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99Suomen linnustoa selvittämässä

Tunnettu luonnontieteellis-
ten teosten kuvittaja, taiteilija 
Gösta Sundman (1883) keräsi 
tietoja satakielen saapumi-
sesta Helsingin Sompasaa-
reen vuosina 1872−1883. 
Satakieli oli tuolloin Helsin-
gissä melko uusi tulokas, sil-
lä ensimmäisen yksilön oli 
ampunut ylioppilas Arthur 
von Nordmann Kaisaniemen 
puistossa vasta 19. toukokuu-
ta 1856. Näin ainakin lukee 
täytetyn linnun etiketissä 
Luonnontieteellisen keskus-
museon kokoelmassa.

Eri lähteistä löytyy kui-
tenkin peräti kolme erilaista 
huono-onnisen linnun am-
pumisajankohtaa. Magnus von Wright (1859) vahvistaa linnun tapaamis-
vuodeksi 1856:n, päivämäärää kuitenkaan mainitsematta. Isä ja poika von 
Nordmann, joista poika Arthur linnun ampui, kuitenkin mainitsevat ha-
vaintopäiväksi 17. toukokuuta 1857 (von Nordmann & von Nordmann 
1860). Linnun ampuneen Arthur von Nordmannin luulisi tietenkin muis-
taneen ajankohdan parhaiten. Toisaalta J. A. Palménin mukaan kyseiseen 
von Nordmannien julkaisuun sisältyi melko paljon epätarkkuuksia ja vääriä 
tietoja (von Wright & Palmén 1873, s. xiii). Kolmas tieto löytyy Zachris 
Topeliuksen esseestä ”Satakieli”, jossa Arthur Nordmanin kerrotaan am-
puneen linnun 28. toukokuuta 1859 (Topelius 1898b). Näistä Topeliuksen 
tieto lienee epäluotettavin. Tieto on mahdollisesti kirjattu ulkomuistista, ja 
siinä kiinnittää huomiota myös ampujan nimen virheellinen kirjoitusasu.

Kolmesta ampumisajankohdasta uskottavimmalta vaikuttaa etiketissä 
oleva 19.5.1856, koska lintu on todennäköisesti täytetty ja etiketöity tuo-
reeltaan.

SATAKIELI SAAPUU HELSINKIIN 
Torsten Stjernberg, Esa Lehikoinen, Timo Vuorisalo & Risto Lemmetyinen

Dosentti, intendentti Torsten Stjernberg pitelee kädes-
sään Helsingin ensimmäistä, todennäköisesti vuonna 
1856 Kaisaniemessä ammuttua satakieltä. Topeliuk-
sen (1898) mukaan näyte sijaitsi hänen aikanaan 
yliopiston lintukokoelmassa ”kauvimpana vasemmalle 
sisäänkäytävästä”. Kuva: Risto Lemmetyinen.
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 Helsingin ensimmäisen satakie-
len ampunut Arthur von Nordmann 
oli lahjakas nuori eläintieteilijä, jon-
ka ura päättyi traagisesti murhaan 
tutkimusmatkalla Amurilla vuonna 
1862. Kaisaniemen satakielistä tuli 
sittemmin paikallisia kuuluisuuksia, 
joita kaupunkilaiset saapuivat san-
koin joukoin kuuntelemaan (Mela 
1902). Erityisen viehättynyt uudes-

ta tulokkaasta oli Zachris Topelius, 
joka muun muassa kirjoitti puiston 
satakielestä edellä mainitun kauniin 
esseen (Topelius 1898). Linnun am-
pujaa pikkulintujen ystävä Topelius 
paheksui syvästi. Hän piti sinänsä 
hyvänä, että linnun käynnistä Helsin-
gissä oli saatu todiste, mutta ”kaikista 
maailman todistuksista en tahtoisi 
olla sen sijassa, joka on etelän mai-
nioimman mestarilaulajan tappanut 
hänen lyhyellä vierailumatkallaan 
pohjan keväässä” (Topelius 1898, 
essee julkaistu alun perin 1897). 
Kiinnostavaa kyllä jo Magnus von 

Wright (1859, s. 121) oli paljon aikaisemmin pohtinut satakielen kaltaisen 
ihastuttavan linnun näytteeksi ampumisen oikeutusta.

Sundmanin aikana Sompasaari oli suosittu kaupunkilaisten huviretkien 
kohde muun muassa saarelle rakennetun puutarhan ansiosta. 1900-luvun 
puolivälin jälkeen Sompasaari yhdistettiin mantereeseen ja siitä tuli osa 
Sörnäisten satama-aluetta, jossa nykyisin sijaitsee Kalasataman asuinalue.

Sundmanin kerätessä tietoja satakielen kevätmuutosta laji oli jo vakiin-
tunut Helsingin seudulle.

Satakielen saapuminen Helsinkiin 1872–1883 (yläkuva) ja sen 
riippuvuus toukokuun lämpötiloista (alakuva, Pietarin lämpöti-
latiedot).
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