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Vanhankaupunginlahden eläinhavaintoja vuonna 2021 
 
Nisäkkäät, matelijat, sammakkoeläimet 
Koonnut Eero Haapanen 
Päivitetty 10.3.2022 
 
Yhteenveto on koottu tiedottamalla havaintojen keruusta Tringa-lintuyhdistyksen 
sähköpostilistalla, lintukerhon Timalin fb-ryhmässä sekä keskustelemalla maastossa 
retkeilevien kanssa ja retkeilijöiltä saaduilta sähköposteista.   
     
 
 
Nimilyhenteitä 
HS Hannu Sarvanne 
EH Eero Haapanen 
 
HS helsingin sanomat 
IS Iltasanomat 
 
  
Nisäkkäät 
 
 
Siili Vähälukuinen alueella. 8.5. Taka-Viikki Nuppukuja, päiväsaikaan paritalon 
pihapuutarhassa kaivelemassa kariketta. Vetäytyi levolle lehtikasaan kottikärryjen alle 
(HS). 
 
Metsäpäästäinen 16.6. kuollut Säynäslahden tervaleppäluhdan E-reunan polulla (HS). 
22.10. päästäislaji Lammassaaren pitkoksilla korkean veden ajamana (Juuso Hillamo). 
 
Kontiainen 27.5. Lammassaaressa saunan lähellä rantapolulla (Tuomas Lahti). 20.9. 
Taka-Viikin nurmikentän reunassa Viikinojan varressa. Mönki maan alle koiralta 
karkuun (HS).  
 
Pohjanlepakko Mahdollisia detektorilla suoritettuja kartoituksia ei o 3.10. Kuusiluodon 
huvilan portailla vesiämpäriin joutunut, elossa, kuvattu (EH).  9.5. Mölylä. 
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Tunnistamaton lepakkolaji saalisteli Mölylän metsässä olevan niityn yllä (Niko 
Björkell). 
 
Rusakko 23.1. Kuusiluodon pitkosten lähellä tuore, päätön, ehkä huuhkajan saalistama 
(Ait Ramdane, EH). Keväällä tavallista vähemmän Etu- tai Taka-Viikin pelloilla, 
enimmillään 8 yhdellä kertaa (neljä kahden ryhmää) (HS). 
 
Kani 14.4., 4.5., 17.5. ja 8.6. Herttoniemen siirtolapuutarhan N-osassa Neilikkapolulla 
auringonnousun aikaan enimmillään 2 yhtä aikaa (17.5.). 28.10 syömässä ruohoa Etu-
Viikin pelloilla navetan edustan laitumen reunassa (HS). 3.12. Viikinkaari no 5–9. (Niko 
Björkell). 
 
Orava puuttui Kuusiluodon lajeista koko vuoden 2021. 
 
Metsämyyrä 9.4. Viikinranta, Säynäslahti. Staran koppien ruokintapaikalla (Niko 
Björkell). 
 
Vesimyyrä 28.4. Taka-Viikissä Viikinojan keskivaiheilla, pulahti veteen. 21.6. 
Kotiniityn ojan reunalla syömässä ruohovartisen kasvin tuoreita lehtiä. (HS). 24.5. 
Viikinoja 30.8., 18.9. Etu-Viikin hulevesialtaan (Kotiniityn) läheisyydessä olevat ojat 
(Niko Björkell).  
 
Piisami Vähälukuinen laji nykyään. 16.3. Kotiniityn ojan keskivaiheilla 
reunakasvillisuuden kanssa puuhailemassa; 19.4. Viikin kartanon hulevesialtailla 1–2. 
21.6. Pornaistenniemen etulampareella uimassa kaakkoisreunasta piilokojun suuntaan 
(klo 12.30). (HS). 13.4., 17.4., 8.5. Etu-Viikin hulevesialtaan (Kotiniityn) läheisyydessä 
olevat ojat (Niko Björkell).  
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Korkea vesi 22.10. laittoi liikkeelle isoja ja pieniä, villisian ja idänkenttämyyrän. Kuva 
EH. 
 
Idänkenttämyyrä 22.10. Lammassaaren pitkoksilla korkean veden ajamana, kuvattu 
(EH, Maiu Juurik) 
 
Vaivaishiiri 2.12. Kuusiluoto isolepinkäisen saaliina itärannalla, lepinkäinen söi hiiren 
pään ja seivästi loput tervalepän oksaan n. 5 m korkeudelle. Hiiri oli 5.12. varastoituna 
(EH).  
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Metsähiiri 10.1. Hakalanniemen kaakkoisreunassa ulkoilutien kupeella syömässä 
kasvinosaa (klo 14.30) (HS). 25.12. Kuusiluodon huvilan sisällä, söi saippuaa (Maiu 
Juurik, Eero Haapanen).  
 
Koivuhiiri kuuluu alueen lajistoon, vaikka havaintoja ei ole vuosittain. 2.6. Purolahti. 
Ruokaili pientareella Hakalanniemen lehtometsän lähellä (Kari Lindblom).  
 
Kettu   Havaintoja Hannu Sarvanteen linnustonseurantalaskentojen yhteydessä 23.3. – 
2.10 yhteensä 30. Havainnot 
kuukausittain: maaliskuu 2, huhtikuu 0, toukokuu 4, kesäkuu 7, heinäkuu 7, elokuu 4, 
syyskuu 4, lokakuu 1. 
   Nelisen kettuparia pesinee alueella (Fastholma, 
Etu-Viikin pellot, Pornaistenniemi, Kivinokka). (HS). Kettuja näkyi pesimäkaudella 
säännöllisesti Kivinokassa, Fastholmassa, Etu-Viikin pelloilla ja Lammassaaren niityillä.  
 
Havaintoja eniten Lammassaaren hoitoniityllä (15), Fastholmassa (3), Etu-Viikin 
pelloilla (3), Keinumäellä/Säynäslahdenpuron suulla (4) ja Purolahden hoitoniityllä (3). 
Lammassaaren hoitoniityllä liikkui 31.3.–13.7. aikuinen ja 4.8. alkaen nuori (alkuun n. 
2/3 aikuisen koosta). Ainakin yhdellä kertaa kyseessä oli nuori naaras, mikä paljastui, 
kun kettu virtsasi. Naaras merkitsi vesirajan 
töppäreen, missä merikotka oli repinyt saalista. Fastholmassa oli ketun pesintä 
lumenkaatopaikan vierellä (mm. 14.6. nuori (n. 1/2 aikuisen koosta) ja aikuinen, joka 
ontui toista etujalkaansa. 13.7. nuori (n. 2/3 aikuisen koosta)). Etu-Viikin pelloilla näkyi 
aikuinen kettu 2.5.–23.6. (2.5. nappasi myyrän tulvaniityn 
viereiseltä pellolta, 13.5. etsi töyhtöhyyppien juuri kuoriutuneita poikasia). Keinumäen 
edustan niityllä ja viereisen Säynäslahdenpuron suulla liikkui kettu 18.6.–7.9. 
(riistakameran kuvissa aikuinen kettu 18.6–5.7.). Purolahden hoitoniityn heinikossa 
kyttäsi nuori kettu hanhien poikasia 16.7. – 26.7. (onnistui ainakin 
kerran (16.7)). Laulujoutsenen poikasen kettu (ilm. aikuinen) oli kaapannut samaiselta 
niityltä 20.6. (Pekka Montonen). Lisäksi yksittäishavainnot Kivinokan länsikärjestä 2.6. 
(aikuinen) ja Ryönälahden ruoikon reunasta 26.7. (nuori lepäili ylivuotisten ruokojen 
päällä).  
 
Muita havaintoja:  
23.1. Pornaistenniemen niityn laidalla. Säikäytti liikkeelle linturuokinnalla säännöllisesti 
öisin vierailevat rusakot (Saara Peisa). 7.3. Fastholman edustalla jäällä (EH): 5.5. ja 
12.5. Klobbenin länsirannalla, 5.6. ja 12.6. Klobbenissa, näkyi lintukamerassa (EH) 
   21.6. Fastholman lumenkaatopaikalla niskasta kapinen, kuvattu (Jorma Harjamäki). 
21.6. Fastholmassa Staran koppien varikolla poikue (Jarkko Santaharju). Ilmeinen 
luolasto/poikueen paikka oli myös Koetilan viereisen Uurnalehdon peltosaarekkeen 
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ladon alla (EH).  5.7 vanha merikotka saalisti lintutornin edessä merimetson 
hukuttamalla sen matalassa vedessä. Merimetso oli tämän kesän nuoria lintuja - ja 
saanut ison punaisen uistimen nokkaansa. Kotka jäi syömään merimetsoa siihen - ja 
paikalle tuli kettu. Kotka uhitteli ja kettu väistyi (Heikki Lintunen). 25.9. Kaksi kettua 
Keinumäen tornin edustan ruovikossa/niityllä (Niko Björkell). 
 
Susi Ensimmäinen tai toinen susihavainto alueella. 20.4. klo 9.30. Koetilantiellä, poliisi 
sai soiton hätäkeskuksen kautta sudesta. 10.4. jälkeen sudesta tuli useita havaintoja 
pääkaupunkiseudulla, muun muassa Pitäjänmäessä ja Laajalahdella (IS 20.4.). Melko 
varma ensihavainto sudesta alueella on 15.3.2019, jolloin se juoksi Portimopolun ohi 
(Juha Pykäläinen). Tämä Helsingissä liikkunut susi videoitiin 11.3. Tammisalossa ja 
Puotilassa (IS 11.3. ja 15.3.2019). 
 
Lumikko 5.1.2021 Pornaistenniemi, puhdistamon ojan suussa (Ilkka Konu). 2.2. 
Katariina Saksilaisen kadulla talon pihalla jäljet (Saara Peisa). 10.3. jäljet lumella 
Keinumäen koillisosassa pellon reunalla (HS). 19.4. Purolahti lintutornin vieressä 2 
päivällä (Paula Niemelä). 8.5. Keinumäki, pellon ja metsän rajassa. Kesyn oloinen, tuli 
melko lähelle. Niko Björkell. 24.12. Kuusiluodossa jälkiä (EH). 15.12. Hakalan metsän 
pohjoisosassa lumipukuinen lumikko lumettomassa metsässä, puikkelehti kaatuneen 
kuusen liepeillä. 
 
Minkki 1.1. Kuusiluodon pihassa lautakasan alla, kuvattu (EH). 24.2. Taka-Viikissä 
Viikinojan eteläpään sulaosuudella, loikki reunalla ja uiskenteli. 10.3. tuoreet 
loikkajäljet Viikin vanhan puhdistamon altaan eteläreunassa sekä edestakaisin SW-
reunan tervalepikossa (HS).  Kokkoluodossa asustanut vajan sisällä, ja kiipeillyt pari 
metriä korkealle hyllylle, jossa iso ulostekasa.  Oleili huhtikuun alussa Kokkoluodossa. 
20.9. Pornaistenniemen vajan sisällä (EH).  22.10. Pornaistenniemen kalavajalla saalisti 
sinisorsakoiraan. Sorsaparvi ui aivan kalavajan lähellä, yllättäen se pakeni paniikissa 
äänekkäästi rääpättäen. Katsoin kiikarilla sillalta, kun sorsa sätki ja viuhtoi siivillä 
minkin otteessa. Menimme lähelle, katsoimme liiterin kulmalla, kun minkki tappoi 
pitkään siivillä viuhtovaa sorsaa liiterin alla. Minkki meni itse muoviputkeen, jonka 
suulla piti vielä elävää sorsaa kiinni useita minuutteja, kunnes sorsa oli kuollut (EH, 
Maiu Juurik).  
 
 
Näätä 2.2. Sopulitien metsässä loikkajälkiä pehmeällä lumella kuusentyveltä toiselle, 
loikat pisimmillään 
metrin luokkaa. 11.2. Sopulitien metsässä jälkiä lumella metsäkauriin raadon ympärillä 
(HS). 17.4. klo 20.40. Kuusiluodossa variksen ja käpytikan varoittelun vuoksi menin 
lehtorinteeseen katsomaan hätää ja melkein välittömästi näätä loikkasi ulos 
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uuttukyyhkyn pöntöstä, juoksi oksan kärkeen, josta hyppäsi maahan pari metriä, juoksi 
läpi metsän huvilan pihalle, josta se jatkoi takaisin paluusuuntaan. Näätä oli syönyt 
uuttukyyhkyemon pöntössään ja tappanut uuttukyyhkyemon 2 muussa pöntössä, joissa 
aikuinen kyyhky oli koskemattomana munien päälle. Jätin kuolleet kyyhkyt pönttöihin, 
niihin ei koskettu 30.4. mennessä.  Lisäksi telkän munia oli rikottuna kolmessa ja 
uuttukyyhkyn munapesiä hävinnyt kahdessa pöntössä. 17.4. jälkeen vielä yksi telkän 
munapesä tyhjeni ehkä näädän syömänä, niin että siinä oli 15.5. oli 1 lämmin muna, joka 
30.5. oli poissa. 
     Kolme Kuusiluodossa näädän tyhjentämäksi joutunutta pönttöä oli myöhemmin 
uuttukyyhkyn käytössä ja niissä oli onnistuneita pesintöjä.  
   Selviä petotappioita oli sen lisäksi vain Lammassaaressa 18.4. kenties näädän 
tyhjentämä uuttukyyhkyn munapesä (syötyjä munia) ja VArjosaaressa telkän pesä, josta 
oli munia rikkinäisenä pesän alla.  (EH). 
    
 
Mäyrä 22.9. Taka-Viikki, käveli Mahlakujalla (klo 21.30) (HS). 
 
Saukko talven jälkihavaintojen lisäksi laji näkyi myös kesällä. 7.2. 
Vanhankaupunginkoski jälkiä. 11.2. Hakalanlahti jäljet, mennyt Lammassaaren N-
puolelta Viikinojan suuntaan n.20 cm syvässä lumessa (EH). 17.2. hulevesialtailla jäljet 
laskuojan jään pinnan ohuella lumella. Tullut Säynäslahden 
tervaleppäluhdan suunnalta. (HS). 16.3. jäljet Kuusiluodon venerannassa ja 
Lammassaaren lounaisrannassa jäällä (EH).  
28.5 klo 9.00) saukko ui Klobbenin suunnalta Fastholman länsikärjen ruoikkoa sivuten 
Saunalahden W-reunaan. 31.5 klo 4.30 saukko ui Lammassaaren suunnalta Klobbenin 
eteläpuolelta Saunalahdelle päin. Arvailen olisiko saukon läsnäololla syynsä 
silkkiuikkujen yllättävään vähäisyyteen Saunalahden – Kivinokan pohjoisrannan 
perinteisessä koloniassa. Lahden parhaalla silkkiuikkupaikalla on tänä vuonna vain 
viitisentoista paria, joka tarkoittaa koko lahden parimäärän laskua n. 25:een. Viimeiset 
kymmenen vuotta pareja on ollut tasaisesti n. 45. 18.6. Purolahdella saukko ui pitkä 
selkä vedenpintaa viistäen telkkäpoikuetta kohti. Telkkäemo johdatti kymmenen 
poikastaan ensin rannan suuntaan, mutta kääntyi takaisin vesille ilmeisen epätietoisena 
parhaasta pakopaikasta. En nähnyt saiko saukko telkänpojista tällä kertaa saalista, mutta 
muutaman päivän kuluttua oli poikueesta jäljellä seitsemän. (HS).  
   2.12. ja 3.12. Pornaistenniemen venerannassa jäällä sulan laidalla tuoreet jäljet. 2.12. 
ja 4.12. Kuusiluodon venerannassa jäljet (EH). 12.12. Kivinokan ranta jäljet (Jorma 
Harjamäki). 20.12. Kokkoluodon rannassa jäällä jäljet Pornaistenniemelle päin ja 
samassa paikassa 24.12. tuoreet jäljet, saukko oli käynyt vedessä ruovikon laidassa, 
jossa meriveden korkeusvaihtelun vuoksi oli hilemäistä jäätä. 
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Kuvakaappaus Instagram-videosta, Julia Joensuu. 
 
Ahma   Täysin yllättävä, ällistyttävä ensihavainto kautta aikain ahmasta. 28.5. 
Kulosaari, Leposaaren kannas, videoitu (Julia Joensuu) ”-Den stod där på gatan och 
tittade på mig. Jag hann bara tänka att wow, nu måste jag snabbt ta fram mobilen för 
annars kommer ingen att tro mig” (HBL 28.5.) Ahma nähtiin joitain tunteja myöhemmin 
Mäyrätiellä kahteen kertaan.  
 
Ilves Yksi näköhavainto:  4.2. Kulosaaressa Itäväylän yli aamulla klo 6.20. liikenteen 
keskellä. Havaittu autosta.  (Liisa Anttila). Mahdollisesti ilveksen tappaman 
metsäkauriin tuore raato oli 2.2. Kivinokassa.  8.4. Fastholmassa metsäkauriin raato, 
jonka takajalka oli purtu irti ja vatsa auki, joka myös viittasi ilvekseen. 
 
Halli Vuodesta 2018 alkanut säännöllinen esiintyminen jatkui. 1.1. Kuusiluodon lähellä 
etelä- ja lounaispuolella, kuvattu veneestä (EH). 2.5. Arabianrannan edustalla, lokkiparvi 
paljasti (Ville Purma). 11.10. Kyläsaaren edusta; 23.10. Kivinokan länsikärjen 
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pohjoispuolella; 9.11. Purolahden suulla Klobbenin kaakkoispuolella matalassa vedessä, 
selkä viisti pintaa (HS). 19.10. Pornaistenniemen edustalla, kuvattu (Miikka Airola). 
6.11. Vanhankaupunginselällä ilmeisesti kuha suussa, kuvattu Fastholman lintutornista 
(Jorma Harjamäki, Marja-Liisa Holstein) ja klo 16.40. Vanhankaupunginkosken 
suvannossa (EH). 15.11. klo 15.30. Kivinokan ja Lammassaaren välissä, vain kuono 
näkyvissä (Taavi Sulander) ja myöhemmin lähellä Klobbenia (HS).  
6.11. Fastholman edustalla, Vanhankaupunginkosken suvannossa klo 16.40. (EH). 16.11. 
Mölylän edustalla ruovikon reunassa klo 11 (Jorma Harjamäki). 5.12. Kipparlahti, 
kuvattu (Kari Vartiainen). 
 
 

 
”Kuvasin tulvinutta tietä ja sieltä se tuli, pysähtyi, tuijotimme hetken toisiamme, sitten 
se loikki takaisin. Onneksi ei kohti, Jukka kertoi IS:lle”. IS 22.10.2021 
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Villisika Kierteleviä villisikoja on havaittu ennenkin, mutta nyt ilmeisesti ensimmäistä 
kertaa villisika jäi olemaan. 22.10. Säynäslahti, tuli ruovikosta ulkoilutielle, kuvattu. 
Korkea merivesi (+90 cm) ehkä ajoi villisian pois ruovikosta. Kenties villisika piileskeli 
alueella myös loppuvuoden, sillä 2.2.2022 Säynäslahdella Keinumäen edustalla 
kuvattiin nuori villisikakarju, jota nähtiin säännöllisesti tämän jälkeen. Aiemmin 
villisika on havaittu Viikissä 28.9.1996, jolloin ”kaksi satakiloista sikaa ja pari porsasta” 
havaittiin Kyläsaaressa. Poliisi ajoi ”sikaseuruetta” pois liikenteen jaloista ja se ”päätyi 
varsin leppeästi Viikin koetilan metsiin sunnuntaina aamuyöllä”. Sikojen arveltiin 
olevan karanneen Pukkilasta tarhasta yli sadan kilometrin päästä (HS 30.9.1996). Kolme 
kiertelevää villisikaa nähtiin Vantaan Rajakylässä Porvoonväylällä ja Viikissä 15.6.2020. 
Poliisi ampui laumasta kaksi Käpylän Louhenpuistossa (IL 16.6.2020). 
 
Valkohäntäkauris Ainoa havainto: 31.7. Purolahden itäpuoli, Bäcksin keto, kuvattu 
(Kalle Meller). 
 
                                                                            
Metsäkauriit Viikin - Vanhankaupungin alueella v. 2021 
Hannu Sarvanne  
Julkaistu VKL-Timali fb-ryhmässä 12.1.2021 
 
Metsäkauriita eleli loppusyksystä 2020 n. 35–40 Viikin - Vanhankaupunginlahden 
alueella (mukaan lukien Kivinokka ja Hallainvuori). Kauriita kuoli huhtikuun loppuun 
mennessä ainakin kymmenen eli kanta pieneni n. 30 %. Maaliskuun puoleenväliin 
mennessä kuoli kahdeksan, ja loput kaksi huhtikuun lopulla. Neljä tunnistettiin nuoriksi 
(ainakin yksi pukki) ja yksi vanhaksi (naaras). Yksilöistä kahdeksan löydettiin kuolleina 
ja kaksi heikkokuntoista/vammautunutta ammuttiin (poliisi sekä metsästysseura). 
Kuolleisuus oli huomattava aiempiin talviin nähden, sillä yksilömäärä on muina talvina 
vähentynyt korkeintaan muutamalla.  
 
Kauriita kuoli seuraavissa paikoissa: Kivinokka (1), Sopulitien metsä (1), Fastholma (3), 
Purolahti (1), Hakala (2), Keinumäki (1) ja Mäyrämetsä (1). 
 
Kannan koon arviointi perustuu lähes päivittäiseen, linnustonseurantalaskentojen ohessa 
tekemääni retkeilyyn alueella. Kirjasin jokaisen kohtaamisen yhteydessä yksilön 
sukupuolen ja iän (pukeilla sarvien koko ja piikkien määrä alkukeväästä eteenpäin, 
naarailla yksilön koko vielä alkukeväällä). Vanhojen pukkien sarvissa oli vain vähän 
yksilöllisiä eroja. Seitsemälle kehittyi normaalit isot kolmipiikkiset, mutta yhdelle pitkät 
piikittömät sarvet. Yhden kolmipiikkisen pukin toisessa sarvessa oli vino kärki. Yksi 
pukki menetti toisen sarvensa luultavasti pukkien välisessä tappelussa. Myös 
samanaikaishavainnot sekä yhden päivän aikana eri puolilla Vanhankaupunginlahtea 
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tehdyt havainnot auttoivat arvioinnissa. Lisäksi pidin riistakameraa parisen viikkoa 
kesäkuun lopulta heinäkuun alkuun suojelualueella Säynäslahdenpuron varressa 
(liikkumislupa vaaditaan). Kuvassa riistakameran otos naaraasta kahden vasan kanssa 
30.6. Säynäslahdenpuron eteläosassa.  
 
Maalis-huhtikuun vaihteeseen saakka kauriit oleilivat pieninä laumoina metsiköissä. Ne 
ruokailivat niille varatuilla viljaruokintapaikoilla, mutta myös varvuilla (mustikka, 
puolukka, kanerva) sekä pensaiden oksilla ja lumen alta kaivamillaan kasvinosilla (esim. 
sanikkaisten versoilla) tai lumen päälle yltävillä ruohovartisilla kasveilla (esim. 
mesiangervo, horsma). Pälvien laajetessa huhtikuussa kauriit siirtyivät ruokailemaan 
rantaniityille ja peltojen nurmille. Vähitellen, viimeistään toukokuun alkupuolella, 
laumat hajosivat ja vanhat pukit naaraineen keskittyivät pienemmille, pääasiassa 
rantaniittyjen tuntumaan sekä reheväkasvuisille kosteikon aloille eri puolilla 
Vanhankaupunginlahtea. Kukin pukki hallitsi omaa aluettaan. Kesän lehtevyys kadotti 
kauriit näkyviltä. Syksyn tullen kauriita ilmaantui taas peltojen aukeille einehtimään. 
 
Huhtikuun puolivälissä oli metsäkauriita elossa ainakin 25: kahdeksan vanhaa (ainakin 3 
v. ikäisiä) pukkia, yksi luultavasti 2 v. pukki, kaksi 1 v. pukkia (edellisvuoden vasoja), 
yhdeksän vanhaa naarasta (ainakin 2 v.) ja viisi 1 v. naarasta (edellisvuoden vasoja). 
Huhtikuun lopulla kanta väheni kahdella (toinen kuolleista oli 1 v. pukki). 
 
Toukokuusta eteenpäin pysyi aikuismäärä (sisältää 1- vuotiaat v. 2019 syntyneet 2. 
kalenterivuoden ikäiset) lähes samana (22). Yksi uusi, luultavasti 2 v. (v. 2018 syntynyt, 
3. kalenterivuosi) pukki ilmaantui havaintoihin ja nuorten naaraiden määrä väheni 
kahteen. Kesäkuun alussa kanta kasvoi kahdellatoista, kun vasoja syntyi ainakin 
seitsemälle naaraalle. Metsäkaurismäärä nousi näin ollen hieman yli 
kolmeenkymmeneen, ja kanta säilyi samansuuruisena läpi syksyn. 
Vanhojen pukkien hallitsemilla reviireillä oli vähintään yksi pukin valvoma, kantava 
naaras. Erotin kaikkiaan yhdeksän eri reviiriä (ks. kartta): Lammassaaren pitkosten 
viereinen niitty, Keinumäen edustan niitty/Säynäslahden pohjoisosa, Viikinojan varsi 
(Etu-Viikin puolella) - tulvaniitty, Sopulitien metsän länsiosa, Kivinokan koillisosa – 
Saunalahti, Kivinokan länsiosa, Klobben – Purolahden hoitoniityn eteläosa, Fastholma, 
Hallainvuoren lounaisosa. 
 
Vasoja (12) havaitsin seuraavilla seitsemällä reviirillä: Lammassaaren pitkosten 
viereinen niitty (3 vasaa), Keinumäen edustan niitty/Säynäslahden pohjoisosa (2), 
Viikinojan varsi – tulvaniitty (2), Kivinokan koillisosa – Saunalahti (2), Sopulitien 
metsän lounaisosa (1), Kivinokan länsiosa (1), Hallainvuoren lounaisosa (1). Kahdella 
reviirillä en havainnut vasoja (Klobben – Purolahden hoitoniityn eteläosa, Fastholma). 
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Lammassaaren pitkosten viereiselle niitylle syntyi kolme vasaa ilmeisen myöhään, sillä 
vielä 2.10. vasat olivat vain n. puolet emän koosta. Näistä vasoista kaksi imi emän nisiä 
niinkin myöhään kun 7.9. (emä antoi imeä pari minuuttia ja otti sitten askelia eteenpäin, 
jolloin vasan ote kirposi). Mutta näitäkin myöhemmin, peräti 25.10., oli yksi vasa emän 
nisissä kiinni Mäyrämetsän itäpuolen puidulla ohrapellolla. Maitoa ei varmaan enää 
herunut. 
 

 
 
Metsäkaurisreviirit kesällä 2021. Hannu Sarvanne. 
 
Yksittäishavaintoja metsäkauriista 
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7.2. Kivinokan ”Maijan kahvilan” lähellä kaluttu raato, ja Varjosaaressa ketun 
kuljettamia jäänteitä siitä (EH).   
7.2. Myllypuron metsäselänteellä syöty raato (HS). 
1.4. Mölylän edustalle putosi kauris heikkoihin jäihin ja hukkui  
8.4. Fastholma pienikokoinen raato, jolla toinen takajalka purtu irti ja vatsa auki (Reijo 
Viherlehto). 
21.4. Fastholmassa kuollut, koskematon, jolla oli kieli ulkona (Tapani Järvinen).  
    29.4. Purolahden hoitoniityn kaakkoisreunassa, Mölylän kallion vieressä kuollut nuori 
pukki (viime vuoden vasoja).  Eläin oli ollut siinä pari päivää. Pukin toinen kylki ja osa 
vatsanpuolta oli syöty (HS) 
 16.3. Fastholma tuore irronnut sarvi (3-piikkinen). Todennäköisesti pukkitappelun 
tulosta (Tapani Järvinen). 
23.1. Kuusiluoto, jälkiä, kuopineet maata pohjoisrinteessä. 
7.4. Kuusiluodossa N-rinteessä 3 ja ruovikossa 1, ja Lammassaaren laitumen uudella 
lohkolla 1, sarvettomia (EH). 4.6. Klobbenissa 2 sarvetonta (EH). 
   10.9. Lammassaaren lintutornin edessä laitumella 6: naaras ja 3 vasaa, ja toinen 
naaras, jolla yksi vasa. Kesyjä (EH ym). Nämä yrittivät imeä vielä 2.9. (HS). 
 
 
Matelijat ja sammakkoeläimet 
 
 
Sisilisko 15.4. Kuusiluodon kallion huipulla naaras, ilta-auringossa samalla kivellä klo 
16.28–18.40. (EH). 29.4. Kuusiluodon kaivolla (koiras?)  (EH). 13.5.2021 Keinumäen 
torni, närhi saalisti liskon ja söi sen kivellä, kuvattu. Taavi Sulander, Harri Hanikka. 2.5. 
kaksi Hakalan eteläosan kallion laella. (HS). 29.7. Kuusiluodon pitkoksilla (EH) 
 
Ruskosamakko 23.3. Kokkoluodon ja Pornaistenniemen välillä jäällä kuollut, 
pienikokoinen (2.tai 3.kalenterivuoden) (EH). 11.4. yksi Mölylän luoteisreunan ojassa. 
15.4. ainakin 10 kutemassa Säynäslahden koillisreunan lammikossa ulkoilutien vieressä. 
21.4. 17 kutemassa Etu-Viikin peltojen koillisreunan lantalan 
altaassa. Lisäksi rusko-/viitasammakko (n. 25) tulvaniityllä 12.4. (HS). 29.7. 
Kuusiluodossa iso (EH).  
6.11. Kivinokan kuusikossa isokokoinen loikkimassa (EH). 21.11. Kuusiluoto 
sinisorsanaaras ravisteli ja söi isokokoisen sammakon rantavedessä, kuvattu (EH, Maiu 
Juurik), 21.11. samanlainen sammakonsyönti Viikin kartanon hulevesilammet, naaras 
sinisorsa söi sammakon, videoitu (Jarmo Korpenfelt). 27.11. Vanhankaupunginkoskessa 
sinisorsanaaras nielaisi noin 5 minuutin yrittämisen jälkeen ison sammakon, kuvattu 
(EH).  
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Sorsa nielee sammakkoa, Kuusiluoto 21.11.2022. EH. 
 
Viitasammakko 19.4. runsaasti pulputusta tulvaniityllä, koko niityn alalla (klo 22.40), 
myös 21.4 (klo 15.00). 
7.5. Kivinokan lintulavan edustalla pulputusta (klo 7.30). (HS). 2.5. Useita (ainakin 5 
nähty) kurnuttamassa Purolahden hoitoniityllä, joka oli tällöin tulvinut. Niko Björkell. 
 
 
Lisäyksiä vuoden 2020 havaintoihin 
 
Koivuhiiri noin 1.6. Herttoniemi, kuvattu (Taina Ketonen) 
 
 
 


