sijaan vähentyvät 

(Walsh & Harris 1996; Gaisler ym. 1998; Legakis ym. 2000). Lepakoiden uskotaan kärsivän 

fysikaalisesta tai kemiallisesta saasteesta sekä elintärkeiden elinympäristöjen häviämisestä ja 

pirstoutumisesta (Russo & Ancillotto 2015). Samalla kaupunki saattaa toimia myös 

ekologisena loukkuna altistaen lepakot opportunistiselle saalistajalle, kuten kissalle (Threlfall, 

Law & Banks 2013), lisäämällä kuolleisuutta autoteillä (Medinas, Marques & Mira 2013) 

sekä kasvattamalla ravintokilpailun intensiteettiä mahdollistamalla epätavallisen suuren 

lepakkorunsauden samalle alueelle (Coleman & Barclay 2012). Lopuksi kaupunkialueiden ja 

teiden tiedetään häiritsevän luonnollisten elinympäristöjen yhteyttä toisiinsa, mikä voi häiritä 

huomattavasti lepakoiden liikkumista ja täten niiden menestymistä (Kerth & Melber 2009). 

Toisaalta jotkin lajit ovat synantrooppisia eli sopeutuneita käyttämään urbaaneita 

alueita ravinnonhankintaan tai jopa päiväpiiloinaan. Lepakoiden tiedetään käyttävän mm. 
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ihmisten rakentamia ympäristöjä, kuten rakennuksia ja siltoja, jatkuvasti tai elinkierron eri 

vaiheissa pesintään ja talvehtimiseen (Russo & Ancillotto 2015). Pohjanlepakko (E. nilssonii) 

on hyvä esimerkki lajista, joka käyttää urbaaneita alueita ja joka omaa todella joustavan 

suhteen habitaatin valintaan (Haupt, Menzler & Schmidt 2006). Kuitenkin lajit, jotka voivat 

käyttää kaupunkialueita päiväpiiloina eivät välttämättä voi käyttää niitä ravinnonhankintaan 

(Duchamp, Sparks & Whitaker 2004) ja joskus lepakon on matkustettava pitkiäkin matkoja 

tyydyttääkseen ravinnon ja veden tarpeensa (Geggie & Fenton, 1985). Tiheän kaupungin 

sijaan lepakoita saattaakin houkutella esikaupunkialueet (Threlfall ym. 2011) sekä 

kaupunkien puistot ja läpivirtaavat joet (Gaisler, ym. 1998; Avila-Flores & Fenton 2005). 

Lepakoiden lajimäärän ja yksilörunsauden onkin usein todettu olevan suurempi 

esikaupungeissa verrattuna vahvasti kaupungistuneisiin alueisiin (Coleman & Barclay, 2012; 

Luck ym. 2013). 

Lepakoiden reaktiot kaupungistumiseen nähdään lajispesifisinä ja niiden 

menestyminen kaupunkiympäristössä sekä kyky sietää kaupungistumista liitetäänkin 

tutkimuksissa vahvasti lajispesifisiin piirteisiin, kuten siipien morfologiaan ja 

ravinnonhankintastrategiaan (Duchamp & Swihart 2008; Jung & Kalko 2011). Erityisen hyviä 

sopeutumaan ovat olleet lajit, kuten pohjanlepakko, jotka saalistavat avoimilla paikoilla ja 

käyttävät pääasiassa rakennuksia päiväpiiloinaan ja talvehtimiseen. Alueen riittävä puuston 

peittävyys on kuitenkin usein edellytys lepakoiden esiintymiselle kaupungissa (Dixon 2012). 

Lisäksi yleisenä ilmiönä pidetään monimuotoisen lajiyhteisön sijaan muutaman dominoivan 

lajin esiintymistä (Luck ym. 2013). Kuitenkin se, mikä tekee kaupunkihabitaatista sopivan, tai 

määrittää lajin kyvyn sopeutua urbaaniin ympäristöön tunnetaan vielä varsin huonosti (Jung 

& Threlfall 2016). Toisin sanoen vaikka jotkin lajit voivat menestyä kaupunkiolosuhteissa, ei 

niiden vaikutusta populaatiodynamiikan ja kelpoisuuden kannalta tunneta erityisen hyvin 

(Russo & Ancillotto 2015). Suomessa kaupungistumisen vaikutuksia lepakoihin ei ole tutkittu 

vielä oikeastaan ollenkaan, mutta sen uskotaan olevan haitallista lajeille, jotka tarvitsevat 

metsiä erityisesti ravinnonhankintaan, esimerkiksi viiksisiipalle (Myotis mystacinus) ja 

isoviiksisiipalle (Myotis brandtii). Sen sijaan pohjanlepakon uskotaan olevan paremmin 

sopeutunut kaupungistumiseen ja se havaitaankin usein saalistamassa ihmisten rakentamilla 

urbaaaneilla alueilla (Wermundsen 2010). 
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1.3. Metsien hakkuut, hävittäminen ja pirstoutuminen 

 

Metsien pirstoutumisen ja rakenteellisen heikkenemisen on todettu vaikuttavan negatiivisesti 

luonnon monimuotoisuuteen (Kalda ym. 2015). Metsän ja sen kasvillisuuden kolmiulotteinen 

järjestäytyminen vaikuttavat habitaatin laatuun, sillä rakenteellisesti monimutkaisella 

ympäristöllä on vaikutusta resurssien ja ekologisten lokeroiden saatavuuteen (Tews ym. 

2004), kuten tarjolla oleviin lisääntymis-, lepo- ja suojapaikkoihin (Fabianek ym. 2015; 

Muiruri, Rainio & Koricheva 2016). Tänä päivänä metsän rakenteellisen monimuotoisuuden 

merkitys on tunnustettu myös boreaalisella vyöhykkeellä (Santangeli, Högmander & 

Laaksonen 2013).  

Maailmanlaajuisesti tärkeimmät elinympäristöt lepakoille ovat metsät sekä 

maanalaiset habitaatit, kuten luolat ja kaivokset (Meyer, Struebig & Willig 2016). Metsät ovat 

useille, erityisesti hyönteisiä syöville lajeille, välttämätön ravinnonhankintapaikka sekä 

elinympäristö, joka tarjoaa päiväpiiloja puiden koloissa sekä puun kuoren tai lehtien alla 

(Kunz, Lumsden & Fenton 2003). Suurin osa lepakkolajeista vaatiikin metsähabitaattia 

ainakin jossain vaiheessa elinkiertoaan (Law, Park & Lacki 2016). Metsien tärkeyttä todistaa 

myös globaali metsälepakoiden korkea diversiteetti, joka on huipussaan trooppisissa 

metsäekosysteemeissä (Meyer, Struebig & Willig 2016). Samalla kuitenkin myös ihmiset ovat 

usein riippuvaisia metsästä ja sen tuottamista hyödykkeistä, erityisesti puutavarasta. 

Euroopassa vanhanaikaiset talousmetsän hoitotoimenpiteet, kuten kuolleen puumateriaalin 

poisto ja tasaikäisen puuston kasvatus, ovatkin osittain vaarantaneet metsän arvon lepakoiden 

monimuotoisuuden kannalta. Viimeaikaiset muutokset metsänhoidossa ovat kuitenkin 

mahdollistaneet metsien alueellisen ja ajallisen heterogeenisyyden metsän iässä ja 

rakenteessa, joka voi mahdollisesti jopa hyödyttää lepakoita (Law, Park & Lacki 2016). 

Meillä ei kuitenkaan ole riittävän yksityiskohtaista tietoa siitä, miten intensiivinen 

metsänhoito sekä metsien laikuittaisuus ja heterogeenisyys todella vaikuttavat boreaalisiin 

lepakoihin ja niiden esiintymiseen (Boughey ym. 2011). Lisäksi on myös mahdollista, että 

kauden sisällä tapahtuvat muutokset valaistusolosuhteissa, latvuspeittävyydessä, 

kausittaisessa sukkessiossa sekä maanpinnan kosteudessa voivat johtaa ajallisiin eroihin 

lepakoiden habitaatin käytössä sekä vaikuttaa käytettävissä oleviin resursseihin (Vasko ym. 

2020). 

Lepakot rajoittuvat harvoin vain yhteen ympäristötyyppiin. Sen sijaan ne käyttävät 

usein maisemaa, johon kuuluu useita erilaisia ympäristötyyppejä (Russo, Jones & Migliozzi 
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2002). Lepakot hyötyvät tietyistä metsien mikrohabitaateista, kuten reunoista, käyttäen niitä 

ravinnonhankintaan sekä liikkuessaan päiväpiilon sekä ravinnon- ja 

vedenhankintaympäristöjen välillä (Jantzen & Fenton 2013). Maiseman pirstoutuminen voi 

tällöin jopa tukea lepakoiden suurempaa monimuotoisuutta ja runsautta, jos se esimerkiksi luo 

uusia ravinnonhankintapaikkoja päiväpiilojen läheisyyteen (Ethier & Fahrig 2011). 

Kyseisestä syystä maiseman monimutkaisuutta pidetäänkin yhtenä tärkeimpänä ekologisena 

tekijänä lepakoille (Boughey ym. 2011). On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että muutokset 

metsän rakenteessa ja sen spatiaalisessa monimuotoisuudessa vaikuttavat eri tavalla eri 

lepakkolajeihin (Law, Park & Lacki 2016). Suomessa yleisten lepakoiden, kuten 

pohjanlepakon, vesisiipan (Myotis daubentonii), korvayökön, viiksisiipan ja isoviiksisiipan, 

tiedetään käyttävän metsiä ravinnonhankintaan sekä päiväpiilopaikkoina. 

Suomalaistutkimuksesta kuitenkin selviää, että pohjanlepakko on muita paremmin sopeutunut 

hyödyntämään erilaisia habitaatteja, eikä se ruokaile lähes poikkeuksetta vain metsissä, kuten 

maamme siipat viiksisiippa ja isoviiksisiippa (Wermundsen 2010). Toisaalta metsien, 

erityisesti vanhojen sellaisten, merkitystä on korostettu myös pohjanlepakon selviytymisen 

kannalta (Vasko ym. 2020). Vielä ei siis tiedetä, mikä on esimerkiksi laajojen avohakkuiden 

tai vanhojen metsien häviämisen merkitys niin pohjanlepakon kuin muidenkaan Suomen 

lepakkolajien kannalta. 

 

1.4. Maatalousympäristöt 

 
Maailmanlaajuinen ruoantuotanto on viimeisten vuosikymmenien aikana nelinkertaistunut 

(Robinson & Sutherland 2002) ja nykyään pelkästään kolmas osa kaikesta globaalista 

primaarituotannosta ohjataan pelkästään ihmisravinnoksi (Krausmann ym. 2013). 

Maankäytön tehostuminen sekä karjalaitumien ja viljelysten laajentuminen ovatkin johtaneet 

dramaattiseen muutokseen mm. eurooppalaisessa maatalousmaisemassa (Stoate ym. 2001), 

jonka pinta-alasta jo yli 21 % on maatalouden käytössä (Heim ym. 2016). Ennen siirtymistä 

nykyisenkaltaisiin maatalouden tehotuotantosysteemeihin maatalousmaisemat olivat 

heterogeenisiä koostuen erilaisten elinympäristöjen mosaiikeista. Maankäytön tehostumisesta 

johtuen maatalousympäristöjen biologinen monimuotoisuus on laskenut merkittävästi. Syitä 

monimuotoisuuden laskuun ovat pääasiassa maiseman homogeenisuus ja erilaisten 

maatalouskemikaalien käyttö (Weibull, Bengtsson & Nohlgren 2000). Biologisen 

monimuotoisuuden vähentyminen on niin ikään johtanut tärkeiden ekosysteemipalveluiden, 
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kuten tuhohyönteisten torjunnan ja kasvien pölytyksen, heikentymiseen (Balvanera ym. 

2006). Lepakot ovat lintujen ohella tärkeä viljelysmaiden tuhohyönteisten runsautta säätelevä 

selkärankaisryhmä, joka kärsii intensiivisestä maataloudesta (Heim ym. 2016) sekä maiseman 

yksinkertaistumisesta. Maiseman heterogeenisyys onkin usein nostettu tärkeäksi tekijäksi 

ylläpitämään lepakoiden monimuotoisuutta maatalousympäristössä (Frey‐Ehrenbold ym. 

2013). 

Erilaiset maisemaelementit, kuten yksittäiset puut, puujonot ja -kujat sekä vesistöt 

ovat edellytyksiä maatalousmaiseman rakenteen monimuotoisuudelle ja paikalliselle 

biodiversiteetille (Tscharntke ym. 2005; Kalda ym 2015). Ne luovat maisemaan päiväpiilo- ja 

lisääntymispaikkoja sekä tarjoavat ravintoa monille eläinlajeille (Fabianek ym. 2015; Muiruri, 

Rainio & Koricheva 2016). Lisäksi ne toimivat myös tärkeinä askelkivinä ja käytävinä 

yhdistäen eri habitaattilaikkuja toisiinsa (Rosenberg, Noon & Meslow 1997). 

Elinympäristöjen välinen yhteys voi parantaa eläimen mahdollisuuksia liikkua eri 

elinympäristöjen välillä, mutta sen hyöty on suoraan riippuvainen eläimen kyvystä liikkua ja 

käyttää erilaisia maisemaelementtejä (Heim ym. 2015). Lepakot omaavat lentävänä lajina 

erittäin korkean potentiaalin liikkumiseen ja useat niihin keskittyneet tutkimukset 

maatalousympäristössä ovat painottaneet erilaisten maisemanelementtien olemassaolon 

tärkeyttä (Kalda, Kalda & Liira 2015; Heim ym 2015).  

Euroopassa lepakot jaetaan tavallisesti kolmeen eri funktionaaliseen ryhmään niiden 

saalistushabitaatin perusteella. Eri ryhmiin kuuluvat lepakot ruokailevat joko avoimessa tai 

sulkeutuneessa ympäristössä tai niiden välillä eli ns. reunahabitaateilla (Schnitzler & Kalko 

2001). Maisemanelementit ovat tällöin yhteydessä lepakoihin myös niiden funktionaalisten 

ryhmien kautta ja eri funktionaalisten ryhmien esiintyminen maatalousmaisemassa 

vaihteleekin suhteessa maisemaelementtien läsnäoloon (Frey‐Ehrenbold ym. 2013). 

Lepakoiden lajirikkautta ja kokonaisaktiivisuutta lisääviä maisemaelementtejä ovat yksittäiset 

puut (Fischer ym. 2010), elinympäristöjä yhdistävät puukujat ja -jonot, metsälaikut sekä 

vesistöt (Frey‐Ehrenbold ym. 2013; Kalda ym. 2015). Luonnollisesti myös lepakoiden 

kaikuluotauksen tyyppi sekä lentotyyli vaikuttavat maatalousympäristössä menestymiseen 

(Heim ym. 2015).  

Tutkimuksissa on havaittu, että avoimilla paikoilla saalistavat sekä reunahabitaatteihin 

sopeutuneet lepakkolajit ovat maatalousympäristöissä yleisempiä ja käyttävät habitaattia 

intensiivisemmin verrattuna sulkeutuneen ympäristön lajeihin. Etelä-Virossa yleisiä lajeja 

ovat esimerkiksi pohjanlepakko sekä pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) (Kalda, Kalda & 

Liira 2015). Sen sijaan sulkeutuneeseen ympäristöön sopeutuneet lepakot, kuten vesisiippa 
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(Myotis daubentonii), isoviiksisiippa sekä ripsisiippa (Myotis nattereri), käyttivät avoimia 

maataloushabitaatteja vain harvoin (Heim ym. 2015, 2016). Suomessa vastaavanlaisia 

tutkimuksia ei ole tehty, mutta muualla tehtyjen tutkimusten perusteella voitaisiin 

pohjanlepakon uskoa olevan melko yleinen maatalousympäristön laji. Jos viljelysmaiden 

pinta-ala tulee kasvamaan oletusten mukaan ovat erityisesti sulkeutuneen habitaatin 

saalistajat, kuten Myotis-suku, vaarassa vähentyä niiden levinneisyysalueilla. Sen sijaan 

habitaatin käytön opportunistisuus ja joustavuus ravinnonhankinta strategioissa, kuten 

pohjanlepakolla, voivat parantaa lajin mahdollisuutta selviytyä ihmisen muokkaamassa 

ympäristössä (Heim ym. 2016). 

 

1.5. Tutkimuksen tavoitteet 

 
Pro-gradussani tutkin Suomessa yleisesti tavatun pohjanlepakon elinympäristönvalintaa 

ihmisen muokkaamassa sekä luonnontilaisessa ympäristössä. Tutkimukseni avulla saatu tieto 

aiheesta on tarpeen, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten ihmisen aiheuttama ympäristön 

muutos, kuten kaupungistuminen sekä elinympäristöjen pirstaloituminen ja hävittäminen, 

vaikuttavat pohjanlepakoiden esiintyvyyteen ja aktiivisuuteen.  

Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

1.     Millaisessa ihmisen muokkaamassa elinympäristössä pohjanlepakko on 
aktiivisin?  

2.     Millaisessa ihmisen muokkaamassa elinympäristössä pohjanlepakko on vähiten 
aktiivinen?  

3. Mikä kuukausista on aktiivisin? 
4.     Mitkä ympäristömuuttujat vaikuttavat pohjanlepakon aktiivisuuteen urbaanissa 

ympäristössä? 
 

Oletin lukemani kirjallisuuden perusteella, että esikaupungit ovat pohjanlepakolle 

kaikkein hyödyllisin ihmisen muokkaama elinympäristö. Oletus pohjautuu tutkimuksiin, 

joiden perusteella esikaupungin on moninaisena ympäristönä mahdollista tarjota jopa 

suotuisampi ympäristö verrattuna luonnollisempiin elinympäristöihin, kuten metsiin. 

Habitaattigeneralistina pohjanlepakon voidaankin uskoa hyödyntävän juuri esikaupunkeja ja 

niiden tarjoamia elinympäristöjä. Lisäksi oletan kaupungin olevan elinympäristöistä vähiten 

aktiivinen, sillä siellä lepakoiden menestyminen on tutkitusti ollut heikompaa verrattuna 

esikaupunkeihin, metsiin ja maatalousalueisiin. Otin myös huomioon ajallisen näkökulman ja 
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selvitin, nähdäänkö pohjanlepakoiden aktiivisuudessa kauden sisäistä vaihtelua eri 

kuukausien välillä. Oletin elokuun olevan kuukausista aktiivisin, sillä kyseiselle kuukaudelle 

ajoittuu mm. lepakoiden lisääntyminen. Aiempien tutkimusten perusteella oletin, että 

ympäristömuuttujista ainakin etäisyys vesistöön ja lehtipuiden latvuspeittävyys vaikuttavat 

pohjanlepakoiden aktiivisuuteen. 

Lopuksi ajattelen, että maamme eliölajien suojelun tulisi olla keskeinen osa 

monimuotoisuuden turvaamista ja tästä syystä tutkimusta juuri lepakkolajeista tarvitaan lisää, 

jotta voimme tulevaisuudessa luoda niillekin riittävän suojelu- ja hoitosuunnitelman. Kerättyä 

tietoa voitaisiin siis hyödyntää lepakoiden suojelussa sekä maankäytönsuunnittelussa, mitä 

pidän tutkimukseni tärkeimpänä ja erittäin potentiaalisena käyttötarkoituksena. Lisäksi on 

oleellista nähdä vaikutukset myös suuremmassa mittakaavassa, jolloin tutkimukseni tuottaa 

tietoa myös luonnon monimuotoisuudesta sekä ekosysteemien toiminnasta 

 

2. Aineisto ja menetelmät 

2.1. Tutkimusalue 

 

Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2020 yhteistyössä väitöskirjatyöntekijä 

Katarina Meramon kanssa. Maastokausi alkoi toukokuun toisella viikolla ja jatkui aina 

syyskuun loppuun asti. Tutkimusalueeksi rajattiin koko pääkaupunkiseudun kattava 20 x 20 

km / 400 km2 kokoinen alue (Kuva 1), joka kattoi osan Helsingistä, Vantaasta sekä Espoosta. 

Kaupunkien yhdistäminen pohjautui vahvasti niiden tarjoamiin monipuolisiin habitaatteihin, 

mutta myös niiden helppoon saavutettavuuteen. Kaupungeista esimerkiksi Helsinki tarjosi 

mahdollisuuden todellisen suurkaupunkihabitaatin tutkimiseen. Espoossa sen sijaan sijaitsi 

riittävästi vanhaa metsää, joka oli niin ikään tärkeä habitaatti tutkimukseni kannalta. 

Pääkaupunkiseudulla on myös vuosien saatossa toteutettu lepakkoseurantaa, jonka takia 

minulla on vahvaa tietoa siitä, että alueella esiintyvät ainakin Suomen yleisimmät lajit eli 

pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa ja korvayökkö (keskustelu henkilön 

Ville Vasko kanssa, 20.3.2020). 
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Kuva 1. Tutkimusalueen kartta ja kaikki 50 tutkimuspistettä.  

 

2.2. Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksessani keräsin bioakustista ääniaineistoa AudioMoth-passiividetektoreja käyttäen. 

Passiividetektoreja on otettu laajasti käyttöön ekologisissa ja luonnonsuojelubiologisissa 

tutkimuksissa, sillä ne tarjoavat tehokkaan ja häiriöttömän mahdollisuuden havainnoida 

eläimiä ja niiden reaktioita ihmisten aiheuttamiin elinympäristömuutoksiin (Gibb ym. 2019). 

Rajattu tutkimusalue (Kuva 1) jaettiin viiteen eri ympäristöluokkaan: vanha metsä, 

talousmetsä, maatalousalue, esikaupunkialue ja kaupunkialue, joiden jokaisen oli tarkoitus 

edustaa erilaista ihmisperäistä ympäristön muutosta. Kaupunki-, esikaupunki- ja 

maatalousluokat tuotettiin käyttämällä Suomen ympäristökeskuksen Corine maanpeite -

aineistoa (Suomen ympäristökeskus 2018), jolloin jokainen luokka on määritelty 

ihmisperäisen maankäyttö-vaikutuksen mukaan. Kaupunkiluokkaan sisällytettiin 



 11 

kerrostaloalueet, esikaupunkiluokkaan pientaloalueet ja puistot ja maatalousluokkaan pellot ja 

laidunmaat sekä maataloustukijärjestelmän ulkopuoliset maatalousmaat. Talousmetsä- ja 

vanha metsä -luokat koostettiin Luonnonvarakeskuksen vuoden 2017 puuston ikä aineiston 

pohjalta. Talousmetsäluokkaan sisällytettiin vain metsät, jotka olivat iältään alle 40-vuotiaita. 

Talousmetsäluokan oli tarkoitus edustaa nuorta ei vielä hakkuukypsää metsää, jonka 

ihmisperäisen häiriöaste on korkea. Vanha metsä luokkaan hyväksyttiin metsät, jotka olivat 

iältään vähintään 80-vuotiaita ja sijaitsivat luonnonsuojelualueella. Luonnonsuojelualueiden 

määrittämiseen käytettiin Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan avointa aineistoa 

(Maanmittauslaitos 2020). Vanha metsä luokan oli tarkoitus edustaa sukkession 

loppuvaiheessa olevaa metsää, jossa ihmisperäistä häiriötä aiheutuu käytännössä vain 

virkistyskäytöstä, kuten sienestyksestä ja marjastuksesta.  

Ympäristöluokkien määrittämisen jälkeen jokaiselle yksittäiselle luokalle 

satunnaistettiin 30 pistettä, joista lopulliseen tutkimukseen valittiin kymmenen per luokka. 

Pisteiden väliseksi vähimmäisetäisyydeksi määritettiin 500 metriä. Vähimmäisetäisyyden 

määrittämisellä pyrittiin minimoimaan samojen lepakkoyksilöiden havaitseminen eri laitteilla. 

Lepakoiden, erityisesti pohjanlepakoiden, tiedetään hankkivan ravintoa hyvinkin laajoilta 

alueilta (De jong 1994). Yksittäisistä luokista muodostettiin polygoneja ja jokaisen luokan 

liian pienet alueet suodatettiin pois. Polygonien minimiarvona käytettiin 100 ruutua (yksi 

ruutu 20 x 20 m), jotta päästiin eroon liian pienikokoisista habitaattilaukuista, jotka eivät 

todellisuudessa kuvaisi valittua ympäristöluokkaa ollessaan liian pieniä tai pirstoutuneita. 

Ympäristöluokkien luominen sekä pisteiden satunnaistaminen tehtiin ArcGIS (v. 10.8.) - sekä 

QGIS (v. 3.10) -ohjelmaa käyttäen. Lopullisiksi tutkimuspisteiksi valittiin ArcGIS 

attribuuttitaulukon kymmenen ensimmäistä satunnaistettua pistettä, jotta myös pisteiden 

valitseminen olisi satunnaista. Pisteiden valitsemisen jälkeen osa hylättiin ennen maastoon 

lähtemistä tai vasta maastossa. Ennen maastoon lähtemistä hylättiin pisteet, jotka kartalta 

katsottuna osuivat kahden eri habitaatin reunavyöhykkeelle. Maastossa hylättiin pisteet, 

joiden välitön ympäristö vaikutti lepakoille epäedulliselta ja pisteet, jotka eivät 

edustaneetkaan valittua ympäristöluokkaa tai olivat logistisesti saavuttamattomissa. 

Maastossa jokaiseen ympäristöluokkaan sijoitettiin 10 AudioMoth passiividetektoria, jolloin 

lopullisia tutkimuspisteitä oli yhteensä 50. 

Passiividetektorit ohjelmoitiin äänittämään viikonloppuisin (pe-su) puolen tunnin 

välein 10 minuuttia kerrallaan klo 21.00–07.00 välisellä ajalla. Systemaattisella otannalla 

mahdollistettiin koko kauden mittainen nauhoittaminen. Vain muutamana päivänä viikossa 

tapahtuva nauhoitus mahdollisti myös koko lepakoiden aktiivista kautta kuvaavan aineiston 
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keräämisen. Jatkuva nauhoittaminen olisi tuottanut tarpeettoman suuren aineiston ja lisäksi se 

olisi vaatinut jatkuvaa työskentelyä maastossa, sillä laitteiden muistikorttien kapasiteetti oli 

rajallinen. Yhdelle muistikortille (60GB) mahtui aineistoa yhteensä vain seitsemältä 

viikonlopulta  (79 tuntia), jolloin jokaiselle laitteelle oli varattuna kaksi muistikorttia, joihin 

tallennettiin kauden aikana 2-7 viikonlopun ääniaineisto. Jokaisella tutkimuspisteellä 

vierailtiin neljä kertaa laitteen asentamisen jälkeen, jolloin muistikortit vaihdettiin sekä 

hajonneet tai hävinneet laitteet vaihdettiin uusiin. Laitteita hävisi koko kauden aikana kaksi ja 

hajosi 10. Eniten laitteita menetettiin maatalousalueilla, joissa 7 hajosi ja yksi varastettiin. 

Tämä johti siihen, että aineistoa kyseisestä ympäristöluokasta puuttui lähes puolet koko 

kaudesta. Paristot vaihdettiin kerran maastokauden puolivälissä heinäkuun lopussa. Koko 

tutkimusajalta kertyi aineistoa yhteensä 21 viikonlopulta.  

 

2.3. Lepakoiden tunnistaminen 

 

Analysoin kerätyn ääniaineiston KaleidoScope Pro Wildlife Acoustics (v. 5.4.0) -ohjelmalla, 

jonka automaattinen tunnistusominaisuus ehdottaa syötetylle aineistolle todennäköisimpiä 

lepakkolajeja. Pohjanlepakon lisäksi valitsin ohjelmaan lajeiksi etelänlepakon (Eptesicus 

serotinus) sekä metsälepakon (Nyctalus leisleri), sillä ohjelma saattoi luokitella osan 

pohjanlepakkohavainnoista virheellisesti jommaksikummaksi edellä mainituksi lajiksi niiden 

kaikuluotauspulssien samankaltaisuuden takia. Yhden WAV-tiedoston enimmäispituudeksi 

asetetin 10 sekuntia, jolloin ohjelma pilkkoi 10 minuutin äänitykset lyhyemmiksi 10 sekunnin 

pituisiksi WAV-tiedostoiksi. Analyysi tuotti yhteensä 49 673 WAV-tiedostoa, joista 

manuaalisen läpikäynnin jälkeen löysin 32 018 pohjanlepakkohavaintoa. Loput havainnot 

olivat häiriöääniä, kuten linnunlaulua ja tuulta, tai havaintoja toisista lepakoista, kuten 

siipoista ja korvayököistä. Pohjanlepakon tunnistin sille ominaisesta pulssin mailamaisesta 

muodosta (Kuva 2). Tarkastin kaikki etelänlepakko- sekä metsälepakkohavainnot yksitellen, 

jotta varmistin niiden olevan pohjanlepakoita. Tarkastin myös kaikki pohjalepakkohavainnot, 

jossa kaikuluotauspulssien määrä oli kaksi tai vähemmän. Ohjelma tuotti aina lisäksi NoID-

tiedostoja, joita se ei osannut tunnistaa itsenäisesti. Kävin nämä kaikki yksitellen läpi. Tämän 

jälkeen poistin aineistosta samalle minuutille osuneet lepakkohavainnot, sillä niiden voitiin 

vahvasti olettaa olleen havainto samasta yksilöstä. Päällekkäisten havaintojen poistaminen oli 

tärkeää myös siksi, että yksittäiset lepakkohavainnot (minuutit) toimivat tutkimukseni 

tutkimusyksikkönä. Lisäksi poistin kaikki ohjelmoidun ajan ulkopuolella tapahtuneet 
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äänitykset. Tuntemattomasta syystä laitteet olivat joskus nauhoittaneet väärinä päivinä tai 

väärään kellonaikaan. 

 

 

 
Kuva. 2. Pohjanlepakon kaikuluotauspulsseja KaleidoScope Pro Wildlife Acoustics ohjelmalla 
kuvattuna. A) Kymmenen sekunnin mittainen nauhoite, jossa esiintyy kaikuluotauspulsseja. B) 
Kaikuluotauspulssit suurennettuna, jolloin tulee esille pohjanlepakolle ominainen mailamainen pulssin 
muoto.  

 

2.4. Ympäristömuuttujat 

 

Valitsin tutkimukseni ympäristömuuttujat, jotka selittäisivät pohjanlepakon aktiivisuutta 

tutkimusalueella, Vaskon ym. (2020) tekemän tutkimuksen perusteella. Alkuperäinen 

suunnitelmani oli käyttää laajempaa joukkoa muuttujia, mutta kaikkia ei voitu ottaa 
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tarkasteluun niiden välisen vahvan korrelaation takia. Hyväksyin analyyseihin vain muuttujat, 

joiden välinen korrelaatio oli alle +/- 0.5 (Booth, Niccolucci & Schuster 1994). Työskentely 

ympäristömuuttujien kanssa tapahtui ArcGIS ympäristössä.  

Lopulliseen analyysiin valitut ympäristömuuttujat olivat etäisyys lähimpään avoimeen 

vesistöön, kuten meri, järvi, joki ja lampi (pois lukien purot, ojat, suot, ym. pienemmät 

epämääräiset vesialueet), puuston ikä ja tilavuus, lehtipuiden latvuspeittävyys, rakennusten 

lukumäärä sekä rakennusten pinta-ala. Laskin etäisyyden vesistöön GIS-mittatyökalulla 

tutkimuspisteen keskeltä lähimmän avoimen vesialueen reunaan. Puustoon liittyvä aineisto oli 

Luonnonvarakeskuksen avointa aineistoa vuodelta 2017. Rakennusten lukumäärän ja pinta-

ala laskin Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta saadun aineiston 

avulla (Maanmittauslaitos 2020). Vesistön ja puuston oletin vaikuttavan pohjanlepakon 

aktiivisuuteen, sillä ne linkittyvät voimakkaasti ravinnon sekä veden hankintaan. Lisäksi 

pohjanlepakko on tunnetusti avointen alueiden saalistaja (De jong 1994, Wermundsen 2010), 

jolloin latvuspeittävyydellä voitiin myös olettaa olevan oma vaikutuksensa. Pohjanlepakon 

tiedetään hyödyntävän aktiivisesti rakennuksia päiväpiiloinaan (De jong 1994), jolloin 

rakennusten tiedetään olevan niille hyödyllisiä. Kuitenkin esimerkiksi rakennusten 

lukumäärän kasvaessa ja ravinnonhankintapaikkojen vähentyessä myös haittojen voidaan 

olettaa lisääntyvän. Ympäristömuuttujien valitsemisen jälkeen loin jokaisen tutkimuspisteen 

ympärille 200 ja 500 metrin puskurivyöhykkeet, joiden sisäpuolelta laskin valittujen 

ympäristömuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja mediaanit. Halusin verrata kahta erikokoista 

vyöhykettä, jotta voisin selvittää, kumpi selittäisi paremmin pohjanlepakon aktiivisuutta.  

 

2.5. Tilastoanalyysit 

 

Laskin jokaiselle laitteelle pohjanlepakon viikonloppukohtaisten aktiivisuusminuuttien 

määrän, jolla kuvasin lajin aktiivisuutta. Aktiivisuutta käytettiin analyysien 

tutkimusyksikkönä. Aktiivisuuden lisäksi laskettiin laitetehokkuus eli kuinka monta 10 

sekunnin mittaista äänitettä yksittäinen laite oli kokonaisuudessaan nauhoittanut kunakin 

viikonloppuna. Laitetehokkuuden avulla analyyseissä kyettiin ottamaan huomioon tilanteet, 

joissa laite oli nauhoittanut väärään aikaan, hajonnut tai varastettu, jolloin kyseiseltä ajalta ei 

saatu aineistoa. Tutkimukseni tilastoanalyysit koostuivat kahdesta pääanalyysistä: 

spatiotemporaalinen analyysi sekä ympäristöanalyysi. Analyyseillä pyrin selvittää 

pohjanlepakon riippuvuutta habitaatista sekä erilaisista ympäristömuuttujista. 
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Tilastoanalyyseihin käytettiin R (v. 4.0.5) sekä RStudio (v. 1.4.1103) -ohjelmia. Keräämäni 

ääniaineisto ei ollut jakautunut normaalisti ja se sisälsi paljon ääreviä arvoja. Tutkimuspisteitä 

ei myöskään voitu pitää täysin toisistaan riippumattomina, jonka takia päädyin käyttämään 

yleistettyä lineaarisista sekamallia (GLMM).  

Spatiotemporaalisessa analyysissä selvitin, onko habitaattien välillä tilastollisesti 

merkitsevää eroa lepakoiden aktiivisuudessa. Analyysissä haluttiin ottaa huomioon myös 

ajallinen näkökulma, jolloin kuukausi valittiin habitaatin lisäksi selittäväksi muuttujaksi. Laite 

valittiin satunnaismuuttujaksi, jotta analyysi ottaisi huomioon mahdollisesti toistetut 

havainnot samassa paikassa samana viikonloppuna. Mallissa kaikkia ympäristöluokkia 

(talousmetsä, vanha metsä, maatalous sekä kaupunki) verrattiin esikaupunkiin.  Esikaupunki 

valikoitui vertailukohdaksi, sillä aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että 

lepakoiden aktiivisuus voisi siellä olla jopa korkeampi kuin metsissä ja kaupungeissa 

(Threlfall ym. 2011; Coleman & Barclay 2012; Luck ym. 2013). Toiseksi esikaupungissa 

myös yhdistyy monen eri habitaatin piirteet, kuten kaupunkimaisuus, maatalousalueet ja 

vanhat sekä nuoret metsälaikut. Samassa mallissa myös kuukausien välistä aktiivisuutta 

verrattiin toisiinsa. Kaikkia kuukausia verrattiin elokuuhun, sillä pohjanlepakon aktiivisuus 

oli silloin korkeimmillaan. 

Ympäristöanalyysissä selvitin pohjanlepakon riippuvuutta eri ympäristömuuttujista 

vertailemalla kaupunkia ja esikaupunkia keskenään. Eroja vanhojen metsien sekä 

talousmetsien välillä on jo selvitetty Vaskon ym. (2020) tutkimuksessa. Tämän lisäksi otettiin 

huomioon 200 ja 500 metrin puskurivyöhykkeiden väliset erot. Jotta kaikki valitut 

ympäristömuuttujat saatiin mukaan analyysiin, muodostettiin neljä kilpailevaa mallia A, B, C 

ja D (Taulukko 1). Mallissa A ja B selittäviksi muuttujiksi valittiin etäisyys vesistöön, 

rakennusten pinta-alan keskiarvo, puuston mediaani-ikä sekä lehtipuiden prosentuaalisen 

latvuspeittävyyden mediaani. Mallissa A arvot oli laskettu 200 metrin puskurivyöhykkeen 

sisältä ja mallissa B 500 metrin puskurivyöhykkeen sisältä. Mallissa C ja D selittävinä 

muuttujina olivat rakennusten lukumäärä, koko puuston tilavuuden mediaani sekä lehtipuiden 

prosentuaalisen latvuspeittävyyden mediaani. Mallissa C arvot oli laskettu 200 metrin 

puskurivyöhykkeen sisältä ja mallissa D 500 metrin puskurivyöhykkeen sisältä. Kaikissa 

malleissa satunnaismuuttujiksi valittiin aika (viikko) sekä laite.  

Spatiotemporaalisessa analyysissä testattiin kolme eri aineiston virhejakaumaa 

Gaussin-, Poisson- ja negatiivinen binomijakauma, joista negatiivinen binomijakauma 

osoittautui parhaaksi AIC-lukuja vertailemalla (AIC: mNB 6489.0 < mG 10756.2 < mP 

34484.0). Ympäristöanalyysissä päädyin käyttämään suoraan negatiivista binomijakaumaa 
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ensimmäisen analyysin tulosten pohjalta. Kaikki mallit ajettiin käyttämällä R-pakettia 

glmmTMB sekä funktiota glmmTMB. Mallien vertailu tehtiin MuMIn-paketilla, jossa paras 

malli valikoitui aina vertailemalla mallien AIC-lukuja. Mallien valitsemisen jälkeen ne 

validoitiin käyttämällä DHARMa-pakettia. Lopuksi tulosten visualisointi tehtiin ggplot2-

paketilla. 

 
Taulukko 1. Ympäristöanalyysin mallit A-D. 

Malli Selittävät muuttujat Satunnaismuuttujat Vyöhykkeen säde 

A Etäisyys vesistöön, rakennusten pinta-
ala, puuston ikä ja lehtipuiden 
latvuspeittävyys 

Viikko ja laite 200 m 

B Etäisyys vesistöön, rakennusten pinta-
ala, puuston ikä ja lehtipuiden 
latvuspeittävyys 

Viikko ja laite 500 m 

C Rakennusten lukumäärä, koko puuston 
tilavuus ja lehtipuiden latvuspeittävyys 

Viikko ja laite 200 m  

D Rakennusten lukumäärä, koko puuston 
tilavuus ja lehtipuiden latvuspeittävyys 

Viikko ja laite 500 m 

 

3. Tulokset 

 

Spatiotemporaalisessa analyysissä selvitettiin habitaattien ja kuukausien välisiä eroja 

pohjanlepakon aktiivisuudessa. Habitaatteja verrattaessa nähtiin, että esikaupungin ja 

maatalousalueen sekä esikaupungin ja vanhan metsän välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 

aktiivisuudessa (EK vs. MA, p = 0.03 ja EK vs. VM, p = 0.03, Taulukko 2). Toisin sanoen 

maatalousalueella havaittiin merkittävästi enemmän aktiivisuutta verrattuna esikaupunkiin. 

Tilanne oli sama, kun verrattiin aktiivisuutta vanhan metsän ja esikaupungin välillä. Kun 

esikaupunkia verrattiin talousmetsään, saatiin suuntaa antavasti merkitsevä tulos (EK vs. NM, 

p = 0.09, Taulukko 2). Erot kaupungin ja esikaupungin välillä eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä (EK vs. KA, p = 0.1060, Taulukko 2). Eri kuukausien välistä aktiivisuutta 

vertailtaessa nähtiin, että elokuussa havaittiin tilastollisesti merkitsevästi enemmän 

aktiivisuutta kuin toukokuussa tai syyskuussa (p = < 2e-16, Taulukko 2). Ero elokuun ja 

heinäkuun välillä oli suuntaa antavasti merkitsevä (p = 0.09877, Taulukko 2). Elokuun ja 

kesäkuun välillä ei saatu merkitseviä tuloksia (p = 0.12465, Taulukko 2).  
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Eniten aktiivisuutta koko kauden aikana havaittiin vanhoissa suojelluissa metsissä, 

kun taas vähiten aktiivisuutta oli esikaupunkialueilla. Kuukausista elokuussa havaittiin eniten 

aktiivisuutta ja syyskuussa vähiten. Aktiivisuudessa oli myös nähtävissä kolme suurempaa 

piikkiä, jotka sijoittuivat kesäkuun loppupuolelle sekä heinä- ja elokuun keskivaiheille. 

Vaikka aktiivisuutta havaittiin pääsääntöisesti eniten vanhoissa metsissä, oli tilanne kuitenkin 

erilainen kesäkuussa, jolloin aktiivisuus oli korkein talousmetsissä sekä syyskuussa, jolloin 

vanhat metsät olivat esikaupungin jälkeen vähiten aktiivisin habitaatti. Talousmetsien 

aktiivisuushuippu oli kesäkuussa, jonka jälkeen aktiivisuus vähentyi siirryttäessä kohti 

lepakoiden aktiivisen kauden loppua. Esikaupunki-, kaupunki- ja maatalousalueilla 

aktiivisuus lisääntyi melko tasaisesti aina elokuun loppuun saakka, kunnes se romahti 

syyskuun aikana. Vaikka aktiivisuus romahtikin syyskuussa, oli se vielä merkittävästi 

korkeampi maatalousalueilla verrattuna muihin habitaatteihin (Kuva 3 ja 4).  

 
Taulukko. 2. Spatiotemporaalinen analyysi: Aktiivisuus eri habitaattien sekä kuukausien välillä. 

 Estimaatti Keskihajonta z-arvo p-arvo 

Vakiotermi  -1.5505  0.5288   -2.932  0.00337   

Kaupunki  1.1822  0.7316   1.616 0.10609 

Maatalous  1.6430  0.7506  2.189 0.02860  

Talousmetsä  1.2470   0.7356  1.695    0.09005  

Vanha metsä  1.5663  0.7330   2.137 0.03261  

Toukokuu -1.4973 0.1667 -8.980 < 2e-16  

Kesäkuu -0.2566 0.1671 -1.536 0.12465 

Heinäkuu -0.2632 0.1594 -1.651 0.09877  

Syyskuu -2.7427 0.1856 -14.777 < 2e-16  
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Kuva 3. Pohjanlepakon kuukausittainen aktiivisuus eri habitaateilla. Habitaatit järjestyksessä 
vasemmalle oikealle: esikaupunki, kaupunki, maatalous, talousmetsä ja vanha suojeltu metsä. 
  
 

Kuva 4. Pohjanlepakon aktiivisuushuiput viikkojen, kuukausien ja habitaattien välillä.  
MA = maatalous, EK = esikaupunki, KA = kaupunki, NM = talousmetsä ja VM = vanha suojeltu metsä. 
 

 

Ympäristöanalyysissä tutkittiin ympäristömuuttujien vaikutusta pohjanlepakon 

aktiivisuuteen neljän kilpailevan mallin (A-D) avulla. Mallien vertailussa D osoittautui 

parhaaksi ja B toiseksi parhaaksi malliksi (AIC: mD 2307.8 < mB 2315.2 < mC 2317.1 < mA 
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2318.2). Malleissa B ja D ympäristömuuttujien arvot oli laskettu 500 metrin 

puskurivyöhykkeen sisältä, jolloin voitiin todeta, että 500 metrin vyöhyke selitti paremmin 

pohjanlepakon aktiivisuutta verrattuna 200 metrin vyöhykkeeseen. Mallin D tuloksista 

nähtiin, että rakennusten lukumäärällä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus 

pohjanlepakon aktiivisuuteen ja, että vaikutus oli negatiivinen (p = 0.000494, Estimaatti = -

0.005696, Taulukko 3). Toisin sanoen rakennusten lukumäärän lisääntyminen johti 

pohjanlepakon aktiivisuuden vähentymiseen. Kaupungissa rakennusten keskimääräinen 

lukumäärä 500 metrin säteellä laitteesta oli paljon pienempi verrattuna esikaupunkiin. 

Kaupunkipisteiden ympärillä rakennuksia oli noin 130–300, kun taas esikaupungeissa niitä oli 

noin 240–770 (Kuva 5). Myös lehtipuiden latvuspeittävyyden lisääntyminen vaikutti 

negatiivisesti aktiivisuuteen, mutta sen tulos oli suuntaa antavasti merkitsevä (p = 0.078876, 

Estimaatti = -0.050806, Taulukko 3). Lehtipuiden latvuspeittävyydessä ei ollut nähtävissä 

selkeää eroa kaupungin ja esikaupungin välillä, vaikkakin korkein aktiivisuus havaittiin 

kaupunkialueilla, joissa latvuspeittävyys oli alle 5 % (Kuva 6). Puuston tilavuudella ei ollut 

vaikutusta (p = 0.278382, Taulukko 3).  

Mallin B tulokset osoittivat, että pohjanlepakoiden aktiivisuus vähentyy, kun etäisyys 

avoimeen vesialueeseen kasvaa (p = 0.0521, Estimaatti = -0.0006605, Taulukko 3). Etäisyys 

vesistöön vaihteli paljon eri kaupunki- ja esikaupunkipisteiden välillä. Kaupunkipisteiden 

etäisyys vesistöön oli pääsääntöisesti alle 1000 metriä, kun taas esikaupunkipisteillä se saattoi 

olla jopa 2700 metriä (Kuva 7). Kuten mallissa D myös mallissa B todettiin, että lehtipuiden 

latvuspeittävyyden lisääntyminen vaikuttaa negatiivisesti pohjanlepakon aktiivisuuteen (p = 

0.0519, Estimaatti = -0.0650714, Taulukko 3, Kuva 6). Sekä etäisyyttä vesistöön että 

lehtipuiden latvuspeittävyyden vaikutusta voidaan pitää suunta-antavasti merkitsevinä. 

Rakennusten pinta-ala (p = 0.8293) tai puuston ikä (p = 0.8934) eivät vaikuttaneet 

aktiivisuuteen.  
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Taulukko. 3. Ympäristöanalyysi: Ympäristömuuttujien vaikutus pohjanlepakon aktiivisuuteen. 

Malli D Estimaatti Keskihajonta z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -0.023211  0.657102  -0.035 0.9718 

Rakennusten lkm -0.005696  0.001635  -3.484 0.0005  

Puuston tilavuus 
(m3/ha) 

0.005265 0.004857  1.084 0.2784 

Lehtipuiden 
latvuspeittävyys (%) 

-0.050806 0.028912 -1.757 0.0789 

Malli B Estimaatti Keskihajonta z-arvo p-arvo 

Vakiotermi -0.2334999 2.0326166 -0.115 0.9085 

Rakennusten 
pohjapinta-ala (m2) 

0.0001969 0.0009133 0.216 0.8293 

Etäisyys vesistöön 
(m) 

-0.0006605 0.0003400 -1.942 0.0521 

Puuston ikä (v) -0.0042584 0.0317917 -0.134 0.8934 

Lehtipuiden 
latvuspeittävyys (%) 

-0.0650714 0.0334704 -1.944 0.0519  
 

 
 

 
Kuva 5. Rakennusten lukumäärän vaikutus pohjanlepakon aktiivisuuteen kaupungissa ja 
esikaupungissa. Punaiset pisteet kuvaavat aktiivisuutta esikaupungissa ja siniset kaupungissa. 
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Kuva 6. Lehtipuiden latvuspeiton vaikutus pohjanlepakon aktiivisuuteen kaupungissa ja 
esikaupungissa. Punaiset pisteet kuvaavat aktiivisuutta esikaupungissa ja siniset kaupungissa. 
 

 
Kuva 7. Tutkimuspisteiden etäisyys vesistöön ja sen vaikutus pohjanlepakon aktiivisuuteen 
kaupungissa ja esikaupungissa. Punaiset pisteet kuvaavat aktiivisuutta esikaupungissa ja siniset 
kaupungissa. 
 

4. Tulosten tarkastelu 

 

Tutkimukseni selvittää laaja-alaisesti pohjanlepakon elinympäristön käyttöä ihmisen 

muokkaamassa ympäristössä ja sitä, miten erilaiset ympäristömuuttujat vaikuttavat siihen. 

Tulokset viittaavat siihen, että pohjanlepakko kykenee käyttämään hyvinkin moninaisia 

elinympäristöjä, mutta hieman vaihtelevalla intensiteetillä. Tutkimuksessa kaikkein suosituin 



 22 

elinympäristö oli vanhat suojellut metsät. Sen lisäksi yllättävää oli, että kaikkein vähiten 

pohjanlepakoita tavattiin esikaupunkialueilla. Tulosten perusteella vanhat suojellut metsät 

ovat tärkein elinympäristö pohjanlepakolle, kun taas esikaupunkeja voitaisiin pitää 

epäsopivimpana. Kun vertasin eri kuukausien välistä aktiivisuutta, sain todeta, että elokuussa 

havaittavan eniten aktiivisuutta. Erilaisia ympäristömuuttujia tarkasteltaessa totesin, että 

urbaanissa ympäristössä merkittäviä tekijöitä olivat etäisyys avoimeen vesialueeseen, 

rakennusten lukumäärä sekä lehtipuiden latvuspeittävyys. 

 

4.1. Aktiivisuus eri habitaateilla: kaupunki ja esikaupunki 

 

Tulokset esikaupunki- ja kaupunkialueilta olivat erityisen yllättäviä, sillä useat tutkimukset 

ovat herätelleet ajatusta siitä, että erityisesti tiheän kaupungin sijaan lepakoita saattaisi 

houkutella esikaupungit ja niiden moninaiset ympäristöt (Threlfall ym. 2011; Gaisler, ym. 

1998). Esikaupunkialueiden on uskottu tarjoavan lepakoille sopivia ravinnonhankintapaikkoja 

(Threlfall, Law & Banks 2013) sekä luovan mahdollisuuden jopa suuremmalle diversiteetille 

ja aktiivisuudelle verrattuna vahvasti urbaaneihin (Coleman & Barclay 2012; Luck ym. 2013) 

ja jopa metsäisiin elinympäristöihin (Basham, Law & Banks 2011; Threlfall ym. 2011). 

Omissa tuloksissani ei näkynyt viitteitä siitä, että lepakoiden yksilömäärät tai aktiivisuus 

olisivat korkeampia esikaupunkialueilla. Tuloksia voisi mahdollisesti selittää se, että rajattu 

tutkimusalue ei sisältänyt lainkaan todellista suurkaupunkihabitaattia, kuten esimerkiksi useat 

Euroopassa ja Australiassa toteutetut tutkimukset. Todellisen suurkaupungin puuttumisen 

voidaan olettaa vaikuttavan siihen, miten voimakkaana lepakot kokevat ihmisperäisen häiriön 

tai, miten ne kykenevät käyttämään ihmisen muokkaamaa ympäristöä. Esimerkiksi 

Melbournen kaupungin keskustassa ihmisperäinen häiriö on luultavasti vahvemmin läsnä kuin 

Helsingin tai Espoon keskustassa (Luck ym. 2013).  

Kaupunkien suosio voisi selittyä pohjanlepakon siipimorfologian sekä 

kaikuluotaustaajuuden kautta, jotka mahdollistavat sille pitkienkin matkojen kulkemisen 

ravinnonhankinta- ja päiväpiilopaikkojen välillä sekä saalistuksen avoimilla alueilla, kuten 

kaupungeissa (Rydell 1993; Jung and Kalko 2011). Pohjanlepakko on myös yleisesti tunnettu 

tavastaan saalistaa katulamppujen ympärillä, jolloin kaupunkialueiden voimakas 

keinovalaistus on saattanut muodostaa paikkoja, joissa saalisrunsaus on korkea ja täten 

lisännyt habitaatin sopivuutta pohjanlepakolle (Rydell 1992; Arlettaz, Godat & Meyer 2000). 

Pääkaupunkiseudun keskusta-alueet ovat yleisesti ottaen melko vehreitä ja sisältävät paljon 



 23 

puustoisia alueita, jotka ovat edellytys pohjanlepakon esiintymiselle alueella (De jong 1994). 

On myös mahdollista, että kaupungit voisivat houkutella pohjanlepakoita paikalle sen jälkeen, 

kun poikasten ovat syntyneet kesä-heinäkuun vaihteessa. Kyseisen ilmiön ovat havainneet 

mm. Haupt, Menzler ja Schmidt (2006), jotka totesivat pohjanlepakon siirtyvän metsistä 

kaupunkialueille saalistamaan poikasten syntymän jälkeen. Myös omat tulokseni voisivat 

antaa viitteitä tästä, sillä aktiivisuuden nähdään lisääntyvän jälleen kaupungeissa heinäkuun 

puolen välin tienoilla.  

Lopuksi kaupunkialueiden suosiota voisi selittää niiden toimiminen eräänlaisina 

suojapaikkoina pedoilta (Baker & Harris 2007), sillä kaupungeissa petojen määrä on usein 

vähäisempi. Pohjanlepakolle luontaisia saalistajia ovat mm. pöllöt, kuten lehtopöllö, jonka on 

todettu saalistavan lepakoita esimerkiksi kaupunkien puistoissa ja esikaupungeissa (Lesiński, 

Gryz & Kowalski 2009). Esikaupunkien asutuskeskukset sijaitsevat usein metsän tai puistojen 

läheisyydessä ja tarjoavat täten oivan saalistushabitaatin pöllöille. Lehtopöllö saalistaa 

pohjanlepakoita kuitenkin vain opportunistisesti ja sen sijaan haitallisempi saalistaja 

saattaakin olla kissa, jonka on todettu saalistavan harvemmin asutuilla urbaaneilla alueilla, 

joissa ne saavat usein kulkea vapaana (Welch & Leppanen 2017).  

 

4.2. Ympäristömuuttujat: kaupunki vs. esikaupunki 

 

Erilaiset ympäristömuuttujat voisivat selittää eroja kaupungin ja esikaupungin välillä. 

Ympäristömuuttujia tarkasteltiin kahden erikokoisen puskurivyöhykkeen sisältä. Ympäristö 

500 metrin puskurivyöhykkeen sisällä selitti paremmin pohjanlepakon aktiivisuutta, mikä 

kertoo pohjanlepakon elinpiiriin koosta. Maisema 500 metrin säteellä laitteesta vastaa 

oletettavasti paremmin pohjanlepakon elinympäristövaatimuksiin, sillä se sisältää luultavasti 

enemmän niille tärkeitä piirteitä, kuten metsäalueita ja metsänreunaa, puujonoja sekä 

vesialueita (Russo, Jones & Migliozzi 2002). Itse ympäristömuuttujia tarkasteltaessa voitiin 

nähdä, että erityisesti rakennusten lukumäärällä on merkitystä. Rakennusten lukumäärän 

lisääntyminen puskurivyöhykkeen sisällä johti selvään aktiivisuuden vähentymiseen sekä 

kaupunki- että esikaupunkialueilla. Esikaupungissa rakennusten lukumäärä oli selvästi 

korkeampi verrattuna kaupunkialueeseen, mikä on saattanut vaikuttaa esikaupunkien 

aktiivisuuteen. Vaikka pohjanlepakot tunnetusti hyödyntävät erilaisia rakennuksia voi 

esikaupunkien tiheä rakentaminen mahdollisesti rajoittaa hyvien ravinnonhankinta-alueiden 

määrää. Tulokset ovat linjassa Threlfall ym. (2011) tutkimuksen kanssa, jossa lepakoiden 
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aktiivisuuden ja lajirunsauden havaittiin kärsivän lisääntyvästä rakennustiheydestä. Toisaalta 

kuitenkin Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä lepakoiden esiintymiselle 

ja rakennustiheydelle (Rydell 1992). Toisaalta rakennukset kaupunkialueilla on huomattavasti 

suurempia kuin rakennukset esikaupunkialueilla. Voisikin olla mahdollista, että korkeat 

kerrostalot ja niiden välissä olevat avoimet alueet, puistot ja viheralueet toimivat ikään kuin 

metsäaukkoina ja tarjoavat täten paremman saalistusympäristön kuin esikaupunkialueiden 

matala rakentaminen. 

Toinen vaikuttava tekijä oli etäisyys avoimeen vesistöön. Vaikka lähivuosien 

tutkimukset Suomessa (Ijas ym. 2017; Vasko ym. 2020) ovat antaneet viitteitä siitä, että 

etäisyys avoimeen vesialueeseen ei olisi merkittävää lepakoille on kuitenkin huomioitava se, 

että kyseiset tutkimukset on suoritettu pääosin metsäympäristössä. Kaupungissa ilma on 

luontaisesti kuivempaa verrattuna metsiin, jolloin vesistön merkitys voisi kasvaa juuri 

urbaanissa ympäristössä. Tämä voisi mahdollisesti olla yksi selittävistä tekijöistä 

kaupunkialueiden korkeampaan aktiivisuuteen, sillä ne olivat pääsääntöisesti yhteydessä 

yhteen tai useampaan vesialueeseen.  

Kolmas aktiivisuuteen vaikuttanut ympäristömuuttuja oli lehtipuiden latvuspeittävyys, 

jonka vaikutus selittyy epäilemättä pohjanlepakon käyttäytymisekologian pohjalta. Sekä 

kaupungissa että esikaupungissa oli nähtävissä sama trendi: aktiivisuus vähentyi puuston 

prosentuaalisen latvuspeittävyyden lisääntyessä. Pohjanlepakko on avointen alueiden 

saalistaja, joka saalistaa puiden latvojen korkeudella ja suosii alueita, joissa puuston 

latvuspeittävyys on pienempi (Dejong 1994). Toisin sanoen: vaikka puiden läsnäolo on 

pohjanlepakon esiintymisen edellytys urbaanissa ympäristössä, estää liiallinen 

latvuspeittävyys sen optimaalisen ravinnonhankinnan. Latvuspeittävyyden suhteen tulokset 

ovat yhteneväisiä Vasko ym. (2020) tulosten kanssa, jotka havaitsivat latvuspeittävyyden 

vaikuttavan negatiivisesti pohjanlepakon aktiivisuuteen. Ympäristömuuttujien vaikutukseen 

on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä vaikka tulokset olivatkin tilastollisesti 

merkitseviä, oli kaikkien muuttujien estimaatteilla verrattain pienet arvot (taulukko 3). 

 

4.3. Aktiivisuus eri habitaateilla: maatalous 

 

Maatalousalueet olivat esikaupungin jälkeen vähiten aktiivinen ympäristöluokka. Kyseistä 

tulosta voisi ensisijaisesti selittää vähäinen aineiston määrä, mikä johtui laitteiden 

hajoamisesta sekä katoamisesta. Kuten esikaupungeissa myös maatalousalueiden 
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vähäisempää aktiivisuutta voisi selittää myös mahdollisten petojen läsnäolo. 

Maatalousalueilla kissoja liikkuu enemmän vapaana ja kyseiset alueet myös sisälsivät paljon 

reunahabitaattia, jossa pohjanlepakot voivat altistua pöllöjen saalistukselle (Lesiński, Gryz & 

Kowalski 2009; Welch & Leppanen 2017). Tulos oli joka tapauksessa mielenkiintoinen, sillä 

esimerkiksi Virossa pohjalepakko on pikkulepakon lisäksi hyvinkin yleinen ja aktiivinen laji 

maatalousalueilla (Kalda, Kalda & Liira 2015). Toisaalta tulokset ovat yhteneviä Saksassa 

toteutetun tutkimuksen (Haupt, Menzler & Schmidt 2006) kanssa, jossa havaittiin, että 

maatalousalueet (pellot) muodostivat vain pienen prosenttiosuuden pohjanlepakon elinpiiristä 

verrattuna metsiin, urbaaneihin alueisiin, ruohostomaihin sekä järviin. Suomessa 

vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty eikä meillä ole täten tietoa siitä, miten 

lepakot hyödyntävät maamme maatalousalueita. Tällöin tutkimukseni tuloksia voidaan pitää 

merkittävinä, sillä ne tuottavat täysin uudenlaista sekä tarvittavaa tietoa Suomen 

maatalousalueiden merkityksestä pohjanlepakolle.  

Tutkimukset Euroopassa ovat korostaneet maiseman heterogeenisyyden merkitystä ja 

sitä, miten maisemaelementit, kuten puujonot, yksittäiset puut, metsälaikut ja vesistöt sekä 

etäisyys metsiin vaikuttavat lepakoiden aktiivisuuten ja lajirikkauteen (Frey-Ehrenbold ym. 

2013; Heim ym. 2015; Kalda, Kalda & Liira 2015). Muun muassa Heim ym. (2015) totesivat, 

että lepakoiden aktiivisuus lisääntyi merkitsevästi, kun alueen metsämaapeittävyys (p <0,01) 

oli suurempi ja etäisyys metsäalueisiin oli pienempi (p <0,01). Omassa tutkimuksessani 

laitteet olivat lähes poikkeuksetta sijoitettuna pellon reunassa sijaitsevaan metsälaikkuun tai 

puujonoon, mutta maisemaelementtien olemassaoloa tai etäisyyttä metsään en ottanut 

huomioon analyyseissä. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan niiden kuitenkin olettaa 

vaikuttavan lepakoiden aktiivisuuteen. Lopuksi mainittakoon, että useiden laitteiden 

menettämisestä huolimatta voitiin nähdä, että aktiivisuus maatalousalueilla lisääntyi syyskuun 

aikana, jolloin se oli kaikista ympäristöluokista aktiivisin. Aktiivisuuden lisääntymistä voisi 

selittää se, että elokuun aikana pohjanlepakot tunnetusti siirtyvät metsistä avoimille alueille 

ruokailemaan, sillä pimeyden lisääntyminen luo suojaa pedoilta (Ijas ym. 2017; Vasko ym. 

2020).  

 

4.4. Aktiivisuus eri habitaateilla: vanha suojeltu metsä ja talousmetsä 

 

Vanha metsä ja talousmetsä olivat tutkimuksen aktiivisimmin käytetyt ympäristöluokat, joista 

vanhassa suojellussa metsässä todettiin eniten aktiivisuutta. Samankaltaisia tuloksia ovat 
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saaneet myös Walsh ja Harris (1996), Legakis ym. (2000) sekä Avila-Flores ja Fenton (2005), 

jotka totesivat metsien olevan lepakoiden kannalta kaikkein suosituin elinympäristö. Samoilla 

linjoilla on myös Vaskon ym. (2020) tutkimus, jossa pohjanlepakon aktiivisuuden todettiin 

olevan suurinta vanhoissa kostean maaperän metsissä ja lisääntyvän erityisesti 

lehtimetsävaltaisilla alueilla. Vanhojen metsien suosio voisikin perustua juuri metsien 

kosteuteen sekä vanhojen lehtipuiden, kuten haapojen, läsnäoloon, jotka tunnetusti 

mahdollistavat korkeamman hyönteisdiversiteetin verrattuna havupuihin (Regnery ym. 2013). 

Myös puuston iällä sekä lahopuun määrällä voidaan olettaa olevan positiivisia vaikutuksia 

paikalliseen hyönteisyhteisöön (Gibb ym. 2013) ja täten pohjanlepakon esiintymiseen 

alueella. Vaikka tutkimuksessa en kerännytkään aineistoa metsän kosteudesta tai lehti- ja 

lahopuiden määrästä oli niiden läsnäolo kuitenkin silminnähden havaittavissa ja täten niiden 

vaikutuksen pohtiminen relevanttia.  

Vanhojen metsien luonnollinen aukkodynamiikka sekä puiden latvuston 

heterogeenisyys ovat mitä luultavimmin olleet omiaan lisäämään kyseisen habitaatin 

sopivuutta avoimia alueita suosivalle ja puiden latvuston korkeudella saalistavalle 

pohjanlepakolle (Dejong 1994; Vasko ym. 2020). Vasko ym. (2020) tuloksista poiketen 

vanhojen metsien aktiivisuus oli ympäristöluokista korkein myös elokuussa, mutta toisaalta 

vähentyi taas syyskuussa, jolloin aktiivisuus oli korkeampaa talousmetsissä ja 

maatalousalueilla. Tulosta voisi jälleen selittää pohjanlepakolle tyypillinen siirtyminen 

avoimille alueille, joita nuoret harvapuustoiset talousmetsät ja maatalousalueet edustavat.  

Nuorten talousmetsien suosio voisi sen sijaan pohjautua, yllättävää kyllä, metsien ja 

maiseman pirstoutumiseen. Vaikka yleinen ajatus tuntuu olevan, että metsien pirstoutumisella 

on pääasiassa negatiivisia vaikutuksia (Schulze, Seavy & Whitacre 2000; Duchamp & 

Swihart 2008), on nykytutkimus kuitenkin nostanut esille maiseman heterogeenisyyden 

merkityksen lepakoille (Boughey ym. 2011; Ethier & Fahrig 2011). Metsätalous ja siitä 

seuraava metsien pirstoutuminen on yksi maiseman heterogeenisyyttä lisäävä tekijä, jonka 

positiivisia vaikutuksia ovat todenneet mm. Ethier & Fahrig (2011). Tutkimuksessaan he 

huomasivat metsien pirstoutumisen ja metsälaikkujen lisääntymisen vaikuttavan positiivisesti 

lepakoiden aktiivisuuteen. Metsä- ja maataloudesta johtuva metsien pirstoutuminen on myös 

tunnetusti lisännyt erilaisten reunavyöhykkeiden määrää, joiden tiedetään olevan tärkeitä 

lepakoille ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta (Jantzen & Fenton 2013). 

Talousmetsien suosiota voisi mahdollisesti siis selittää maiseman täydentymistä (landscape 

complementation) kuvaava ilmiö, jossa eläimelle, tässä tapauksessa pohjanlepakolle, 

korvaamattomien resurssien etäisyys toisiinsa määrittää elinympäristön täydentymisen tason. 
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Pohjanlepakon oletetaan tällöin valitsevan alueet, joilla täydentymisen taso on korkeampi, 

jolloin se säästää liikkumisesta koituvia energeettisiä kustannuksia. Tällöin nykyaikainen 

metsänhoito, joka mahdollistaa alueellisen ja ajallisen heterogeenisyyden metsän iässä ja 

rakenteessa, on voinut hyödyttää tutkimusalueen pohjanlepakoita esimerkiksi luomalla uusia 

ravinnonhankintapaikkoja päiväpiilojen läheisyyteen (Law, Park & Lacki 2016). 

 

4.5. Kauden sisäinen vaihtelu 

 

Kun tutkimuslajina on habitaattigeneralisti, jonka elinympäristön käyttö on tiettävästi 

opportunistista koko Suomessa (Wermundsen 2010), ei välttämättä ole järkevää tarkastella 

vain yhden ympäristöluokan ja sen sisältämien ympäristötekijöiden vaikutusta pohjanlepakon 

aktiivisuuteen. Näiden lisäksi vähintäänkin yhtä merkittävä, ellei jopa merkittävämpi 

aktiivisuuteen vaikuttava tekijä on kauden sisäinen vaihtelu ympäristössä sekä pohjanlepakon 

käyttäytymisessä. Kylmemmillä alueilla lepakot joutuvat säätelemään elinkiertonsa ja 

aktiivisuustasonsa vuodenaikojen vaihtelun mukaan (Mackie and Racey 2007). Suomessa 

lepakoiden aktiivisen kauden aikana tapahtuukin paljon muutoksia valaistusolosuhteissa ja 

päivän pituudessa, lämpötilassa, latvuspeittävyydessä sekä maanpinnan kosteudessa, mikä 

vaikuttaa luonnollisesti käytettävissä oleviin resursseihin, sekä voi johtaa habitaatin käytön 

ajallisiin eroihin (Vasko ym. 2020). Eurooppalaisilla lepakkolajeilla aktiivisuuden on havaittu 

olevan matalaa alle 7 asteessa (Brooks 2009), mutta lämpötilan noustessa noin 10 asteeseen 

lepakoiden aktiivisuus lisääntyy voimakkaasti (Scanlon & Petit 2009). Tällöin toukokuun 

vähäistä aktiivisuutta voisi ennemminkin selittää ympäristön keskilämpötila ja sen vaikutus 

lentävien hyönteisten tiheyteen kuin erot habitaateissa. Suomessa kevätyöt ovat vielä 

keskimäärin melko kylmiä, jolloin lepakoiden saalistusaktiivisuus riippuu suoraan ympäristön 

lämpötilasta. Erityisesti kantaville naaraille saalistus viileällä säällä ei ole energeettisesti 

kannattavaa, jolloin yöt saatetaan viettää jopa kevyessä horroksessa (Rydell 1989), minkä 

voidaan olettaa näkyneen tutkimuksessa vähäisenä aktiivisuuteena.  

Kesäkuun alussa naaraslepakot kerääntyvät yhteen ja muodostavat 

lisääntymisyhdyskuntia. Poikasten syntyminen ajoittuu kesä- ja heinäkuun vaihteeseen, 

jolloin imettävien naaraiden aktiivisuus nousee lisääntyvän energiantarpeen sekä lämpötilan 

johdosta (Rydell 1993). Kyseinen aktiivisuuden nousu näkyi selvästi myös omissa 

tuloksissani, jossa aktiivisuus lisääntyi kesäkuun loppupuolella vanhoissa metsissä sekä 

talousmetsissä. Imetyksen aikaan naaraat kuitenkin pyrkivät maksimoimaan 
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energiatehokkuutensa ja keskittyvät tällöin vain kaikkein kannattavimmille saalistuspaikoille 

(Mackie & Racey 2007), jolloin niiden liikkuminen saattaa olla vielä alueellisesti 

rajoittunutta. Imetyksen jälkeen lepakoiden elinympäristön käyttö kuitenkin muuttuu ja 

aktiivisuus sekä öiset lentomatkat kasvavat (Davidson-Watts, Walls & Jones 2006). Ilmiön 

voi havaita selvästi lisääntyvänä aktiivisuutena kaikissa ympäristöluokissa heinäkuun puolen 

välin tienoilla. Lisääntynyt aktiivisuus liittyy naaraiden ja poikasten lisääntyneeseen 

liikkumiseen kolonioiden loppuvaiheessa: poikaset poistuvat ensi kertaa pesistä 

harjoittelemaan lentämistä (Rydell 1993) ja samaan aikaan naaraat lähtevät saalistamaan 

kauemmaksi pesältä (Davidson-Watts, Walls & Jones 2006). Lisääntymiskolonioiden 

hajotessa naaraat ja poikaset poistuvat pesistä lopullisesti, jolloin liikkeellä on myös enemmän 

yksilöitä, mikä nähdään luonnollisesti korkeampana aktiivisuutena (Rydell 1989; Rydell 

1993; Heim ym. 2016). Mysteeriksi kuitenkin jää, miksi pohjanlepakoiden aktiivisuus 

vähentyi kesä- ja heinäkuun vaihteessa, vaikka sen voisi ajatella lisääntyvän tasaisesti aina 

kolonioiden lopulliseen hajoamiseen asti. Tätä voisi mahdollisesti selittää juuri syntyneet 

poikaset ja se, että emo ei voi hetkeen jättää poikasiaan tai ainakaan saalistaa laajoilla alueilla. 

Viimeinen kaikkia ympäristöluokkia koskeva aktiivisuuspiikki nähtiin elokuussa, 

jolloin aikuiset lepakot lähtevät aktiivisesti etsimään lisääntymiskumppania. Tällöin naaraiden 

lisäksi myös koiraat ovat aktiivisia. Elokuussa kesällä syntyneet poikaset saalistavat jo 

itsenäisesti ja lisäävät täten myös omalta osin loppukesän aktiivisuutta (Kunz, Lumsden & 

Fenton 2003; Rydell ym. 2020). Lopuksi elokuun aikana kaikilla yksilöillä herää tarve 

kerryttää riittävä talvikunto, mikä näkyy oletettavasti lisääntyneenä saalistusaktiivisuutena. 

Elo-syyskuussa ilmojen viilentyessä lepakoiden aktiivisuus on taas voimakkaasti riippuvainen 

ympäristön lämpötilasta (Rydell 1989), mikä on todennäköisin selitys elokuun jälkeiselle 

aktiivisuuden merkittävälle tippumiselle. Aktiivisen kauden saavuttaessa päätepistettään 

siirtyvät pohjanlepakot talvehtimispaikoille (Rydell 1993). Syyskuussa ennen aktiivisuuden 

päättymistä oli tuloksissa kuitenkin nähtävissä hieman lisääntyvää aktiivisuutta 

maatalousalueilla. Tätä voisi mahdollisesti selittää alkusyksyn pimenevät yöt, jolloin avoimia 

alueita suosiva pohjanlepakko saattaisi turvallisemmin saalistaa myös avoimilla 

maatalousalueilla (Wermundsen 2010).  
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4.6. Lepakoiden suojelu  

 

Nyky-yhteiskunnassa arvostetaan suuresti luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita, jonka 

takia lajit, jotka tuottavat kyseisiä palveluita hyötyvät lisääntyneestä suojelusta. Me olemme 

kuitenkin vasta alkaneet ymmärtää lepakoita ja niiden todellista roolia erilaisissa 

ekosysteemeissä. Lepakot ovat olleet ns. näkymättömiä palveluntarjoajia, jonka takia 

esimerkiksi maiseman rakenteellisten muutosten vaikutus niiden populaatioon on vielä 

huonosti ymmärretty (Kalda ym. 2015). Lisäksi ongelmaksi voi muodostua se, että 

lepakkolajit, jotka eivät tarjoa selkeitä rahallisia etuja ihmistalouteen eivät voi hyötyä 

suojelusta (Voigt & Kingston 2016). Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin paljastaneet 

lepakoiden arvon ekosysteemipalveluiden saralla erityisesti maataloudessa, johon ne tuottavat 

ainutlaatuisia ja laaja-alaisia rahallisia etuja pölyttäessään kasveja sekä säätelemällä 

hyönteisten runsautta (Kalda ym 2015; Heim ym. 2016). Suomessa vastaavanlaisia 

tutkimuksia ei ole vielä tehty, mutta epäilemättä erityisesti avoimiin alueisiin sopeutuneet 

lajit, kuten pohjanlepakko, voisivat potentiaalisesti rajoittaa viljelysten 

kasvinsyöjähyönteisten runsautta. Lepakoiden monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden 

edistämiseksi tulisi viljelyskäytön hallitsemiin maisemiin perustaa esimerkiksi vesistöjä sekä 

puukujia ja pieniä metsäalueita maatalousalueita yhdistämään (Kalda ym 2015). Erityisen 

tärkeinä voitaisiin pitää lehtipuita, sillä ne tarjoavat sopivia päiväpiiloja sekä suojaa pedoilta 

mutta myös ravintoa. Myöskään maiseman heterogeenisyyttä ei voida liikaa korostaa, sillä se 

on yksi tärkeimmistä tekijöistä ylläpitämässä biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien 

toimivuutta maatalousympäristöissä. Mahdollisia lepakoiden seurantaohjelmia suunniteltaessa 

olisi tärkeää huomioida lepakoiden kauden sisäinen vaihtelu, mikä näkyi selvästi 

tutkimukseni tuloksissa (Heim ym. 2015). Tulosten pohjalta on perusteltua pohtia olisiko 

Suomessa syytä tehdä ekologista tutkimusta siitä, miten lepakoiden selviytymistä 

maatalousmaisemissa voitaisiin edistää. 

 Euroopassa metsät toimivat välttämättöminä ravinnonhankinta- ja suojapaikkoina 

lepakoille sekä tarjoavat päiväpiiloja puiden koloissa, kuoren tai lehtien alla (Kunz, Lumsden 

& Fenton 2003). Vaikka Suomessa pohjanlepakko tunnetaan yleisesti habitaattigeneralistina 

emme kuitenkaan voi ohittaa tulosten antamaa viitettä siitä, että niillekin vanhat metsät ovat 

hyvin merkittävä, ellei jopa merkittävin elinympäristö. Kuten Vasko ym. (2020) totesivat, 

alleviivaavat tulokset vanhojen metsien merkitystä lepakoiden monimuotoisuuden kannalta. 

Tutkimukseni tutkimuslaitteet olivat sijoitettuna vanhoihin suojeltuihin metsiin, jolloin 
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tulokset korostavat erityisesti tarvetta kyseisten ympäristöjen perustamiseen ja suojelemiseen 

Suomessa. Kuten maatalousalueilla myös metsäekosysteemeissä lepakot toimivat tunnetusti 

hyönteisten top-down säätelijöinä (Kalka, Smith & Kalko 2008; Vesterinen ym. 2018).  

Vanhojen metsien lisäksi pohjanlepakon aktiivisuus oli korkeaa myös talousmetsissä, mikä 

herättää kysymyksiä siitä, voisivatko pohjanlepakot toimia ekosysteemipalvelun tuottajina 

myös talousmetsissä. On kuitenkin otettava huomioon se, että vaikka pohjanlepakot toimisivat 

merkittävänä hyönteisten runsauden säätelijöinä talousmetsissä ei tehokkaan metsänhoidon 

vaikutuksia lepakkoyhteisöihin tunneta erityisen hyvin (Miles ym. 2006). Useilla alueilla 

metsänhoito on voimakasta, jolloin on tärkeää ymmärtää, miten ihmisen metsään kohdistamat 

muokkaustoimet vaikuttavat lepakoiden saatavilla oleviin resursseihin. Talousmetsissä 

lepakoiden selviytyminen edellyttää luultavimmin mosaiikkimaisen yhdistelmän alueita, jossa 

on metsänhoitoa ja alueita, joissa hoitoa ei toteuteta. Uusien metsänhoitomenetelmien 

uskotaan luovan moniulotteisempaa metsämaisemaa ja sen toivotaan hyödyttävän lepakoita. 

Uudenlaisten metsänhoitomenetelmien käyttö vaatisi kuitenkin pidemmän ajan tutkimusta ja 

lepakoiden seurantaa, sillä vielä on hyvin vähän ohjeistusta ja tietoa siitä, mikä on lepakoille 

riittävä määrä metsää, joka tulisi säilyttää. Metsää käyttävät lepakot kuitenkin vaativat 

ympäristöltä riittävästi päiväpiiloja, ravinnonhankinta- ja juomapaikkoja sekä 

maisemaelementtejä, joiden samanaikainen tarjoaminen hoidetussa metsässä voi olla vaikeaa 

(Law, Park & Lacki 2016). 

 Tutkimuksen aikana pohjanlepakkoa tavattiin urbaaneilla alueilla kaupungeissa ja 

esikaupungeissa – kaupungissa jopa niin paljon, että aktiivisuus siellä lähenteli 

talousmetsäluokan aktiivisuutta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka jotkin lepakkolajit 

voivat menestyä kaupunkiolosuhteissa ei niiden vaikutusta populaatiodynamiikan ja 

kelpoisuuden kannalta tunneta vielä erityisen hyvin. Huomioimisen arvoista on myös se, että 

vain jotkin lepakkolajeista ovat sopeutuneet käyttämään rakennuksia päiväpiiloinaan. Sen 

sijaan luonnollisempiin päiväpiiloihin, kuten luolat ja puunrungot, sopeutuneet lajit eivät voi 

käyttää rakennuksia (Russo & Ancillotto 2015). Urbaaneilla alueilla pohjanlepakon tiedetään 

hyödyntävän katuvalaistusta, jonka uskotaan vaikuttaneen voimakkaasti sen 

ravinnonhankintaan. Katuvalot muodostavat paikallisesti korkeita saalistiheyden alueita, 

joiden ajallinen ja paikallinen sijainti on lepakon kannalta ennustettavissa (Rydell 1992).  

Ruotsissa, kuten myös Suomessa, pohjanlepakon uskotaan olevan maan yleisin 

lepakkolaji. Rydell ym. (2020) uskookin, että pohjanlepakko on hyötynyt urbanisaatiosta ja 

valaistuksen lisääntymisestä, mikä on todennäköisesti johtanut populaation kasvuun. 

Tutkimuksesta kuitenkin selviää, että pohjanlepakoiden määrä on vähentynyt Etelä-Ruotsissa 
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59 % viimeisen 30 vuoden aikana. Syyksi epäillään katuvalojen vaihtumista elohopeasta 

natrium-, halogeeni- tai LED-lamppuihin, joka on luultavimmin johtanut muuttuneeseen 

hyönteisten paikalliseen runsauteen ja täten vaikuttanut pohjanlepakoiden 

ravinnonsaatavuuteen.  

Rydell ym. (2020) tulokset herättävät epäilyksen siitä voisivatko kaupunki- ja 

esikaupunkialueet myös Suomessa toimia potentiaalisina ekologisina loukkuina niitä 

hyödyntäville lepakoille jo nyt tai myöhemmin tulevaisuudessa. Kaupunkialueille 

sopeutumisen kannalta on myös merkitystä sillä, minkä habitaatin yhteydessä kaupunkialue 

sijaitsee (Coleman & Barclay 2012). Tällöin voitaisiin olettaa, että kaupungissakin 

esimerkiksi maisemaelementtien, kuten riittävän puustoverkoston, ylläpitäminen tai 

perustaminen voisi parantaa joidenkin lepakoiden sietokykyä kaupungistumista kohtaan. 

Toisaalta omat tulokseni ovat Suomessa ensimmäisiä laatuaan, jolloin tulevaisuudessa 

tarvittaisiin enemmän tutkimusta ja seurantaa siitä, mikä kaupungeissa ja esikaupungeissa 

vaikuttaa lepakkolajien menestykseen, päiväpiilon valintaan ja ravinnonhankintaan. Tietoa 

tarvitaan, jotta pohjanlepakoiden kuin myös muiden lepakoiden suojelu urbaaneilla alueilla 

olisi mahdollista. 

 

4.7. Tutkimuksen rajoitukset ja ehdotukset tulevaisuuden tutkimuksiin 

 

Vaikka pohjanlepakko esiintyi tutkimuksen aikana kaikissa ympäristöluokissa, on kuitenkin 

muistettava, että se on generalistilajina hyvin joustava habitaattivaatimuksissaan sekä sietää 

mahdollisesti paremmin ihmishäiriötä. Näin tilanne ei kuitenkaan epäilemättä ole kaikkien 

Suomen lepakkolajien kohdalla. Tutkimukselle merkittävää lisäarvoa olisikin tuonut 

useamman lajin tarkastelu samanaikaisesti valituissa ympäristöluokissa. Useamman lajin 

tarkastelu olisi tuottanut laajemman näkemyksen Etelä-Suomen lepakkoyhteisön tilanteesta. 

Samalla tulokset olisivat olleet erityisen arvokkaita myös luonnonsuojelun näkökulmasta, 

josta selvästi vielä uupuu riittävä tieto Suomessa yleisesti ja harvoin tavattavista lepakoista ja 

niiden elinympäristön käytöstä.  

Tutkimus selvittää vain yhden kauden aikaisia tapahtumia. Useamman lajin 

tarkastelun lisäksi olisikin ollut tärkeää, että tutkimukseni kaltaista seurantaa suoritettaisiin 

useamman vuoden ajan, jolloin tutkimus ottaisi huomioon eri vuosien välisen vaihtelun. 

Laitteiden hajoamiselta tai katoamiselta ei myöskään vältytty, mikä on voinut vaikuttaa 

voimakkaasti maatalousalueen tuloksiin, eikä tulokset sieltä ole välttämättä luotettavia. Tästä 
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syystä tutkimusta erityisesti maatalousalueilla olisi hyvä jatkaa. Erityisen tärkeä ajankohta 

olisi aktiivisen kauden lopussa syyskuussa, jolloin aktiivisuus maatalousalueilla oli korkein 

laitteiden katoamisesta ja hajoamisesta huolimatta. Myös laitteiden äänitysajankohtaa olisi 

syytä miettiä tarkkaan, sillä viikonloppuisin toteutettu äänitys on saattanut vinouttaa tuloksia 

mahdollisen korkeamman melun takia. Mitä valittuihin ympäristömuuttujiin tulee on 

pohdittava, onko järkevää mitata yksittäisiä ympäristömuuttujia, jotka vaikuttaisivat 

lepakoiden aktiivisuuteen kahden erilaisen habitaatin välillä. Tutkimuksessa vertailin 

esikaupungin sekä kaupungin välisiä eroja aktiivisuudessa suhteessa ympäristömuuttujiin, 

vaikka molemmat habitaatit olivat verrattain hyvinkin erilaisia keskenään. Eroja 

ympäristöissä oli kuitenkin myös yksittäisen ympäristöluokan sisällä, joka oli nähtävissä 

suurina aktiivisuuseroina saman ympäristöluokan eri laitteiden välillä. Tulevaisuuden 

tutkimuksissa olisikin tärkeää yrittää löytää paremmin toisiaan vastaavia ympäristöjä, jotta 

erot ympäristöluokan sisällä eivät kasvaisi suuriksi ja täten mahdollisesti vinouttaisi tuloksia.  

 

4.8. Loppusanat 

 

Tutkimuksen rajoituksista ja ongelmista huolimatta on korostettava, että näin kattavaa 

tutkimusta pohjanlepakoiden habitaatin käytöstä ei Suomessa ole koskaan aiemmin tehty. 

Tutkimus antaa merkittävää tietoa pohjanlepakon kauden sisäisestä vaihtelusta sekä siitä, 

miten se näkyy habitaatin käytössä. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että pohjanlepakko 

todellakin käyttää ympäristöään hyvin opportunistisesti ja kykenee esiintymään myös alueilla, 

joissa ihmisperäinen häiriö on vahvasti läsnä. Tutkimuksen pohjalta olisi varmasti sopivaa 

olettaa, että Suomessa pohjanlepakot sietävät ja osaavat käyttää hyväkseen ihmisen 

aiheuttamia muutoksia sen elinympäristössä. Toisaalta on kuitenkin muistettava, että vaikka 

pohjanlepakko habitaattigeneralistina esiintyikin kaikissa tutkimukseen valituissa 

ympäristöluokissa, oli vanhat suojellut metsät kuitenkin sille selvästi tärkein elinympäristö. 

Näin ollen tulokset korostavat lepakoiden kannalta tärkeiden habitaattien, kuten vanhojen 

suojeltujen metsien, säilyttämisen merkitystä.  
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