Vanhankaupunginlahden eläinhavaintoja 2019
Nisäkkäät, matelijat ja sammakkoeläimet
Päivitetty 29.1.2020
Koonnut Eero Haapanen. Havaintoja voi ilmoittaa:
eero.haapanen(at)gmail.com
Havainnoissa valikoitu mielenkiintoisimpia, metsäkauris, rusakko ym.
havaintoja jätetty pois.
Alueena on Vanhankaupunginlahti ja Viikki, ns.Timalin alue, eli
Itäväylä, Hermannin rantatie, Hämeentie, Lahdentie, Myllypuron ja
Herttoniemen metsäselänne, Siilitie ja Hiihtomäentie ovat rajoina.
Havaintoja kerätty Tringan sähköpostilistalla 21.1.2020, sekä myös
Laji.fi –tietokannasta.
Havainnoijien nimikirjaimia
EH Eero Haapanen
HS Hannu Sarvanne
Tsu Taavi Sulander
Jos peräkkäin luetellut havainnot ovat saman havainnoijan, on viimeisen
havainnon jälkeen mainittu havainnoija. Havaittujen yksilöiden
lukumäärä on yksi, ellei toisin mainita.
Nisäkkäät
Siili 1.8. Taka-Viikki, Latokartanonkaaren ja Von Daehninkadun
risteyksessä kuollut auton alle (Otso Häärä). Harvalukuinen laji alueella.
Metsäpäästäinen 4.8. Annalan vaahterametsä (Ari Sandstedt).
Vesipäästäinen 8.6. Fastholma, pyörätiellä kuollut (Gustaf Nordenswan).
Vaivaispäästäinen 24.3. Keinumäen ja peltojen rajalla olevan punaisen
ladon luona juoksi ulkoilutien yli (Ari Sandstedt).
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Pohjanlepakko kivellä Arabianrannassa.
Pohjanlepakko 13.5. Arabianrannassa metrin korkean kiven harjalla
nukkumassa koko päivän, kuvattu (EH, useat). 29.5. Lammassaaren
pitkokset lepakkolaji (Ari Sandstedt). 16.6. Kuusiluoto, vesisaavissa
kellumassa siivet levällään illalla. Nostettin aurinkoon kuivattelemaan, oli
hävinnyt aamulla. Kuvattu (EH, Maiu Juurik). Detektorilla kartoituksia ei
ilmeisesti kukaan tehnyt.
Rusakko 6.1. (klo 00.20) pienellä alueella Taka-Viikin pelloilla 15
yksilöä. Kolme ryhmää (8 + 3 + 4) syömässä ruohoa sekä rehunurmi- että
sänkipelloilta. Yksilöiden väli ryhmissä 5 – 10 metriä. (HS).
Kani 7.1. Fastholman risukasat, tuoreita jälkiä; 8.4. Keinumäki klo 14.15.
(HS). Tammi-maaliskuu lumijälkihavaintoja Biokeskusten 1-2
ympäröivistä puskista ja Pasteurinkadun puskista. Kesäaikaan näin usein
aamulla tai illalla Biokeskusten takana olevilla nurmikoilla 1-3 kania
samaan aikaan (Niko Björkell) 25.4. Pornaistenniemi Rengasmasterin
vieressä kolme (Ari Sandstedt). 13.5. Kivinokan kahvila. Pakeni kahvilan
vierestä kesämajan pihalle (klo 6.00), ja Kivinokka, Rajatie. Pakeni
kesämajan pihalta tien poikki toisen kesämajan pihalle (klo 7.00). (HS).
13.7.19 Etu-Viikin pellot, punainen lato (Otso Häärä). 30.12. Loikki
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tulvaniityn eteläosasta ulkoilutielle Hakalan ja Purolahden rajalla (klo
16.15). 30.12. Lähti ulkoilutien ohesta Uurnalehdon ja Koetilan rajalla,
kiirehti tien yli heinikkoon (klo 17.00) (HS).
Liito-orava Vanhankaupunginkosken vierestä löytyi tammikuussa
reviiri, josta muutama näköhavaintokin ja papanoita, näköhavainto myös
huhtikuussa. Tämä on toistaiseksi itäisin havaintopaikka. Lajin leviämistä
seurataan vuosittaisilla kartoituksilla. 12.5. ulosteita runsaasti Katarina
Saksilaisen katu (Janne Koskinen)
11.5. sama paikka aamuyöllä, nähty ikkunan takana tammessa (PasiPekka Peisa) ja 4.7.2019 noin klo 23 (ennen pimeää), nähty parvekkeelta
(Saara Peisa ja Pasi-Pekka Peisa). 19.7. noin klo 23 Pornaistenniemen
lintutornista noin 100 m etelään linturuokinnan kohdalla, liiti lähipuuhun
(Leena Haapanen).
Metsämyyrä 8.7. Lammassaaren pitkosten varressa kuollut (EH). 15.9.
Kuusiluodon pitkoksilla, kuvattu (Heidi Kontuniemi).
Vesimyyrä 27.8. hulevesialtaat (klo 17.50) (HS)
Piisami 24.4 Pornaistenniemen piilokoju (Heikki Kantola). 21.8.
hulevesialtaat (klo 17.40) (HS) 1.11. hulevesialtailla, ui pienelle
karahakalle, joka pisti esiin vedestä, söi ja suki itseään hetken ja ui sitten
minulta piiloon (Niko Björkell). Harvalukuinen laji nykyään.
Metsähiiri 19.9.2019 n.klo 18.00 Kulosaaren kartanon rannassa(
pienvenesatama) grillikatoksella (Eino Hiekkanen). 30.11. Kuusiluodossa
saaviin kuollut (EH). Noin 1.11.-30.12.19 Hallainvuori, ruokinta (Otso
Häärä). 31.12. Keinumäen tornin viereisellä ruokinnalla keräämässä
talimakkarasta pudonneita paloja. Juoksi edestakaisin kolon ja
keruupaikan väliä (klo 15.45) (HS).
Vaivaishiiri 2.1. klo 15.50 Fastholma, Ryönälahden tervaleppäluhdan
ruokinnalla 3 yksilöä. Hakivat hämärän tullen syötävää lintulaudan alta ja
talipallon muruja lumelta (HS).
Rotta 24.5. Kuusiluoto huvilassa isohko ja 30.5. jäi sisällä huvilassa
rotanloukkuun. Kuvattu (Satu Hiltunen). Toukuun loppu-kesäkuun alku,
vanhalla vedenpuhdistamolla (Viikintien jalankulkutieltä). Etsivät
oletettavasti ruokaa ulkona olevien roskakasojen luota. (Niko Björkell).
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Kettu 28.3. klo 20 kulki jäätä pitkin Hakalan tornin edestä Klobbenin
suuntaan, jossa jo paljon sulaa. Kuvattu. (EH). 16.4. Lammassaaren
laajennusniityllä jolkotteli N-NE (noin klo 21.15) (Tsu).
20.4. klo 07 Kuusiluodossa isohko saalis (sinisorsa ?) suussa, oli tulossa
Lammassaareen päin pitkoksia, mutta kääntyi takaisin (EH). 30.4.
Lammassaaren hoitoniitty. Saalis (vesimyyrä?) suussa niityn vanhan osan
pohjoispäässä (klo 6.30). Ohitti niityn reunassa seisseet metsäkauriit n. 15
m päästä. (HS). 17.5. Kulki saalis suussa Lammassaaren suunnalta
Ruohokariin (klo 6.45). Saalis isohko, mahdollisesti suuri vesimyyrä. 6.6.
Lammassaaren hoitoniitty (vanha osa) (klo 19.10). Tappoi kahdeksan
valkoposkihanhen poikasta neljässä minuutissa. Hautasi saaliita
tappamisen lomassa mättäiden alle. Söi lopuksi kaksi ja kävi lepäämään
(HS). 17.6. Purolahden hoitoniityllä, kulki Viikinojan reunaa pitkin
pohjoiseen kahlaajien hätäillessä lähialueella varoittaen poikasiaan (Tsu).
26.8. Lammassaaren hoitoniityn NW-reuna (klo 18.30) (HS). 27.8.
Lammassaaren hoitoniityn koillisosassa keskipäivällä (Tsu, Aapo
Salmela).
12.11. klo 11.55. Ruohokari, kiipesi noin 45 asteen kulmassa kasvavaan
koivuun noin 5 metrin korkeudelle. Kuvattu (EH). 2.12. Lammassaaren
hoitoniityn vanhan osan pohjoisreunalla, liikkui heinikkoa nuuhkien kohti
Lemmenlehtoa (klo 16.10)
3.12. Lammassaaren hoitoniityn vanhan osan pohjoisreunalla tutkimassa
heinikkoa (klo 17.40) (HS).
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Kettu puussa
Supikoira 24.9.2019 n.klo 4.30 ulkoilutiellä Fastholma, Majavatien
kallioille nousevien portaiden kohdalla (Eino Hiekkanen).
Kärppä 16.6. Etu-Viikin pelloilla, Kotiniityn ja Säynäslahden
tervaleppäluhdan välisellä korkealla penkalla 5 yksilöä (emo ja ainakin 4
isoa, lähes emon kokoista poikasta). Perhe ulkoili pesäkolon vierellä.
Poikaset loikkivat ylös alas lehtipuissa korkeintaan 3 – 5 m etäisyydessä
kolosta. Emo kirskahti korkean varoitusäänen, kun huomasi minut.
Poikaset katosivat koloon ja emo kurkki tovin kolosta, kunnes katosi
uumeniin. Pesäkolon suuaukko halkaisijaltaan n. 10 cm, kaivettu
savensekaiseen maa-ainekseen. Raatokärpäsiä pörräsi kololla (HS).
Lumikko 13.2.Keinumäki (Heikki Kantola, Kirsi Pekkala).
15.12.Fastholma, S-puolen lintujen talviruokintapaikka, valkoinen
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mustalla maalla. Kuvattu (Max Takala).

Minkki 16.4. Pornaistenniemen lampareella (Tsu). 25.4. tiine naaras
pyydettiin koiran avulla piilokojun alta. (Antti Rautiainen)
Näätä 28.3. Kivinokka, Kulosaaren kartano. Pöntön katolla uloste, ja
pöntössä pesäaineksiin hautautunut lehtopöllön muna, näätä ilmeisesti
käyttänyt pönttöä lepopaikkana. Muita näädän tai näätäeläimen
aiheuttamia tappioita uuttukyyhkyn pöntöissä: 8.5 Lammassaari aikuinen
kyyhky syöty pöntössä (höyhennetty), ja Pornaistenniemellä syöty
aikuinen samassa pöntössä, samassa missä 2018 oli myös aikuinen
kyyhky saalistettu. 16.5. Hakala hieman mädäntynyt aikuinen kyyhky
pöntössä kahden kuolleen poikasen kanssa, oletetusti tapettu,
koskematon, ja Hakala 2.9. 1 syöty muna pöntön alla ja myös kyyhkyn
sulat pöntön alla. 2.9. pikku-Fastholma iso poikanen syöty pöntössä, alla
maassa 1 munankuori.
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Mäyrä 2.4. Pornaistenniemi, parkkipaikka ja kerrostalot (Laji.fi). 6.4.
Kivinokka, Ponnistuksen majan alle sisäänkäynnin kohdalle kaivettu
luolaa, paljon nostettu maata ylös (EH). 12.6. 2 yksilöä Fastholma (klo
13.30). Risukasojen vierellä, kasojen eteläpuolella. Lähtivät pensaan alta
liikkeelle, kun satuin kävelemään kohdalle. Kaivuun jälkiä (pieniä
kuoppia) multamaassa. Mäyrien käymälä kulkuteineen n. 200 m
havaintopaikasta etelän suuntaan. (HS). Heinäkuussa söi marjoja
Fastholman pihapensaista paljon, karkotusyritykset turhia, jäi useasti
riistakameran kuviin (Pekka Levander). 23.8. klo 21.15 Hakalan SWrinne, nuuhki eväspöydän ympäristöä ja lähti sitten ulkoilutien yli
ylemmäs kalliolle (HS). Joulukuun puoliväli, Mäyrämetsän vanhan
pesäpaikan vieressä (Tapani Järvinen).
Saukko 27.2.2019 noin klo 08 Fastholma, juoksi ohutlumisella jäällä
kaislikossa n. 20 metrin päässä minusta Fastholman ruokintapaikan
kohdalla, missä seisoin. En tiedä huomasiko se minua, mutta tultuaan
näköpiiriini ei muuttanut juoksuvauhtiaan vaan lönkytteli rauhallisesti
(Mikko Pyhälä).
Harmaahylje Entistä enemmän hyljehavaintoja, vuonna 2018 alkoi
säännöllisten havaintojen kertyminen.
9.10. klo 16.10 Vanhankaupunginkosken suvannossa. ”Veti kaksi lujaa
rundia tuossa (suvannossa), ekan jälkeen vilahti kuhan evät nenän
vieressä, hetken päästä uusi ajo ja sit näkykin isompi kala, selvä taimen.
Häipyi kalansa kanssa vauhdilla lahdelle.” Videoitu (Jukka Setälä).
18.10. Vanhankaupunginkosken suvannossa (Hannu Yletyinen) 19.10.
Arabianrannan edustalla 1, lokit ja merikotka syöksyilivät hyljettä päin
(Arabian lintuharrastajapariskunta). 2.11. Kokkoluodon lähellä (JuhaMatti Pesonen). 5.11. Arabianrannan edustalla, isokoskeloparven vierelle
nousi harmaahylje haukkaamaan happea, n. 100 m Matinsillasta etelään.
Halli hengitti ja katseli pinnan yläpuolisia maisemia vajaat puoli
minuuttia ja painui sitten näkymättömiin. 6.11. Fastholman edustalla
parin minuutin ajan, ”olin laskemassa yöpymään kerääntyviä telkkiä
Fastholman läntisellä kalliolla. Auringon häviämisestä läntisen horisontin
taa oli kulunut puolisen tuntia ja telkkiä ehtinyt saapua hieman
toistasataa, kun huomasin hylkeen n. 50 m päässä telkistä. Sieraimet
aavistuksen vedenpinnan yläpuolella se ui kohti yöpyjäparvea. Hetken jo
mietin, että maistuisiko hylkeelle telkkä, mutta kalaahan ne ainoastaan
syövät (ainakin kirjojen mukaan). Tällä kertaa hylje oli näkyvissä
kauemmin (klo 16.45 – 16.47). (HS). 7.11. Kuusiluodon S-puolella (HS).
7.11. Kuusiluodon eteläpuolella (Jarkko Santaharju). 7.11.2019 illalla
Kuusiluodon ja Lammassaaren välisellä lahdella. (TSu). 15.11.2019 näin
Kuusiluodosta, kun halli ui klo 11 kovassa vastavirrassa (vaahtoa liikkui
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pinnassa pitkällä Kuusiluodon S-reunan tasalle asti; jokiuomassa vettä
massiivisesti) hylje eteni kohti koskea sukeltaen lähellä pintaa, vana
näkyi pinnassa, muutaman kerran nousten pintaan Kuusiluodon pituiseen
matkaan kului 11 min. (Tsu).
Metsäkauris 22.4. klo 22.40 Kuusiluodon kasvimaalla (Harri Pitkänen).
16.9. Lammassaari, emo ja kolme vasaa, yksi vasoista määki lehmäaidan
väärällä puolella (Gaye Amus).
Hannu Sarvanteen yhteenveto: Ruokailivat näkyvästi loka - marraskuussa
Etu-Viikin peltojen laitumilla ja nurmilohkoilla, enimmillään 22 yksilöä
yhdessä laskennassa (29.11.): 2 vanhaa pukkia, yksi oikean jalkansa
loukannut ylivuotinen pukki, yksi pukki (ei varmaa ikää, ainakin 2 kv), 5
vanhaa naarasta (vähintään 2 kv), 13 vasaa. Näiden lisäksi samoihin
aikoihin Etu-Viikissä myös yksi vanha pukki, 2 naarasta, joilla
molemmilla yksi vasa ja yksi naaras, jolla 3 vasaa. Etu-Viikissä vähintään
30 metsäkaurista loppusyksyllä: 3 vanhaa pukkia, yksi ylivuotinen pukki,
yksi vähintään 2 kv pukki, 8 naarasta (joilla vasat) ja 18 vasaa.
Vasojen lukumäärä loppusyksyllä “perheittäin”: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3.

Matelijat ja sammakkoeläimet

8

Punkki sisiliskossa. Kuva Heidi Kauko
Sisilisko 23.4. Lammassaaren pitkoksilla, itäpäässä (HS). 27.4.
Lammassaari (Vilja Tupola).
12.6. Fastholma. Kiisi hiekkatien yli multakasojen suunnalta risukasojen
suuntaan. 10.6.2019 Kuusiluoto, hevosenlantasangossa kasvimaan
laidalla. Iso punkki etujalan juuressa (Heidi Kauko). Pornaistenniemi
poikanen, 9.8. Hakalan lintulava poikanen, 10.8. Kuusiluoto, piha
aikuinen ja poikanen (EH).
Vaskitsa 27.8. Herttoniemen metsäselänteellä (Natalie Ahonen).
Rantakäärme 13.8. Arabianranta, Roomankatu suurikokoinen. Kuvattu.
(Keijo Lehikoinen).

Kuva Keijo Lehikoinen
Ruskosammakko 7.4. Purolahti kurnuttava (Mauri Leinonen). 16.4.
tulvaniitty. Kutevia yksilöitä n. 20. (HS). 18.4. Taka-Viikissä hevostallien
SE-puolella vanhojen susitarhojen luona ojassa noin 100 kutevaa, jotka
eivät pelänneet katselijoita (EH). 19.4. Pornaistenniemi, piilokojun
pitkokset parittelevia 2 ja 1 kuollut (Susanna Pimenoff)
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Viitasammakko 22.4. (ensimmäinen) pulputtava Pornaistenniemen
padolla (patojen välissä).(Ari Sandstedt).24.4. Purolahden hoitoniitty ja
tulvaniitty. Pulputusta ulkoilutien vierustalla (klo 15.00), koko matkalla
Hakalanniemestä Purolahden tornille n. 15 – 20 m ulkoilutien
eteläpuolella. Illalla (klo 23.30) pulputusta laajalti tulvaniityllä. (HS).
25.4. Saunalahti, Pikku-Fastholma muutama pulputtava (Esa Lammi).
7.5. Saunalahti. Pulputusta Kivinokan lavan edustalla (klo 13.00) (HS).

Rupikonna 22.5. Pornaistenniemen venevajojen rannassa kurnuttava,
veneen varjopuolen alla. Kuvattu. Samassa paikassa myös 28.5. (EH).
Harvinainen laji alueella, mutta esiintyy Viikinmäellä.
Vesilisko 3.8. Purolahti niittotalkoissa löytynyt, kuivalla maalla kiven
vieressä (Kaj Hällsten).
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