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ruoka ja suorittamattomat koulutehtävät palatessani hämärissä
retkiltäni ajatukset vieläkin liikkuen toisissa maailmoissa“.

- Leo Lehtonen, Lintuparatiisi pääkaupungin liepeillä, 1945

Helsingin maantieteellisessä keskustassa sijaitseva
Vanhankaupunginlahti, jota kutsutaan sen pohjois-
puolisen alueen nimen mukaan usein lyhyesti vain
Viikiksi, on legendaarinen “lintuparatiisi pääkaupungin
keskellä“. Vantaanjoen suiston matalan merenlahden
luonnonsuojelualueeseen kuuluu laajoja ruovikoita,
rantaniittyjä, reheviä rantametsiä ja avovettä. Kosteikon
pohjoispuolella on Viikin vanhaa peltomaisemaa ja
laitumia. Lahden itäpuolella on kallioinen metsäselänne.

Lähes takuuvarmasti jokaisella retkellä, myös talvella,
retkeilijä näkee vaihtelevien maisemien lisäksi ainakin
joitain kiinnostavia lintuja sekä usein myös nisäkkäitä.
Viikissä on tavattu vuoteen 2005 mennessä 289 lintulajia,
joista hyvänä päivänä toukokuussa voi pätevä lintuharras-
taja havaita jopa 100 lajia. Alueella on paljon ulkoilijoita ja
siellä tapaa lintuharrastajia, joilta voi kysyä viimeisiä
havaintoja. Viikki-Vanhankaupunginlahti kuuluu Euroopan
Unionin arvokkaiden luontokohteiden verkostoon (Natura
2000) ja kansainväliseen Ramsar -sopimuksen piiriin
arvokkaana kosteikkoalueena. Natura-alueet mukaanlukien
luonnonsuojelualueen laajuus on 316 hehtaaria.

Alueen suuren koon vuoksi esitellään lahdelle saapumi-
nen kolmesta ilmansuunnasta: lännestä, idästä ja
pohjoisesta.

VANHANKAUPUNGINLAHDEN LÄNSIPUOLI

Vanhankaupunginlahteen laskee länsipuolelta Vantaan-
joki, jonka suun koski on kaupungin suosituin kalastus-
paikka. Tämä on myös paikka, johon Ruotsin kuningas
Kustaa Vaasa alun perin perusti Helsingin vuonna 1550.
Lahden monille hyville retkipaikoille voi lähteä astele-
maan vaivattomasti juuri täältä, Vanhastakaupungista.

Kulkuyhteydet

Vanhaankaupunkiin vievät Rautatientorilta bussit 68, 71,
73B ja 74. Sopiva poistumispysäkki on juuri ennen
Vanhankaupunginkoskea, Hämeentien viimeisten kerrosta-
lojen kohdalla. Tältä pysäkiltä pääsee hyvin

VIIKKI  JA VANHAN-
KAUPUNGINLAHTI

“Vanhankaupunginlahteen, joka on jatkuvasti pysynyt minulle
salaperäisenä ja kiehtovana aarremaailmana, tutustuin jo
vähäisenä pojannallikkana. Jos mieli tahtoi joskus painua
alakuloiseksi, aika käydä pitkäksi, ei tarvinnut muuta kuin ottaa
kiikari matkaan ja lähteä Viikkiin. Siellä haihtuivat surut ja
katosivat huolet seuratessani luonnon monia merkillisyyksiä.
Välistä vierähti aika huomaamattomasti pitkälle iltaan, ennen
kuin todellisuus palautui mieleen. Kotona odottivat jäähtynyt
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Hämeentien länsipuolella (vasemmalla) olevalle Helsin-
gin syntysijalle Kellomäen rinteessä. Seuraava sopiva
poistumispysäkki on joen suussa, Kuninkaankartanon-
saaressa.

A r t o  N i r o n e n

Vanhakaupunki, kaupungin kalaisa syntypaikka

Helsinki perustettiin taimenia kuhisevan kosken rannalle
vuonna 1550. Tästä vanhasta Helsingistä ei ole jäljellä
muuta kuin maan alla olevia rakennusten perustuksia.
Vanhankaupungin asuinkorttelit ovat sijainneet joen
suun länsipuolella olevan Kellomäen länsirinteessä.
Alueella on nyt hevoslaitumia ja kauniita vanhoja
puutaloja. Kellomäen laella on kaupungin perustamisen
muistomerkki ja hyvät näköalat ympäristöön.

Kosken länsihaaran pato ja mylly ovat nykyään paikan
vanhimpia rakennuksia 1800-luvulta. Länsiputouksen
vieressä on vesivoimalaitos, joka on ollut käytössä
vuodesta 1911 alkaen 1970-luvulle. Vuodesta 2000
museoitu laitos tuottaa taas sähköä, noin 800 taloudelle.
Koski kuohuu komeimmin keväisin jäiden lähdön aikaan ja
syksyllä kovien sateiden jälkeen. Joen tulvat ovat suuria,
koska vettä varastoivia järviä on Vantaanjoen vesistö-
alueen pinta-alasta vain 2%. Tulvakausina joessa virtaa
vettä keskimäärin 144 m3/s. Kuivimpina kausina virtaama
on vain sadasosa tästä. Elokuussa 2004 oli poikkeukselli-
sen kovia kesätulvia. Jokeen joutunut orgaaninen kasvi-
aines ja maatalouden ravinteet aiheuttivat happikatoja ja
kalakuolemia osassa jokea.

Putousten ympäröimälle saarelle rakennettiin kaupungin
perustamisen jälkeen kuninkaankartano, mistä nimi
Kuninkaankartanonsaari. Nykyään saarella sijaitsee
Tekniikan museo. Kosken itäinen haara on kunnostettu
vuonna 1999 kalojen nousun helpottamiseksi
loivemmaksi ja kivisemmäksi. Voimalapadon rakentami-
nen länsihaaraan vuonna 1872 haittasi pahasti taimenen
nousua ikivanhaan lisääntymisjokeensa. Nykyään
jokisuulle ja jokeen istutetaan meritaimenta, merilohta ja
siikaa. Pieni osa meritaimenista ja merilohista palaa
joidenkin vuosien merivaelluksen jälkeen kutemaan
jokeen ja pystyvät nykyään lisääntymään Vantaanjoessa.

Vanhankaupungin kosken suvanto on Helsingin suosi-
tuin kalapaikka. Syksyisin jokeen nousee jopa 10-20 kg

painavia taimenia ja lohia. Matala Vanhankaupungin-
lahti on Helsingin paras hauen, kuhan ja ahvenen
kalastuspaikka. Toutain, karppi ja kirjolohi kuuluvat
istutettuun lajistoon. Loppukesällä jokisuuhun nousee
käärmemäisiä nahkiaisia. Erilaiset kalat houkuttelevat
kosken suvantoon paitsi vapakalastajia, myös isokos-
keloita, lokkeja ja tiiroja. Syksyllä siian lippoajat kan-
soittavat kosken suvantoa. Parhaimman sesongin
aikaan loka-marraskuussa lippoajia on koskella
parikymmentäkin, ja monet lippoavat yömyöhään.

Vanhankaupunginlahden viimeisen, 1950-luvulle asti
kalastaneen ammattikalastajan, punainen kotitalo on
edelleen nähtävissä pienellä Kokkoluodolla  Arabianrannan
edustalla. Saaren 1600-luvulta peräisin oleva nimi Kokko-
luoto on ehkä tullut merkkitulesta, joka on näyttänyt tietä
laivaväylälle Helsingin Vanhaankaupunkiin.

Alkutalvella yleensä joulukuuhun asti joen virtaama
muodostaa satojen metrien sulan Vanhankaupungin-
lahdelle. Samoin keväällä maalis-huhtikuussa, kun
sulamisvedet lähtevät liikkeelle, tänne muodostuu
ensimmäinen vesilintujen kerääntymispaikka. Sydän-
talven pakkasilla kosken muodostama sula on hyvin
pienikokoinen. Jäällä näkee usein minkin jäljet. Viime
talvina myös kiertelevä saukko on silloin tällöin jättänyt
jälkensä sulan laitaan pulikoidessaan avannoissa.

Arabianrannan joutomaa

Vanhankaupunginlahden länsiranta on entistä kaato-
paikka- ja teollisuusympäristöä. Täyttömaalle on
rakennettu 2000-luvulla
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A r t o  N i r o n e n A r t o  N i r o n e n

Arabianrannan kaupunginosa. Raitiovaunun 6 päätepysäk-
ki on Arabianrannassa, josta on lyhyt matka etelässä
avautuvalle Kyläsaaren joutomaa-alueelle.

Tämä laaja aukeahko ranta maanläjitysalueineen ja
risunkaatopaikkoineen on edelleen Helsingin parhaita
rikkaruohokenttiä, vaikka se on pienentynyt noin
puoleen entisestä laajuudestaan Arabianrannan
rakentamisen takia. Kyläsaaressa lähellä rantaviivaa
on ulkoiluteitä ja pensoittuvia niittyjä, niiden takana on
kaatopaikkamaista läjävyöhykettä. Kyläsaaren täyttö-
maan eteläosassa on pieni lampi, jossa muutto-
aikoina viivähtää kahlaajia, vuosittain paikalla nähdään
mm. heinä- ja jänkäkurppa. Joutomaalla pesivät meri-
harakka, pikkutylli, niittykirvinen, kiuru, hemppo, kivitasku ja
kalalokki. Muuttoaikoina alue on levähtävien avomaan
varpuslintujen suosiossa. Lapinkirvinen, tunturikiuru ja
sinirinta ovat syksyisin säännöllisiä viivähtäjiä.

Kyläsaaressa ja Arabianrannassa tehdään usein
lintuharvinaisuushavaintoja (mm. mustaotsalepinkäinen ja
mongoliankirvinen). Kylmänä vuodenaikana rikkaruoho-
kentät houkuttelevat hemppoja, urpiaisia, tundraurpiaisia ja
pikkuvarpusia.  Arabianrannassa on elänyt 1990-luvun
lopulta alkaen villiintynyt kanikanta, joka on levittäytynyt
nykyään muuallekin Helsinkiin. Kanien olemassaolon
huomaa lähinnä talvella jälkien perusteella. Kaneja
pyydystää talviaikaan kettu, minkä näkee myös lumijäljistä.
Täyttömaan kasvisto koostuu monista näyttävistä tulokas-
lajeista. Kesäkuussa Pohjois-Amerikasta peräisin oleva

lupiini (Lupinus polyphyllus) loistavat sinistään ranta-
niityillä. Monipuolinen kasvillisuus kiehtoo myös perhosia ja
näiden perässä juoksevia perhosharrastajia. Talvisinkin
huomiota herättävä on unkarinpernaruoho (Sisymbrium
altissimum). Se leviää lännenelokuvista tutulla tavalla,
tuulen pyörittämänä pensaana lunta ja jäätä pitkin. Laji on
kotoisin Länsi-Aasian aroilta, mutta levinnyt ihmisten
mukana myös Amerikkaan. Alueelle istutetut tyrnitiheiköt
loistavat syksyisin keltaisten marjojen paljoutta. Marjat ovat
todellisia “C-vitamiinipommeja“!

Rantavyöhykkeen rikkaruohokenttiä siistitään
puistomaisemmaksi etenkin Arabianrannan asuntoalu-
een kohdalla. Joinakin viikonloppuina rannoilla järjes-
tetään suuria onkikilpailuja. Arkipäivisin viereisen
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat rakentelevat
siellä ympäristötaidetta.

Pornaistenniemen luontopolku

Kävelyreitti luonnonsuojelualueen rantametsiin ja
kosteikkoon alkaa Vanhankaupungin edustalla olevan
suuren vihreän kävelysillan (’Matinkaari’) juuresta,
salmen itäpuolelta. Noin puoli kilometriä pitkä luontopolku
kiertää rantalehdossa. Tämä ympyräreitti soveltuu
kuljettavaksi myös pyörätuolilla. Lenkin varrella on lintutorni
ja vesilintulampareen äärellä piilokoju.
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Jar i  Kostet .  Jolukuu
1999,  tuntur ipöl lö
Hakalan l in tutorn issa

Tarkkaan katsova erottaa myös kauniin rantanätkelmän
(Lathyrus palustris).

Lammassaaren pohjoisrannan lintutorni on alueen
parhaita havainnointipaikkoja. Tornin edessä on
linnuston ja kasviston monipuolistamiseksi vuodesta
1994 alkaen ennallistettu rantaniitty, jolla laiduntaa
kesäisin karjaa. Niityllä pesivät pikkutylli, punajalkaviklo
ja useita töyhtöhyyppäpareja. Etenkin loppukesästä
harmaahaikarat seisovat jähmettyneinä väijymässä
rannan pikkukaloja. Muuttoaikaan niityn rantaan ja
viereisille vesialueille kerääntyy paljon vesilintuja,
ajoittain pieniä parvia joutsenia ja hanhia. Kaukoputki
on täällä tarpeellinen, jos katsellaan kauempana olevia
lintuja.  Vuodesta 1999 alkaen niityllä on pesinyt itäinen
suurharvinaisuus sitruunavästäräkki. Niityllä nähtyihin
harvinaisuuksiin viimeisen kymmenen vuoden aikana
kuuluvat mm. pitkäjalka, rantakurvi ja jalohaikara.

Lammassaaren huipulla on raittiusyhdistys Koiton
kesäsiirtolatalo, kirkkoa muistuttava vuonna 1905 tehty
hirsirakennus. Taloa on käytetty 1960-luvulle asti
tanssipaikkana. Saarella olevat pikkuruiset mökit ovat
raittiusyhdistysläisten rakentamia, vanhimmat 1940-
luvulta. Lammassaarelaiset järjestävät muutamassa
sivurakennuksessaan kesäaikaan vaatimattomissa
oloissa yömajoitusta, hinta 5/10 € henkeä kohden.
Yöpyminen edellyttää makuupussia ja omia eväitä.
Lisätiedot: www.koitto.net

Lammassaari on talvisin huuhkajan päivälepopaikka.
Varisten mekastus voi paljastaa kuuseen kätkeytyneen
pöllön. Viikissä yleisten uuttukyyhkyjen kujerrusta
kuulee maaliskuusta elokuun alkuun. Lammassaari
on kesäöisin Helsingin varmimpia lepakkopaikkoja.
Kesäiltana voi nähdä hirven riipimässä pajuja niityn
laidassa. Kettu on tavallinen näky. Viime vuosina myös
metsäkauris on tavattu alueella.

Laidun, kuten koko ruovikkoalue, on luonnonsuojelu-
aluetta, jossa liikkuminen sulan veden aikaan on kiel-
letty muualla kuin pitkospuilla. Hiihtäminen on talvella
hyvä tapa liikkua Viikissä ja Vanhankaupunginlahdella.
Itse ruovikkoon meneminen ei ole jääaikaan suositel-
tavaa, sillä se ei etenkään alkutalvesta jäädy kunnolla.

Lehto on kukkeimmillaan keväällä ja alkukesästä. Touko-
kuun valkovuokkojen ja rentukoiden jälkeen kukkivat
kesäkuun alussa hyväntuoksuiset tuomet. Lampareen
piilokojusta voi nähdä lähietäisyydeltä pesiviä nokikanoja ja
kyhmyjoutsenpoikueen. Lampare on makeanveden allas,
jonka vesi on merialueen vettä puhtaampaa.
Viitasammakkokin kutee täällä.

Lammassaari

Pornaistenniemeltä pitkospuut jatkuvat 700 m ruovikon
läpi Lammassaareen. Reitin varressa säestää etenkin
kesäöisin ruovikon yleisintä lintua ruokokerttusta
useasti pensassirkkalintu, ryti-, luhta- tai viitakerttunen.
Pitkospuut ovat olleet Suomen parhaimpia paikkoja
nähdä tai kuulla Suomeen vuonna 1986  kotiutuneita
viiksitimaleita. Pitkospuiden varrella kukkivat sydänkesällä
komeat jokileinikit (Ranunculus lingva) - Helsingin ainoat!

R E T K I K O H T E E T  -  RETKIOPAS HELSINGIN LUONTOON
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Ruovikkolahdella lintulavan edessä pesii lahden
silkkiuikkujen suurin yhdyskunta, joinakin vuosina yli
viisikymmentäkin paria. Kivinokan aarnioituvassa
kuusikossa elää monia metsälintuja, mm. sirittäjä,
peukaloinen, laulurastas ja töyhtötiainen. Metsässä on
viime vuosina pesinyt säännöllisesti nuolihaukka, jonka
poikue pitää raikuvaa kimitystä elokuussa.

Kivinokan jättikuusikon ympärillä on valoisampia kallioi-
ta, joilla kasvaa kilpikaarnaisia petäjiä. Rannan lehto-
notkelmassa kasvavat metsälehmus ja kotkansiipi.

VANHANKAUPUNGINLAHDEN ITÄPUOLI

Vanhankaupunginlahden itäpuolella on länsipuolta
laajemmat metsäalueet ja mahdollisuudet useiden
kilometrien kävelylenkkeihin. Rantaruovikot ja kosteat
tervaleppämetsät vuorottelevat kallioiden, havumetsien
ja peltojen kanssa.

Kulkuyhteydet

Metrolla keskustasta Herttoniemen metroasemalle
(10 min).

Kivinokka

Herttoniemen metroasemalta pääsee Hiihtomäentie 4
luota huomaamattomasti alkavalle ulkoilutielle.
Kivinokkaan mentäessä ulkoilutietä kuljetaan vasemmal-
le etelään ja Saunalahden kapeassa pohjukassa
suunnistetaan kävellen lahden toisella puolella rannan
metsäpoluille. Hienot kuusikot alkavat lähes välittömästi.
Polku vie vajaan kilometrin päässä rantakalliolla olevalle
lintujen tarkkailulavalle.

Kivinokka on noin 1,2 km pitkä metsäinen niemi. Sen
tyven pohjoisrannalla on iäkästä kuusikkoa, luontopolku
ja lintujen tarkkailulava. Muualla niemessä on helsinki-
läisten siirtolapuutarhamökkejä. Etelärannalla on
uimaranta ja melko lähellä metrorataa 1800-luvun alun
herraskartano puistoineen.

Autolla tai pyörällä Kivinokkaan voi saapua ajamalla
Itäväylältä Kulosaaren puistotielle, jolta käännytään
Kivinokkaan siirtolapuutarhan kohdalla. Hiekkatietä
ajetaan siirtolapuutarhan läpi kunnes saavutaan
puomille, jonka vasemmalla puolella on parkkipaikka.
Puomin viereiseltä opastustaululta kuljetaan pohjoiseen
menevää hiekkatietä 300 m, jolloin luontopolun alku
tulee vastaan alamäessä, ennen rannassa olevaa
pallokenttää. Suomalaisia puita esittelevä luontopolku
kulkee noin 300 m matkan havumetsän läpi lintulavalle.
Sen varrella on myös tunnusteltavaksi tarkoitettuja
opasteita. Polku, lintulava ja polun opasteet onkin
suunniteltu myös näkövammaisille ja pyörätuolilla
liikkuville. Polusta on saatavissa suomenkielinen ääni-
teopaste (Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry.,
 09-3960 5600).

RETKIOPAS HELSINGIN LUONTOON  -  R E T K I K O H T E E T
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VANHANKAUPUNGINLAHDEN POHJOISPUOLI

Luonnonsuojelualueen pohjoispuolella olevaa
maatalousympäristöä kutsutaan Viikiksi. Siellä on 1930-
luvulla perustettu Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimus-
tila, ja nykyään yksi Euroopan suurimpia biotieteiden
keskittymiä. Maaseututunnelmaa luovat tilan noin 150
lehmää. Maatilan viereen valmistui vuonna 2001
viherkeskus Helsinki-Gardenia, jossa on koululaisten
luontokoulu, alueen opastuskeskus, viheralan yritykset ja
talvipuutarha kahviloineen tarjoavat palveluitaan.
Gardenian vieressä on Lintuvarusteen myymälä, joka on
BirdLife Suomen omistama lintuharrastajien erikoisliike.
Liikkeessä on erinomainen valikoima lintu- ja luonto-
kirjallisuutta sekä optiikkaa. Lintuvaruste on auki
arkisin 11-17, ja keväällä 12.3. alkaen myös
lauantaisin 10-14.  (09) 386 7856 ja 040 543 3182.

Kulkuyhteydet

Bussi 68 vie Rautatieasemalta Viikkiin noin 20 minuutis-
sa. Busseilla 70,73 ja 75 Rautatientorilta pääsee yliopiston
ja Tiedepuiston pysäkille. Hyvänä maamerkkinä on silloin
pyöreä Infotalo, jossa on mm. yleinen kirjasto. Henkilö-
autolla saavuttaessa parkkipaikkoja on Viikintien eteläpuo-
lella opetus- ja tutkimustilan sekä Helsinki-Gardenian
vieressä. Täältä lähtevät kävelytiet Viikin peltoalueelle ja
Hakalanniemen lintutorneille, joilta on hyvä näkyvyys
suojelualueelle. Itse viljelyksillä liikkuminen on kielletty
sulan maan aikana.

Viikin peltoteitä astellessa ollaan kuin maaseudulla.
Tämä on Helsingin maantieteellinen keskipiste! Kaupun-
gista muistuttavat pohjoisen suunnassa ja muualla
metsän takaa horisontista nousevat kerrostalot ja vii-
konloppuisin monilukuiset ulkoilijat. Viikin pellot avo-
ojineen, laidunalueineen ja metsäsaarekkeineen ovat
nykyään Suomen mittakaavassa harvinaisen monipuo-
lista maatalousympäristöä. Muuttoaikoina pelloilla le-
vähtää tuhansia muuttolintuja. Valtalajeja ovat kiurut,
peipot, kyyhkyt ja rastaat. Lapin lajistoa edustavat mm.
pulmuset ja lapinsirkut. Syksyisin Helsingin merialueella
pesivät valkoposkihanhet kerääntyvät Viikkiin laidun-
tamaan. Hanhia voi kerääntyä yhdelle pellolle useita
tuhansiakin lintuja. Joukossa on viime vuosina ollut
yksittäisiä meri-, sepel- ja tundrahanhia.

Fastholma, Mölylä ja Purolahti

Osoitteesta Hiihtäjäntie 4  lähtee ulkoilutie myös näihin
kohteisiin. Ulkoilutien varressa avautuu korkeahkoilta
rantakallioilta näkymä Saunalahden kapeaan pohjuk-
kaan. Ulkoilutie vie Saunalahden rantaa pitkin oikealle
pohjoiseen kohti Viikkiä. Majavatien päässä olevalta
korkealta kalliolta on komeimmat näköalat Vanhan-
kaupunginlahdelle. Kalliolle nousee ulkoilutieltä puu-
portaat, jotka ovat jäänne 1930-1970-luvuilla tässä
sijainneesta hyppyrimäestä.

Fastholma on sankkojen lehtimetsien valtaama niemi,
jonka kärjessä sijaitsee kaksi puutarhaviljelijöiden
1910-luvulta peräisin olevaa huvilaa. Niemen pohjois-
kärjessä on lintutorni, josta voi havainnoida Vanhan-
kaupunginlahden itäistä selkää. Fastholman pensai-
kkojen tyypillisiä lintulajeja ovat punavarpunen, satakie-
li ja monet yölaulajat. Niemelle menevän ulkoilutien
alkupäässä on katulumien kaatopaikka. Lumisen
talven jälkeen paikalla on lumikasa vielä keskikesällä.

Mölylänniemelle käännytään pääulkoilutieltä pujottelu-
mäen kohdalta vasemmalle, pikkuruisen lammen ja
puutarhapalstojen vierestä. Mölylänniemi on saanut
nimensä paikalla olleen työväenyhdistyksen kesän-
viettäjien “mölykööreistä“ 1900-luvun alkuvuosina.
Niemen luoteiskulmassa on erinomaisena näköala-
paikkana rannan kallionyppylä. Keväisin kallion
edustalle muodostuu puron tekemä sula. Matalan
veden aikaan tänne paljastuu hyviä kahlaajalietteitä.
Mölylässä on komeita iäkkäitä lehtokuusikkoja.

Korkeajännitelinjan kohdalla Mölylän pohjoispuolella
ulkoilureitti kääntyy länteen ylittäen Purolahden. Tässä
kohden on vaikea välttää näkemästä huhtikuusta loka-
kuuhun  pensaikkoisen ruovikon erästä tyyppilintua,
pajusirkkua. Ulkoilutien viereinen Purolahti on Viikin
tärkeimpiä tulvaniittyjä. Merivesi nousee tälle laidunne-
tulle niitylle, jolla on vuodesta 1999 alkaen tehty luon-
nonhoitotoimenpiteitä umpeenkasvun estämiseksi.
Vuonna 2005 aloitettiin hoitotoimet, joiden avulla niittyä
laajennetaan mereen ulottuvaksi. Tulvaniityn muutto-
aikaisiin levähtäjiin kuuluu Suomesta pesimä-lajina
hävinnyt heinäkurppa. Niityn itäreunalla on ulkoilutien
varressa kalliomäki. Sen etelärinteen ketokasvillisuus
on tutustumisen arvoinen. Kesällä silmiin pistää
hohtavanpunainen ketoneilikka (Dianthus deltoides) ja
keltamatara (Galium verum). Mutta kuka huomaa salape-
räisen ketodoidanlukon (Botrychium lunaria)?
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mista, mikä hävitti suuren osan aikaisemmasta lintu-
rikkaudesta. Nykyään Vanhankaupunginlahdella on
meneillään laajoja elvytystoimia kasviston ja linnuston
suojelemiseksi. Etenkin rantaniittyjen ennallistamiset
ovat tuottaneet hyviä tuloksia.

Muita yhteystietoja:

Liikuntaviraston Meri-info Vanhankaupunginkosken
itäputouksen vieressä Kuninkaankartanonsaaressa myy
kalastuslupia ma-pe klo 9.15-17 alkaen 1.4.

Ajankohtaisia luontohavaintoja alueesta kertoo ViikkiNYT
kotisivu: http://www.gardenia-helsinki.fi/Viikinluonto/

Luontoharrastajien yhdistys Kuusiluodossa: www.kuusiluoto.info
(Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry)

Inara OY järjestää tilausristeilyitä Kuplakka-lautallaan Vanhan-
kaupunginlahdelle sekä vuokraa Villa Gammelia  kokoontumisiin
ja illanviettoihin: 09-8684 3660 / 041-511 0223 www.inara.fi

Viikin muita lintuja:
uivelo (muuttoaikaan),
luhtakana (parhaimmillaan 10-25 huutavaa),
luhtahuitti,
varpushaukka (pesinyt 2004),
lehtopöllö ja sarvipöllö (pesiviä, kaikki muut suomalaiset
pöllölajit vierailevina satunnaisesti),
palokärki,
valkoselkätikka ja pohjantikka (talvivieraita),
sepelrastas (jokavuotinen huhti-toukokuussa),
viitasirkkalintu,
rastaskerttunen,
lapinharakka (talvella ja muuttoaikaan).

Pesiviä vesilintuja 2000-luvulla (suluissa pienin ja suurin
parimäärä): silkkiuikku (43-71), kyhmyjoutsen (2-4), haapana
(11-14), tavi (2-6), sinisorsa (78-136), heinätavi (1-2), lapasorsa
(2-6), tukkasotka (4-9), telkkä (7-20), nokikana (5-18).

Muita eläimiä:
rusakko, piisami, vaivaishiiri, kettu, kärppä, lumikko, mäyrä,
sisilisko, tavallinen sammakko.

Hakalanniemi

Lahden koillisrannan Hakalanniemen metsäalueella on
noin 20 hehtaaria kattava puulajipuisto, arboretum, jon-
ne on istutettu ulkomaisia puu- ja pensaslajeja.
Arboretum on melko nuori ja monet puut ovat vielä
keskenkasvuisia. Rannassa on kaksi suosittua lintu-
tornia, jotka ovat parhaimmillaan huhtikuusta lokakuuhun.
Lahden yli kulkevilla sähkölinjoilla istuu usein uuttu-
kyyhkyjä, syksyisin jopa 100-200 yksilön parvia. Kala-
sääski kalastaa muuttoaikoina rantavesissä ja syö
kalaa sähkötolpilla. Talvella kanahaukka usein tähyilee
voimalinjan huipulta. Rantalepikoiden pontevat pikkutikat
ovat äänekkäimpiä kevätaikaan. Viikki on Suomen parhaita
pikkutikan elinympäristöjä. Alueen rantametsissä niitä pesii
kymmenisen paria.

Puulajipuiston puihin kuuluvat mm. lukuisat vaahteralajit
(Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A.rubrum,
A.tataricum), koreanpihta (Abies koreana), itä-
siperialainen dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii), serbian-
kuusi (Picea omorika). Amerikkalaista lajistoa on
palsamipihta (Abies balsamea), jonka pihkasta
valmistetulla kanadanpalsamilla kitataan optisten
laitteiden linssejä. Pohjoisamerikkalainen douglaskuusi
(Pseudotsuga menziesii) voi elää yli tuhatvuotiaaksi ja
kasvaa kolmemetriseksi läpimitaltaan. Luoteisen lintu-
tornin luona kasvaa Pohjois-Amerikan itärannikolta
kotoisin olevia kynäkatajia (Juniperus virginiana).
Maailman suurimpana katajana se voi kasvaa 30 m
mittaan.

Historiaa ja nykypäivää

Viikki on Helsingin vanhinta edelleen käytössä olevaa
maatalousympäristöä. Peltoja on viljelty 1400-luvulta
asti. Tiedepuiston ja biokeskuksen keskellä on suojeltu
keltainen herraskartano 1830-luvulta. Se on alueen vanhin
talo ja entinen keskuspaikka, Viikin latokartanon pääraken-
nus.

Vanhankaupunginlahden maine lintupaikkana oli tunnet-
tu jo ennen 1800-luvun puoliväliä, jolloin lintumaalari
Magnus von Wright tovereineen teki sinne retkiä. Lah-
den linnuston kultakausi oli 1930- ja 40-luvuilla, jolloin
kosteikon lampareilla pesi parhaimmillaan noin
10 000 paria naurulokkeja. Lahti rauhoitettiin vuonna
1959. Rauhoitus ei kuitenkaan estänyt veden saastu-
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