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1  JOHDANTO 

Sipoon kunta on käynnistänyt asemakaavamuutoksen laatimisen Oikopolun alu-
eelle (kuva 1). Kohde sijaitsee Nikkilän taajaman länsiosassa Nikkiläntien eteläpuo-
lella ja Brobölentien itäpuolella. Aluetta sivuaa Lehtimäenkuja. Asemakaavan 
muutosalueen pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria ja se rakentamatonta puistoaluetta. 

Oikopolun asemakaavamuutoksen lähtötiedoksi tarvittava luontoselvitys tilattiin 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn on tehnyt biologi, FM Marko Vauhko-
nen. 

 

 
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Selvitysalueelta ei ollut saatavilla aiempia luontotietoja. Tämän työn osana alueen 
luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon rekistereistä ja paikkatietoaineis-
toista (Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelu) sekä Lajitietokeskuk-
sesta (laji.fi). 

Kevään ja kesän 2020 aikana tehdyt luontoselvityksen maastotyöt suunniteltiin ja 
toteutettiin niin, että tulosten perusteella voidaan arvioida asemakaavan luonto-
vaikutuksia. Selvitykset tehtiin asemakaavatarkkuudella soveltaen ympäristöhal-
linnon ohjeita (mm. Söderman 2003, Nieminen & Ahola 2017). 
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2.1  Maastotöiden toteuttaminen 

Maastoinventoinnit kattoivat kuvaan 1 rajatun selvitysalueen. Kaikissa maasto-
töissä käytettiin GPS-laitetta (Garmin 62s), jolla mm. havaintopaikat voidaan pai-
kantaa riittävällä tarkkuudella. 

Liito-orava 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin 28.4.2020 ympäristöhallinnon ohjeiden 
(Sierla ym. 2004, Nieminen & Ahola 2017) mukaisesti. Liito-oravan jätöksiä etsit-
tiin metsäalueilta liito-oravalle sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. 
Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat ja le-
pät. Mahdolliset jätöslöydöt paikannetaan GPS-laitteella. 

Liito-oravan asuttamilta metsäalueilta etsitään lajin pesäpuita (kolopuut, ri-
supesät), jotka lähiympäristöineen ovat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja. Elinpiirien ydinalueet rajataan kartalle jätöshavaintojen, puuston rakenteen 
ja mahdollisten pesäpuiden perusteella. Lisäksi tarkastellaan liito-oravan käyttä-
miä tai lajille mahdollisia puustoisia kulkuyhteyksiä ympäröiville metsäalueille. 

Pesimälinnusto 

Pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää ns. huomionarvoisten lajien 
(ks. jäljempänä) ja pesivälle linnustolle tärkeiden kohteiden esiintyminen asema-
kaava-alueella. Yleisten lintujen parimääriä tai reviirien sijaintia ei pyritty selvittä-
mään. Inventoinnissa sovellettiin lintujen reviirikäyttäytymiseen perustuvaa kar-
toituslaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988), jossa alue kierretään jal-
kaisin huolellisesti läpi ja havaitut linnut merkitään karttapohjalle. Laskennat teh-
tiin varhain aamulla (klo 3.30–9), jolloin pesimäpaikoillaan oleskelevat linnut ovat 
parhaiten havaittavissa (laulu yms.). 

Lintulaskenta toistettiin alueella kolme kertaa, mitä on pidetty asemakaavatark-
kuudella minimimääränä eri aikaan saapuvien muuttolintujen ja eri aikaan pesi-
vien lajien havaitsemiseksi. Lintulaskennat tehtiin 28.4., 19.5. ja 19.6.2020. Ensim-
mäisellä käynnillä keskityttiin varhain pesivään lajistoon (mm. tikat, kanalinnut, 
osa petolinnuista). 

Selvitysalue kuljettiin jokaisella laskentakerralla jalkaisin läpi niin, ettei mikään 
kohta jäänyt maastosta riippuen noin 30–50 metriä kauemmaksi kulkureitistä. 
Kaikki laskentakierrokset tehtiin lintujen havaitsemisen kannalta hyvässä säässä 
(poutaa, tyyntä tai heikkoa tuulta). 

Laskennoissa merkittiin muistiin kaikki tavatut lintulajit sekä kartoille huomionar-
voisten lintujen havaintopaikat käyttämällä Koskimiehen ja Väisäsen (1988) oh-
jeen mukaisia merkintätapoja. Huomionarvoisia lintuja olivat seuraavat: 

• erityisesti suojeltavat ja muut uhanalaiset lajit 

• silmälläpidettävät lajit  

• alueellisesti uhanalaiset lajit 

• lintudirektiivin liitteen I lajit 

• Suomen erityisvastuulajit 
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• tikat lukuun ottamatta yleistä käpytikkaa 

• petolinnut 

• merkittävien elinympäristöjen, esim. lehtojen ja vanhojen metsien, ilmen-
täjälajit. 

Tulokset tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yk-
sikin pesintää ilmaiseva havainto (parit, laulavat koiraat, varoittelevat yksilöt jne.) 
lajille sopivassa ympäristössä. Tulosten perusteella rajataan linnustollisesti mer-
kittävät alueet tai kohteet. 

Lepakot 

Sipoon lepakkoselvityksessä (Siivonen & Wermundsen 2006) ei ole rajattu arvok-
kaita lepakkoalueita Oikopolun alueelta. 

Kaikki maassamme esiintyvät lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a) lajei-
hin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
kielletty luonnonsuojelulaissa. Lepakoiden lisääntymispaikkoja ja päivälepopaik-
koja on tavallisimmin vanhoissa rakennuksissa ja luonnonkoloissa. 

Lepakot ovat Suomen oloissa aktiivisia tavallisesti (huhti–)toukokuusta syys–loka-
kuuhun. Ne käyttävät mm. ruokailuun eri alueita kesän eri vaiheissa, minkä vuoksi 
lepakkokartoitus tulee inventointiohjeiden mukaisesti toistaa eri ajankohtina, 
alku-, keski- ja loppukesällä. 

Lepakkoselvityksen tarkoituksena oli inventoida alueen lepakkolajistoa ja eri lajien 
runsautta sekä paikallistaa tärkeät lepakoiden ruokailualueet ja niille johtavat 
mahdolliset lentoreitit. Selvitys tehtiin yöaikaan reittikartoitusmenetelmällä Suo-
men lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY 2012) ja Bat Conservation Trustin (Col-
lins 2016) suositusten mukaisesti. Lisäksi etsittiin päiväaikaan mahdollisia lepakoi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkoja luonnonkoloista. 

Aktiivikartoituksella saadaan pinta-alaltaan pienehköllä alueella käyttökelpoisinta 
aineistoa. Maastokäynnit tehtiin 7.–8.6., 12.–13.7. ja 17.–18.8.2020. Sääolot oli-
vat kaikilla kartoituskerroilla työhön sopivat (lämpötila yli +10 °C, poutaa, tyyntä 
tai enintään heikkoa tuulta). 

Selvitysalueen lepakoille soveltuvat elinympäristöt käveltiin kaikkina kartoitusöinä 
läpi niin, ettei mikään alueen osa jäänyt yli 30–40 metrin päähän kulkureitistä. 
Kartoitusreittien ulkopuolelle jäivät puuttomat tai hyvin harvapuustoiset aukeat. 
Tiheäpuustoiset nuoret metsät inventoitiin yleispiirteisemmin, sillä ne eivät ole 
lepakoille hyvin sopivia saalistusympäristöjä. 

Valoisana aikana ennen aktiivikartoitusta etsittiin lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikoiksi sopivia kohteita. Niiden luona havainnoitiin mahdollisia päiväpiilosta 
lähteviä lepakoita ennen auringonlaskua ja varsinaisen kartoituksen alkamista 
sekä kartoituksen jälkeen ennen auringon nousua. 

Aktiivikartoitus alkoi valaistusolojen mukaan noin puoli tuntia auringonlaskun jäl-
keen. Ennalta suunniteltuja reittejä pitkin käveltiin rauhallisesti ja lepakoita kuun-
neltiin kannettavan ultraääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin (Pettersson D240x) 
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avulla. Laitteella voidaan havaita lepakoiden päästämät korkeataajuiset kaikuluo-
tausäänet. Hyvältä vaikuttavilla saalistusalueilla pysähdeltiin ja lepakoita havain-
noitiin tarkemmin. Tarvittaessa tallennettiin (Edirol R-09) lepakoiden ääniä myö-
hempää määrityksen varmistamista varten käyttämällä detektorin aikalaajennus-
toimintoa. 

Lepakkohavainnot kirjattiin ylös ja paikannettiin. Todetut lepakoiden käyttämät 
alueet luokiteltiin ja arvotettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY 
2012) ohjeen mukaisesti (luokat I–III) sekä rajattiin kartalle. Rajaukset perustuvat 
lepakkohavaintojen lisäksi niille sopivaksi arvioidun elinympäristön esiintymiseen. 

Lepakkolajia ei aina pystytä määrittämään ääni- ja näköhavaintojen perusteella. 
Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat erotettavissa ainoastaan anatomisten rakentei-
den perusteella. Nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimellä viiksisiippa-
laji. 

Kirjoverkkoperhonen 

Kirjoverkkoperhonen on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jota koskevat 
luonnonsuojelulain 49 §:n suojelumääräykset. Laji esiintyy Sipoon seudulla melko 
yleisenä. 

Kirjoverkkoperhosen esiintymistä voidaan selvittää lajin lentokautena kesäkuussa 
sekä loppukesällä–alkusyksyllä etsimällä maitikkakasvustoista toukkien kutomia 
seittipesiä (Nieminen & Ahola 2015, Sierla ym. 2004). Tulosten luotettavuuden 
varmistamiseksi tehtiin selvitysalueella molemmat inventoinnit. 

Kesäkuun selvityskäynnillä (8.6.2020) etsittiin ja havainnoitiin aikuisia perhosyksi-
löitä ennen kaikkea harvapuustoisilla kuvioilla, metsäkuvioiden reunaosissa ja au-
keiden reunoilla, joissa lajin esiintyminen on todennäköisintä. Käynti tehtiin päi-
väaikaan hyvissä sääoloissa. Mahdolliset kirjoverkkoperhoshavainnot kirjataan 
ylös ja paikannetaan. 

Selvitysalueelta inventoitiin ja rajattiin kartalle kasvillisuusselvityksen yhteydessä 
kirjoverkkoperhosen toukkien ravintokasvien (tällä kohteella vain kangas- ja met-
sämaitikka) riittävän runsaat esiintymät. Näiltä paikoilta käytiin etsimässä lajin 
toukkapesiä 25.8.2020. Tulosten perusteella rajataan mahdolliset kirjoverkkoper-
hosen lisääntymispaikat. 

Lahokaviosammal 

Lahokaviosammal on uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, jota on viime vuo-
sina löydetty runsaasti eri puolilta Uuttamaata. 

Lahokaviosammalinventointi tehtiin 28.4.2020. Selvitysalueen puustoiset osat kä-
veltiin huolellisesti läpi samalla havainnoiden lajille sopivia kasvupaikkoja. Lahoka-
viosammalen itiöpesäkkeitä ja itujyväsryhmiä (protoneemagemmat) etsittiin huo-
lellisesti sopivilta kasvupaikoilta, lähinnä lahokannoilta ja maapuilta. 

Tavatut kasvupaikat paikannetaan GPS-laitteella. Niistä kirjataan muistiin kasvu-
paikan perustiedot (kasvualustan tyyppi/laatu ja lahoaste) ja havainnon laatu 
(itiöpesäkkeiden tai pesäkeperien lukumäärä, itujyväsryhmien lukumääräluokka). 
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Inventoinnissa käytetään otsalamppua ja tarvittaessa luppia. Todettujen kasvu-
paikkojen ympärille rajataan ns. ydinalue eli elinympäristökuvio, jonka lahoka-
viosammalen esiintymä vaatii säilyäkseen (mm. pienilmasto- ja kosteustekijät). 

Kasvillisuus, arvokkaat luontokohteet ja muut merkittävät eliölajit 

Selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyyppejä, arvokkaita luontokohteita ja putki-
lokasvistoa inventoitiin 9.7.2020, jolloin selvitysalue käveltiin kattavasti läpi. Täy-
dentäviä tietoja oli saatu jo aiemmilla maastokäynneillä. Alueelta inventoitiin sekä 
kirjattiin muistiin luonnonolojen, kasvillisuuden ja kasviston yleiskuvaus sekä mah-
dolliset erityispiirteet. 

Maastossa selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Näitä ovat mm. 
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 luvun 11 §:n 
mukaiset pienvesikohteet, metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt ja Suomessa 
uhanalaiset luontotyypit (Kontula & Raunio 2018a, b). Lisäksi arvioitiin, onko alu-
eella kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016) tai 
maakunnalliset LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012). Luontokohteet rajattiin 
kartalle ja arvotettiin. 

Huomionarvoisten putkilokasvilajien (luontodirektiivin liitteiden II ja IV(b) lajit, eri-
tyisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpi-
dettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset lajit) esiintyminen inventoitiin ke-
vään ja kesän maastokäynneillä. Huomionarvoisten kasvilajien esiintymät paikan-
netaan ja niistä kirjataan ylös mm. runsaustieto. 

Maastokäynneillä havainnoitiin myös muuta eliölajistoa ja arvioitiin huomionar-
voisen lajiston kannalta merkittävät elinympäristöt tai kohteet sekä mahdolliset 
lisäselvitystarpeet. 

2.2  Luontokohteiden arvottaminen 

Arvokkaille luontokohteille (alaluku 3.2) annettiin seuraavan jaottelun mukainen 
arvoluokka. Sulkuihin on merkitty vastaava Södermanin (2003) mukainen arvo-
luokka. Luokkien kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu 
mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto.  

Södermanin (2003) mukainen luontokohteiden luokittelu: 

A  Kansainväliset 
B  Kansalliset 
C  Maakunnalliset/seudulliset 
D  Paikalliset 
E  Muut 

1. Alue, jolla on vain vähäisiä luontoarvoja 

Kohde edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä esiinny harvinaisia tai uhanalaisia 
lajeja tai luontotyyppejä. Kyseessä voi olla myös kohde, jonka luontoarvot ovat 
tuhoutuneet ja arvoluokitusta voidaan nostaa arvojen palatessa. 
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2. Paikallisesti arvokas alue (Söderman luokka D) 

Kohde on tavanomaisesta poikkeava elinympäristö, jolla voi esiintyä vähintään 
paikallisesti harvinaisia lajeja, vähintään paikallisesti merkittäviä elinympäristöjä 
tai kohteella on kohtuullisen edustava luonnontilassa oleva luontotyyppi. Kohteen 
edustavuus tällä hetkellä ei ole riittävä, jotta se olisi paikallisesti erittäin merkit-
tävä. 

3. Paikallisesti erittäin arvokas alue (Söderman luokka D) 

Kohteella esiintyy vähintään paikallisesti harvinainen tai uhanalainen laji, uhan-
alainen tai arvokas elinympäristö, edustava, hyvässä luonnontilassa oleva luonto-
tyyppi tai kohteen ominaispiirteet luovat mahdollisuuden monipuolisen lajiston 
esiintymiselle. 

4. Maakunnallisesti arvokas kohde (Söderman luokka C) 

Kohteella esiintyy Uudellamaalla erityinen tai ainutlaatuinen luontotyyppi tai 
uhanalaisen lajin tai lajien elinvoimainen esiintymä. Kohde täyttää kriteerit, jotka 
esitetään julkaisussa Luonnonympäristön arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla 
(Salminen & Aalto 2012). 

5. Valtakunnallisesti arvokas kohde (Söderman luokka B) 

Kansallinen arvo on kohteella, jossa on erityisen edustava kokonaisuus uhanalaisia 
lajeja tai luontotyyppejä tai kohde on erityisen arvokas elinympäristöjen koko-
naisuus, joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistuneelle lajistolle. 

3  TULOKSET 

3.1  Yleiskuvaus 

Selvitysalueen (kuva 1) pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Alueen poikki kulkee ke-
vyen liikenteen väylä, joka yhdistää Lehtimäenkujan ja Puistikkotien päät toisiinsa. 
Kevyen liikenteen väylän pohjoispuolinen metsikkö on puustoltaan uudistuskyp-
sää ja harvahkoa (kansikuva, kuva 2). Kuusen lisäksi alueella kasvaa vähän mäntyä 
sekä alikasvoksena paljon raitaa, pihlajaa, vaahteraa ja tammen taimia. Kuviolla 
on yksi pystyyn kuollut kuusi sekä yksi katkennut raita. 

Pensaskerroksessa tavataan terttuseljaa, vadelmaa, punaherukkaa ja isotuomi-
pihlajaa. Lehtomaisen kankaan kenttäkerroksen lajeja ovat mustikka, ahoman-
sikka, käenkaali, nurmirölli, jänönsalaatti, metsäkorte, puolukka, nurmilauha, mai-
tohorsma, lillukka, kultapiisku, kevätpiippo, ukonkeltanolaji, kielo, rönsyleinikki, 
metsäalvejuuri, metsäkastikka, metsätähti, valkovuokko ja metsälauha. 
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Kuva 2. Selvitysalueen pohjoisosan metsää. 

 

Kevyen liikenteen väylän eteläpuolella, selvitysalueen itäpäässä ja keskivaiheilla 
kasvaa puustoltaan varttunutta ja harvennettua metsää (kuva 3). Pääpuulaji on 
mänty ja lisäksi tavataan koivua, haapaa ja vähän kuusta. Alikasvos on paikoin ti-
heää ja sen muodostaa pihlaja ym. lehtipuulajit. Lähinnä tuoretta kangasta olevan 
kuvion aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, puolukkaa, metsäimarretta, metsä-
lauhaa, kieloa, metsäkastikkaa, kevätpiippoa, metsätähteä ja maitohorsmaa. 

Selvitysalueen lounaispäässä metsä on harvahkoa ja varttunutta–uudistuskypsää 
männikköä. Brobölentien puoleisella reunalla kasvaa myös haapoja ja koivuja. Ku-
violla on paikoin tiheä lehtipuualikasvos tai -taimikko. Kenttäkerroksessa tavataan 
avoimemmissa kohdissa mm. hietakastikkaa ja metsäapilaa. Metsään on levinnyt 
pensasangervoa (koristepensas). 
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Kuva 3. Mäntyvaltaista metsää selvitysalueen eteläosassa. 

 

3.2  Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Vuoden 2020 luontoselvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnon-
suojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n 
mukaisten pienvesikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kri-
teerit. Metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja met-
sätalouteen osoitettuja alueita. 

Selvityksessä ei todettu uhanalaisia luontotyyppejä (Kontula & Raunio ym. 2018a, 
b) eikä LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012) tai METSO-ohjelman kriteerit (Syr-
jänen ym. 2016) täyttäviä kohteita. 

3.3  Merkittävät eliölajit 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Liito-oravaselvityksessä ei tehty havaintoja lajin esiintymisestä. Alueella on vain 
vähän liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa metsää. Lajin kanta on Sipoon seu-
dulla hyvin pieni ja harva. 
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Vuoden 2020 inventoinnissa ei tehty havaintoja aikuisista kirjoverkkoperhosista 
eikä lajin toukkapesistä. Alueella ei ole lajille soveltuvaa lisääntymisympäristöä. 

Kesän kartoituskäynneillä ei tehty lainkaan lepakkohavaintoja. Alueella on lepa-
koille soveltuvaa saalistusympäristöä ja ainakin pohjanlepakon esiintyminen koh-
teella olisi ollut mahdollista. 

Selvitysalueella ei ole muille luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille soveltuvia 
elinympäristöjä. 

Pesimälinnusto 

Vuoden 2020 lintulaskennoissa todettiin selvitysalueella pesivänä tai reviirillä seu-
raavat 12 lajia: harmaasieppo, kirjosieppo, lehtokerttu, mustarastas, pajulintu, 
peippo, punakylkirastas, punarinta, sinitiainen, sirittäjä, talitiainen ja viherpeippo. 

Pääosa selvitysalueen linnuista on Uudellamaalla yleisiä havu- ja sekametsien la-
jeja (ks. Solonen ym. 2010, Valkama ym. 2011). Ns. Punaisen kirjan (Hyvärinen ym. 
2019) lajeja tavattiin vain yksi: viherpeippo, joka on arvioitu taantumisensa vuoksi 
Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi. Viherpeippo on Etelä-Suomessa edel-
leen yleinen taajamametsien, puistojen ja piha-alueiden laji. Sen reviirin sijainti 
ilmenee kuvasta 4. Selvityksen tulosten perusteella ei katsottu perustelluksi rajata 
linnustollisesti arvokkaita kohteita. 

 

 
Kuva 4. Huomionarvoisten lintulajien reviirien sijainti. Punainen ympyrä = viherpeippo. 
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Muut lajit 

Selvityksessä ei tehty havaintoja lahokaviosammalesta tai muista huomionarvoi-
sista (ks. alaluku 2.1) kasvilajeista. Alueella ei ole lahokaviosammalelle soveltuvaa 
elinympäristöä. 

Alueen luontotyyppien ja kasvillisuuden perusteella arvioitiin, ettei selvitysalu-
eella todennäköisesti ole muita sellaisia kohteita tai elinympäristöjä, jotka olisivat 
huomionarvoisille eliölajeille tärkeitä. Selvityksen perusteella ei esitetä täydentä-
viä lajistoinventointeja. 

4  YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Oikopolun asemakaavamuutoksen luontoselvityksessä ei todettu sellaisia erityisiä 
luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. 

Kuvaan 4 merkityn viherpeipporeviirin erityinen huomioiminen kaavoituksessa ei 
ole tarpeen. Lajin reviirien sijainti vaihtelee vuosittain. 
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