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24.12. 2020 
 
 
Vanhankaupunginlahden eläinhavaintoja 2020 
 
Nisäkkäät, matelijat ja sammakkoeläimet 
 
 
Päivitetty 20.1.2021 
 
Koonnut Eero Haapanen. Havaintoja voi ilmoittaa: 
eero.haapanen(at)gmail.com 
 
Yhteenvetoon on valikoitu mielenkiintoisimpia havaintoja, yleisimpiä ja 
näkyvimpiä lajeja koskevia havaintoja (metsäkauris, rusakko) 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 alueen lintuharrastajilta, myös Laji.fi –
tietokannasta, Arabianranta facebook-ryhmästä, Tiira-lintuhavaintojen 
lisätiedoista ym. 
 
Havainnoijien nimilyhennyksiä: EH Eero Haapanen, HS Hannu 
Sarvanne, Tsu Taavi Sulander 
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Viimeisen havainnon jälkeen mainittu havainnoija. Havaittujen 
yksilöiden lukumäärä on yksi, jos ei toisin mainita.  
 
 
Nisäkkäät 
 
Siili  Arabianrannasta ainoat havainnot. 3.5. Toini Muonan kadun ja 
Rörstrandinkadun välinen leikkipaikka 2-3 yksilöä. 17.5. Rörstrandinkatu 
4 A kaksi ”läähättävää” ilmeisesti parittelupuuhissa rapun oven vieressä 
(Kirill Filatov). 19.5. Arabianranta, Gunnel Nymanin ja Toini Muonan 
kadun välinen sisäpiha (Katja Bergström).  
 
Kontiainen  2.12. noin 25 tuoretta multakekoa Ponnistuksen 
nurmikentällä Kivinokan koilliskulmassa. Keot pyramidinmallisia ja 
niiden keskellä reikä. Keot kahtena ryhmänä, 15 + 10, vähän alle 
hehtaarin suuruisen kentän vastakkaisilla reunoilla. (HS) 
 
Pohjanlepakko 5.6. Taka-Viikki (Nuppukuja), sateen jälkeen 
matalalennossa (klo 17.00) talojen edustalla (HS). 7.6. Lammassaaren 
pitkospuiden saarekkeen itäreunassa, lepakkolaji, todennäköinen 
pohjanlepakko. Videoitu (EH). Katariina Saksilaisen kadulla 2-3 yksilöä 
säännöllisesti kesällä, ovat yhdelle lasittamattomalle parvekkeelle 
kolmannessa kerroksessa papanoineet (Saara Peisa).  
 
Orava puuttui kevättalven 2020 jälkeen Kuusiluodosta, johon näytti 
muodostuneen ”pysyvä kanta”. Vuosina 2016–2019 oli pysyvästi useita 
yksilöitä ja myös poikaspesiä. Purolahti, Pikku-Mäyrämetsä 14.5. 
poikaspesä uuttukyyhkyn pöntössä, ainakin 2 isoa poikasta (EH). 
 
Rusakko suurimmat pelloilla ruokailevien yksilöiden määrät: 17.4. 19 
(Taka-Viikki 5, Etu-Viikki 14), 20.4. 20 (Taka-Viikki 4, Etu-Viikki 16) 
(HS). Kuusiluodon pihalla lammasaidan sisällä oleili rusakko, jolla oli 
useita poikueita kesän mittaan (EH, monet). 31.12. kuollut melko tuore 
Pornaistenniemessä liiterin alla (EH). 
 
Kani  21.4. Etu-Viikin pelloilla, navetan edustan laitumella 
ruokailemassa (klo 17.55) ja 22.4. samassa paikassa kaksi yksilöä 
ruokailemassa (klo 18.45). 5.5. Viikin eläinsairaalan pihan 
pohjoisreunassa yksi yksilö (klo 12.15), 5.5. Vanhankaupunginkosken 
itäpuolella (Katariina Saksilaisen katu) yksi yksilö (klo 4.45). 7.5. 
Kulosaaren kartanon palstoilla yksi yksilö (klo 4.45). 4.6. 
Pornaistenniemen voimalinjan länsireunan nurmella kaksi yksilöä (klo 
4.15) (HS).  
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   17.5. Jokisuuntien ja puhdistamon purkuojan mutkan teollisuuspihan 
vieressä vilistävä poikanen 8.6. sama paikka 2 nuorta pienikokoista (EH). 
11.6. yksi yksilö (klo 00.30). 10.6. Kivinokan pohjoisreunassa, 
Lemmenpolulla, kaksi yksilöä (klo 23.30). 26.6. Viikin koetilan 
päärakennuksen nurmella yksi yksilö (klo 14.30). 13.7. Kulosaaren 
kartanon palstoilla kaksi yksilöä (klo 4.45) ja Kivinokan länsireunan 
kahvilan pihalla kolme yksilöä (klo 4.55). (HS). 
    Katariina Saksilaisen kadun tienoilla läpi melko säännöllisesti (Saara 
Peisa).  
 
Metsämyyrä Metsämyyräkanta oli ilmeisesti vahva, Lammassaaressa 
sarvipöllöllä oli kuusi isoa poikasta 19.5. 20.9. Kuusiluoto, kuljetti 
koivunkantosienen palaa suussaan. Kuvattu (EH). 
 
Peltomyyrä  2.11. Kyläsaari, hiiripöllön saaliina, ”puolet söi heti ja loput 
kiilasi koivun oksan haarukkaan” (Juha Lemström, Tiira) 
 
Vesimyyrä 6.12 Taka-Viikki, pulahti ojan penkalta Viikinojaan (HS). 
Joulukuussa Kotiniityn ojassa (Tapani Järvinen).  
 
Piisami  Lähes kateissa oleva laji. 23.4. hulevesialtaat (pohjoinen allas), 
etsiskeli sopivaa osmankääminversoa, jota katkaista. 23.6. hulevesialtaat 
(keskiallas) (HS). 24.4. klo 20.30–21.30 Pornaistenniemi, lintutorni 
puhdistamon purkuojassa  (Taavi Sulander, Pekka Montonen, Anttoni 
Halonen) 
 
Metsähiiri 12.1. Kuusiluoto, neljällä loukulla yhdestä huoneesta 
vuorokaudessa 7 yksilöä (Harri Pitkänen). 1.5. Kuusiluoto Biolan 
kompostisäiliöstä tyhjennettäessä loikki 2, hiiret olivat jyrsineet 
kulkuaukon muovisen pohjan kautta pari kuukautta aikaisemmin (Leeni 
Siikaniemi, EH). 3.7. Ryönälahden tervaleppäluhdan itäreunan 
ulkoilutiellä, kuollut. Luultavasti ulkoilutien reunakasvillisuutta 
niittäneen koneen silpoma (HS). 28.9. Etu-Viikin punaisen ladon saareke, 
tammessa 5 m korkealla uuttukyyhkyn pöntössä ainakin 3 yksilöä, 
ilmeisesti poikue. Keräävät joka vuosi samaan pönttöön terhoja (EH).  
 
Rotta 4.11. Pornaistenniemi, Katariina Saksilaisen katu, pihalla (Saara 
Peisa). 
 
Kettu 6.1. Pornaistenniemen niitty (Saara ja Pasi-Pekka Peisa) 8.6. 
Lammassaaren tornin edessä saalisti aikuisen kanadanhanhen (Taavi 
Sulander). Touko- ja kesäkuun vaihteessa kolme isoa poikasta 
Viikinmäen pienteollisuusalueen rakennuksen alla/edustalla puhdistamon 
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purkuojan N-pään W-puolella (Tapani Järvinen). 14.6. Lammassaaren 
niitty, tuli paikalle kun merikotka oli ottanut suurehkon 
valkoposkihanhen poikasen. Merikotka ei luovuttanut saalistaan 
(anonyymi, ilmoitus sähköpostilla). 17.8. Hakalan arboretum (Heidi 
Kontuniemi). 29.11. Lammassaaren Pohjolan pirtin pihalla (EH). 
 
Supikoira 11.10. Kuusiluoto, mennyt loukkuun (Stara, Lassi Raunio 
ym.) 19.11. Kotiniityn suunnasta ulkoilutien yli Hakalan N-reunaan (klo 
7.30) (Mia Sarvanne) 
 
Kärppä 7.2. Pornaistenniemi, ruokintapaikan vieressä kuollut 
talvipukuinen. Kuvattu (Pekka Lehtonen). 
 
Lumikko 2.1. klo. 14.15 Keinumäki, vuorimännikön ruokinnan 
lähettyvillä (Eino Hiekkanen). 5.1. Mölylän viljelyspalstoilla. Hyppi 
piiloon kasvustoon kokoonsa nähden suurehko myyrä (peltomyyrä?) 
suussaan (Niko Björkell). 11.1. Fastholmaan menevän tien mäki 
metsäselänteellä (Tuomas Lukkarinen). 11.1. Saunalahden 
kaakkoisreunan kallion lintujen ruokintapaikalla. (HS)  20.1. Purolahti, 
otti myyrän, valokuvattu (Antti Salovaara) 25.1. Kuusiluodon kalliolla ja 
NE-lehdossa. Kuvattu (EH). 11.3. klo 13.30, Katariina Saksilaisenkatu 11 
B edustan parkkipaikalla (Anna Kääriäinen). 3.10. Pornaistenniemen 
koivikon risumajalla (Saara Peisa).  
 

 
25.1. Kuva EH 



 5 

 
Minkki 12.3. loukussa Kuusiluodossa (Antti Helakallio). 16.5. klo 08 
Pornaistenniemen lampareen pato (Ville Purma).13.7. Keinumäen tornin 
edustan lampareella. Pulahti lampareen reunalta uimaan ja palasi pian 
samalle rannalle, suussaan myyrän kokoinen märkä saalis (klo 13.00) ja 
30.10. Etu-Viikin pelloilla, Viikinojan pohjoispäässä uimassa ylävirtaan 
(klo 10.05) (HS). 
 
Näätä 21.5. klo 5.50. Kivinokka, isossa kuusessa variksen pesässä, kolme 
huutavaa varista lähellä (HS). 20.5. Lammassaari tullut kaakkoisrannalla 
talon huoneeseen sisään ullakolta savupiipun juuresta, tehnyt ison 
käymälän vuoteelle, tämä tapahtunut käyttämättömässä tilassa jo joitain 
vuosia sitten. Kuvattu. (Hannele Nuora). 
21.9. Keinumäki, juoksi tornin edestä (Kaj Hällsten).  15.10. 
Hakalanniemi (Olli Haukkovaara). 
    Mahdollisesti näädän aiheuttamia uuttukyyhkyn pesätappioita löytyi 11 
eri pöntössä. Pornaistenniemessä 14.5.-29.5. oli 4 eri pönttöä tyhjennetty, 
kahdessa emo tapettuna pöntössä, kaikki paikan pesinnät keskeytyivät ja 
myöhemmin ei enää pesintää Pornaistenniemellä ollut. Yksi 
Pornaistenniemen poikue ehti lähteä näitä tapauksia ennen. Muualla 
tappiot: Hakalassa (2), Koetilalla, Purolahdessa Pikku-Fastholmassa ja 
Kivinokassa (2) (EH).  
 
Mäyrä 26.4. Kivinokka, Naurissalmen venekerho, kerhon talon alle 
valtaisasti kaivettu luolia ja nostettu maata (EH). Alkukesällä kaksi 
poikasta Mäyrämetsän pesällä (Tapani Järvinen).  
 
Saukko  Ei havaintoja. Jälkihavaintoja ei voinut tehdä, kun oli lumeton ja 
jäätön talvi.  
 
Harmaahylje Entistä näkyvämmin esillä, etenkin loppuvuodesta. 
Lintuharrastajat tekivät hallista ensimmäiset kolme havaintoa syksyllä 
2018. Syksyllä 2019 havaintoja oli kuutena eri päivänä, nyt 16 eri 
päivänä, havaintoja oli myös tammikuussa. 
     16.1. Kivinokka, merikotka yritti viedä hylkeeltä kalan (Christer 
Casagrande, Tiira). 24.1. klo 14.20. Kivinokan kärjen W-puolella, hetken 
pinnassa, meni N-suuntaan (Taavi Sulander). 25.1. Kuusiluodon E-puoli, 
noin 100 m verkkoja kokevan kalastajan veneestä, pää esillä noin puoli 
minuuttia (EH). 13.9. Pornaistenniemen ja Kokkoluodon välissä hetken 
pinnassa (Tarja Katajisto).16.10. Vanhankaupunginkosken suvanto, otti 
isohkon taimenen lippohaavista nopeasti syöksymällä, repi haavin 
havaksen (Jussi Aivila). 18.10. kosken suvannossa noin tunnin 
aamupäivällä (Eero Nieminen). 7.11. Kyläsaaren edustalla veneväylällä 
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haukkaamassa happea auringonlaskun aikaan (HS). 22.11. Kokkoluodon 
W-puolella, kuin seuraili venettä, näkyvissä useaan kertaan, videoitu. 
(Jouni Viitala, Tommi Berg, Heidi Kontuniemi). 24.11.2020 
Lammassaaren SE-puolella näkyvissä pari kertaa noin 100 m rannasta 
uiden Kuusiluodon S-kärjen suuntaan melko tyynellä selällä 
auringonlaskun jälkeen klo 15.45-16.00, auringonlasku klo 15.31. ja 
28.11. Pornaistenniemen edustalla (Taavi Sulander). 28.11. seuraili 
soutuvenettä ja nosti päätään vain muutamien metrien päässä, 
kännykkäkuvattu (Juha-Matti Pesonen) ja  samana päivänä klo 14.30. 
kaksi kertaa pinnalla katsomassa, valokuvattu veneestä (EH, Maiu 
Juurik).1.12. Fastholman edustalla, pää puolisen minuuttia pinnassa (klo 
15.40). (HS). 24.12. klo 13.25. tuli veneväylää etelään Kokkoluodon 
eteläpuolella, näkyi vanana tyynessä vedessä. Oli soutuveneestä 
kuvattavissa klo 14.50. asti, tuli lähimmillään nopeasti pintaan vain noin 
viiden metrin päässä, pitempään katseli noin 20 m päässä. Oli esillä 
kymmeniä kertoja (EH, Maiu Juurik). 25.–26.12. esillä Kuusiluodon S-
puolella lähellä rantaa (EH, monet).  Marras- ja joulukuun havainnot 
kuvien perusteella sama yksilö. 
 
 

 
 
24.12. Kuva EH 
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Ilves Edelliset varmat jälkihavainnot vuosilta 2010 ja 2011. Maaliskuun 
puolivälissä petoeläimen - mahdollinen ilves -  syömä metsäkauriin tuore 
raato Fastholmassa, jota kahden havaintopäivän välissä oli eläin siirtänyt 
pari metriä,  valokuvattu (Silja Lyytikäinen).  
    Kauriiden lepäily aukeilla paikoilla Viikin pelloilla, voi viitata 
metsässä saalistavaan petoon (Raimo Pakarinen). 
 
Hirvi, valkohäntäkauris Ei havaintoja. 
 
Metsäkauris  
 
Hannu Sarvanteen yhteenveto: Tein alueelle 185 retkeä tammikuun ja 
marraskuun alun välisenä aikana ja merkitsin muistiin kaikki 
havaitsemani metsäkauriit. Havaitsin alueella 893 metsäkaurista, joista 
vuodenvaihteen ja vasomisajan välillä (tammi – toukokuu) 813. Suurin 
osa havainnoista koski tietenkin samoja yksilöitä, mutta ikä- ja 
sukupuolituntomerkkien ja havaintopaikkojen perusteella arvioin alueella 
eläneen vuoden alussa, ennen vasomisaikaa, ainakin 40 eri yksilöä.  
Yksilöistä oli vanhoja, vähintään kolmevuotiaita pukkeja 9 ja vanhoja, 
vähintään kolmevuotiaita naaraita 13. Edellisvuonna (v. 2019) syntyneitä 
vasoja oli yhteensä 18. Naaraista kymmenellä oli vasoja. Neljällä 
naaraalla oli yksi, neljällä kaksi ja kahdella kolme vasaa. Nuoremmat 
naaraat saavat vähemmän vasoja kuin vanhemmat. Vasojen kanssa 
liikkuneista naaraista seitsemän näkyi Etu-Viikin peltoalueella, kaksi 
lehtipuuvaltaisessa Fastholmassa ja yksi Kivinokan kesämaja-alueella. 
Pukkien sarvien koon ja sarvien piikkien määrän perusteella pukeista oli 
seitsemän yli kolmevuotiaita (3-piikkiset sarvet), joista osa oli sarvien 
voimakkaiden pintaharjanteiden perusteella selvästi vanhempia (yli 
viisivuotiaita) sekä kaksi pukkia vähintään kolmevuotiaita (2-piikkiset 
sarvet). Koirasvasojen yksipiikkisiä sarvia alkoi näkyä tammikuulta 
alkaen.  
   Helmikuussa havaituista, sukupuolelleen määritetyistä vasoista, 35 (48 
%) oli koiraita ja 38 (52 %) naaraita. Tämän jälkeen naarasvasat alkoivat 
kokonsa puolesta olla jo lähellä aikuisia naaraita ja koiras- ja 
naarasvasojen määrien eroja ei voinut enää luotettavasti selvittää. 
Vanhalla naaraalla (kuten myös vanhalla pukilla) on kyllä selkeästi 
rajautuva kaksiosainen, vaalea kaulalaikku, kun taas nuorella naaraalla 
laikku on epämääräinen, mutta tästäkään tuntomerkistä ei ollut apua, jos 
naaraat olivat asettuneet poispäin tarkkailijasta.     
 
   Suurimman yhdellä kertaa havaitun metsäkaurismäärän, 27 yksilöä, 
laskin 10. helmikuuta Etu-Viikin pelloilta. Talvi oli lumeton ja 
metsäkauriit kokoontuivat erityisesti helmi – maaliskuussa Etu-Viikin 
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peltojen laidunmaille, nurmilohkoille sekä edellisvuonna ohraa ja kauraa 
kasvaneille, ja sittemmin ruohoisille sänkipelloille.   
    Metsäkauriiden havaittavuus vaihteli vuodenaikaisesti. Kuukausittaiset 
yksilömäärät suhteutettuna kyseisinä kuukausina tekemieni retkien 
määrään olivat seuraavat: tammikuu 4,5 yksilöä, helmikuu 13,4, 
maaliskuu 12,6, huhtikuu 5,3, toukokuu 2,6, kesäkuu 1,2, heinäkuu 0,3, 
elokuu 0,4, syyskuu 0,3, lokakuu 2,2. Retkien määrä/kuukausi vaihteli 15 
– 25, paitsi heinäkuussa, jolloin tein vain 3 retkeä.    
   Vasomisajan lähestyessä laumat hajosivat. Vanhat pukit liikkuivat 
kantavien naaraidensa lähistöllä tarkkaan rajatuilla reviireillään ja 
nuoremmat kauriit omissa, korkeintaan muutaman yksilön ryhmissä.  
    Kesällä metsäkauriit oleilivat kosteikkoalueella sekä sen reuna-
alueiden kätköissä esimerkiksi pensaikoissa, eikä vähiten vasojen 
turvallisuuden vuoksi. Erikoista kyllä, kantava naaras näkyi toukokuussa 
useana päivänä Klobbenin itäreunassa makuulla, huolimatta siitä, että 
merikotka pesi makuupaikan yläpuolella. Vasoiko naaras saareen, ei 
selvinnyt.   
    Lokakuulla, vasojen vartuttua jo n. 2/3 aikuisen naaraan koosta, 
metsäkauriit alkoivat kerääntyä laumoiksi ja niitä ilmaantui 
viljelyaukeille ruokailemaan.  
      Viikin metsäkauriskannan koko talven 2020/2021 kynnyksellä ei ole 
vielä (marraskuun puolessavälissä) selvillä. Kauriit ovat jo laiduntaneet 
isommin joukoin Etu-Viikin pelloilla, ja enimmillään on näkyvillä ollut 
parisenkymmentä yksilöä kerrallaan. Vasoja olen laskenut pelloilta 
vähintään 8 eri yksilöä kuudessa eri ryhmässä. Talven lumitilanne 
ratkaisee, miten helppoa tai vaikeaa talvikannan arviointi tulee olemaan; 
lumitalvena metsäkauriiden laskeminen on vaikeampaa kuin 
lumettomana.  
     Jos lumi peittää Viikin pellot, metsäkauriit keskittyvät alueen metsiin 
ja niiden vähälumisille harjanteille, missä ne syövät mm. pensaiden 
versoja ja silmuja, ja missä ne kaivavat ravinnokseen myös mustikan- ja 
kanervanvarpuja. Talviravinto on köyhää ja kauriiden on käytettävä iso 
osa vuorokaudesta märehtimiseen - onkin tärkeää, että kauriit saavat 
märehtiä lumeen kuopimillaan makuuksillaan rauhassa. Metsäkauriita 
myös ruokitaan Viikissä viljalla. Lumitalvina ruokintapaikat ovat 
kauriiden selviämisen kannalta olennaisia. Ruokintapaikkoja on viime 
vuosina ollut vähän vaille kymmenen.  
 
Muita havaintoja:  
 
25.2. klo 11 Koetilan eteläpuolen pelloilla 14 (a11 makaavaa ja 
märehtivää ja a3 kävelevää, kahdella eri lohkolla) joista 3 sarvellista 
pukkia, kahdelle kolmehaaraiset, yhdellä kaksihaaraiset sarvet (EH). 
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26.4. kantava naaras lähellä Kokkoluotoa ruovikon reunassa (EH). Su 
7.6. koiras ja naaras Kuusiluodossa, melko kesyinä, kun ihmisiä oli 
paljon. 18.8. koiras ja naaras Kuusiluodossa myös melko kesyinä koko 
päivän, löysivät itärannan ruovikon reunasta päivälepopaikan (EH). 1.9. 
Klobbenissa metsäkauriin laidunnus näkyy kenttäkerroksen avoimuutena 
melko selvästi, tuomien ja muiden lehtipuiden alaoksat olivat syöty. 
 
 
Matelijat ja sammakkoeläimet 
 
Sisilisko 25.3. Hakalan lintutornin vieressä, isolepinkäinen sieppasi 
kivikosta, pituus 10-15 cm (Pekka Huotari). 6.4. Keinumäen tornin 
edustan rinneniityllä, jäi isolepinkäisen saaliiksi (HS). 18.4. Kuusiluodon 
kallion laen vieressä (EH, Maiu Juurik). 2.5. Fastholman 
lumenkaatopaikan eteläosassa, 26.5. Etu-Viikin peltojen 
lantalan/Mäyrämetsän pohjoisreunan viereisellä hiekkatiellä (HS). 6.6. 
Kuusiluoto pihassa 2, toinen paksumahainen naaras, kuvattu 3.9. 
Kivinokka, Naurissalmen venekerhon rannassa tumma, ilmeisesti tämän 
vuoden poikanen (EH). 
 
Vaskitsa 25.5. Herttoniemen urheilupuisto (Laji.fi -tietokanta). 3.6. 
Viikintien ylittävä kävelysilta, Hallainvuoren puoli (laji.fi). 6.6. 
Hallainvuori, pohjoisreuna (Kristiina Kekki, laji.fi). 10.8. Herttoniemen 
urheilupuisto (Risto Luukkainen, laji.fi).   
 
Rantakäärme  Todennäköisesti rantakäärmettä koskeva havainto, vaikka 
lehti kirjoitti kyystä: ”Kävelylenkki aurinkoisena kesäpäivänä pysähtyy 
yllättäen, kun hiekkatiellä luikertelee musta käärme. Yli metrinmittaista 
matelijaa pällistelee useampikin ihminen, sillä näky on harvinainen 
Helsingin Arabianrannan rantapuistossa” (Iltalehti 22.6.). Kesäkuun 
alkupuolella iso rantakäärme Arabianrannan kivikossa (Anna-Maija 
Tikkanen). 
 
Ruskosammakko (tavallinen sammakko) 27.3.Pornaistenniemi, 
veneranta. 7.4. Pikku-Fastholman viereisissä lammikoissa kutemassa noin 
20 (EH). 7.4 Fastholman lumenkaatopaikan eteläosan lätäköillä 
loikkimassa. 9.5. Fastholman lumenkaatopaikan pohjoisosan 
koillisreunan lammessa 25 yksilöä kutemassa. 15.4. Hallainvuoren 
länsireunan/Taka-Viikin peltojen itäreunan ojan isossa lammessa 
(”susitarhan” lampi) n. 20 kutulauttaa (HS). 21.4. Pornaistenniemen 
piilokojulla useita pitkosten vieressä hyvin näkyvillä (Saara Peisa). 23.4. 
kurnutusta Kivinokan lintulavan itäpuolen rannassa (Saunalahden 
länsiranta) (HS). 
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12.9. Kuusiluodon pihassa hyvin isokokoinen (EH).  
 
Viitasammakko 13.4. Fastholman lumenkaatopaikan N-reunan 
lammikot, ruskosammakkojen kurnutuksen seassa ainakin muutaman 
yksilön pulinaa, 21.4. Pornaistenniemen etulampareen länsireunassa 
pulputusta (klo 23.00) (HS). 24.4. Pornaistenniemi pulinaa (Taavi 
Sulander Pekka Montonen, Anttoni Halonen). 8.5. Pornaistenniemi 
lintupiilo pulinaa (EH, Maiu Juurik).  
 

 
8.8. Kuva EH 
 
Rupikonna Kiinnostavia havaintoja lajista, jota on pidetty alueelta 
kadonneena. Tätä ennen vain yksittäiset havainnot 2019 
Pornaistenniemeltä ja 2016 Lammassaaren pitkosten saarekkeesta.  
  11.6. Arabianrannan rantatien pohjoispäässä, ”keskikokoinen”, 
valokuvattu (Heidi Kontuniemi). 8.8. klo 22.30. Pornaistenniemi, 
Jokisuuntien eteläpää, pyörätiellä asvaltilla lähellä Matinsiltaa. Noin 5 cm 
pitkä, ”keskikokoinen”. Kuvattu. 10.8. klo 21.15 Viikin vanhan 
puhdistamon suoran länsipäässä hiekkatiellä, pienehkö, ilmeisesti vuoden 
2019 yksilö (EH). 24.8.2020 klo 23.30 Viikin vanhan puhdistamon SW-
puolella lähellä Staran parakkia keskellä hiekkatietä iso, yli 5 cm pitkä. 
Kuvattu. (Tsu).  
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Vesilisko 13.4. klo 07 Kokkoluoto kohmeinen terassilankuilla. 
Valokuvattu (EH, Maiu Juurik). 21.4. Viikin vanhan puhdistamon 
purkuojan pohjoispään ulkoilutiellä (Viikinmäki) kaksi yksilöä keskellä 
ulkoilutietä: yksi yksilö klo 22.20 ja yksi yksilö klo 23.40 samassa 
kohdassa ylittämässä ulkoilutietä kohti purkuojaa. Nostin jäykät liskot 
ulkoilutieltä purkuojan puoleiseen heinikkoon. 16.5. samassa paikassa 
yksi yksilö (klo 23.20), pääpuoli purkuojan suuntaan (HS). 
 
 
 


