
Villieläinsairaalan potilaat ja arki 
Koululaiskonferenssi 4.4.2017  

 Ville Vepsäläinen 



Eläinsuojelulaista: ”Sairasta, vahingoittunutta tai 
muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista 
eläintä on pyrittävä auttamaan.” 



Eläinsuojelulaista: ”Eläin voidaan ottaa väliaikaisesti 
hoidettavaksi, jos on oletettavissa, että se sopeutuu 
vaikeuksitta takaisin luonnonvaraiseen elämään. 
Muussa tapauksessa eläin on lopetettava.” 



KORKEASAAREN VILLIELÄINSAIRAALA 
- Suomen suurin luonnonvaraisten eläinten hoitopaikka, vuosittain n. 850-1000 potilasta 

 
- Hoito lyhytaikaista, tavoitteena luontoonpalautus.   Villieläimiä ei saa ottaa lemmikeiksi! 

 
- Potilaat joilla ei toivoa parantua luontoonpalautuskuntoon 
      lopetetaan (eläinlääkärin arvio) 
 
 
 

-     Mikäli hoitotilat ovat täynnä, voidaan joutua valitsemaan hoitoon otettavia 
      yksilöitä, jolloin harvalukuisia ja/tai uhanalaisia lajeja suositaan. Esim. kyhmy- 
      joutsen vs. laulujoutsen 



KORKEASAAREN VILLIELÄINSAIRAALA 

- Eläimille pyritään järjestämään niin rauhalliset ja luonnolliset olot kuin mahdollista 
 

- Pyritään välttämään eläinten kesyyntymistä ihmiseen, vältetään turhaa kontaktia 
 

- Petoeläimille, jotka ovat kuntoutuneet niin hyvin että ne ovat pääsemässä takaisin  
      luontoon, voidaan antaa ravintoa elävänä, jotta voidaan varmistua että ne osaavat 
      saalistaa. Esim. elävää kalaa hylkeille, ja eläviä myyriä tai hiiriä petolinnuille 
 
- Luontoonpalautuksen paikka ja aika mietitään tarkkaan tapauskohtaisesti 
 
 -    Vieraslajeja (esim. minkki, supikoira) ei hoideta 



YKSILÖMÄÄRÄT ELIÖRYHMITTÄIN VUONNA 2015 
(hoidossa yhteensä 952 potilasta) 
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Taul1

		ryhmä		tulopvm		laji		lkm		tunnus		tuoja		paikka		lähtöpvm		minne		paino		rengas		sukupuoli		ikä		syy		syy (tarkennus)		siipi		hoidon kesto

		pikkulintu		9/5/14		?kerttunen		1		676-14		löytäjä		helsinki		9/6/14		kuollut								ad		muu		istunut rapun edessä liikkumatta, ollut syömättä koko yön, nyt tosi heikkona

		siili		10/8/14		afrikkalainen kääpiösiili		1		726-14		löytäjä		espoo		10/10/14		lopetettu		305g						?		loukkaantunut		ei liiku, pysyy kerällä, vas. puoli naamasta turvoksissa (kasvain)

		vesilintu		1/5/14		alli		1		002-14		poliisi		espoo		1/16/14		lopetettu		580g						ad		siipivamma		o.siivestä poistettu siima, turvonnut

		jäniseläin		7/29/14		citykani		1		543-14		löytäjä		helsinki		7/29/14		lopetettu								juv		orpo		vieraslaji

		jäniseläin		5/14/14		city-kani		1		119-14		pel.laitos		helsinki		5/15/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		takajalat halvaantuneet

		kanalintu		2/7/14		fasaani		1		019-14		löytäjä		helsinki		2/8/14		lopetettu						uros		ad		kaula mutkassa		lopetettu paramyxon mahdollisuuden takia

		kanalintu		10/14/14		fasaani		1		732-14		henkilökunta		helsinki		10/14/14		lopetettu						uros		ad		loukkaantunut		nivusessa iso reikä, jalka vaurioitunut pahasti

		vesilintu		6/10/14		haahka		1		259-14		carina		helsinki		6/10/14		lopetettu								juv		muu		kasvnut hanhien kanssa

		vesilintu		7/1/14		haapana		1		366-14		löytäjä		sipoo		7/1/14		DOA								juv		orpo

		vesilintu		6/13/14		haapana		2		276-14A+B		löytäjä		kirkkonummi		14.6.2014 ja 1.7.2014		kuollut								juv		orpo		emo yliajettuna, poikaset tien vieressä

		vesilintu		6/13/14		haapana		4		276-14		löytäjä		kirkkonummi		8/5/14		luontoon								juv		orpo		emo yliajettuna, poikaset tien vieressä

		vesilintu		6/18/14		haapana		5		306-14		pel.laitos		helsinki		8/5/14		luontoon								juv		orpo		emo jäi auton alle

		lintu		5/19/14		harakka		1		142-14		löytäjä		vantaa		5/20/14		kuollut								juv		orpo

		varislintu		7/30/14		harakka		1		556-14		löytäjä		helsinki		7/30/14		lopetettu								juv		vammainen		mäkkäri

		varislintu		7/31/14		harakka		1		559-14		löytäjä		vantaa		7/31/14		lopetettu								juv		sairas		mäkkäri

		varislintu		6/15/14		harakka		1		287-14		löytäjä		helsinki		6/30/14		luontoon		175g		ST174867				juv						176mm

		hylje		4/4/14		harmaahylje		1		047-14		pel.laitos		porvoo		5/7/14		kuollut								juv

		hylje		4/1/14		harmaahylje		1		044-14		haettu		espoo		6/6/14		lopetettu								juv

		hylje		4/29/14		harmaahylje		1		080-14		pel.laitos		porvoo		5/9/14		lopetettu		15kg						juv				silmässä haava

		hylje		3/22/14		harmaahylje		1		035-14		löytäjä		vaasa		6/12/14		luontoon		10.4 kg						juv		orpo		kuuttikarvainen, laiha

		hylje		4/19/14		harmaahylje		1		067-14		pel.laitos		espoo		6/12/14		luontoon								juv		orpo

		lokki		7/17/14		harmaalokki		1		459-14		löytäjä		porvoo		7/17/14		DOA								juv		muu		ei lennä, ehkä vähän öljyyntynyt

		vesilintu		8/12/14		harmaalokki		1		612-14		pel.laitos		helsinki		8/12/14		DOA										loukkaantunut

		lokki		5/26/14		harmaalokki		1		182-14		pel.laitos		helsinki		5/26/14		lopetettu								juv		orpo		lopetettava laji

		vesilintu		6/7/14		harmaalokki		1		247-14		pel.laitos		helsinki		6/7/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalka poikki

		lokki		6/23/14		harmaalokki		1		322-14		löytäjä		helsinki		6/23/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		Törmännyt autoon, siipi, jalka ja silmä loukk.

		lokki		7/3/14		harmaalokki		1		372-14		pel.laitos		helsinki		7/3/14		lopetettu								juv		lop.laji		jalka poikki

		lokki		7/20/14		harmaalokki		1		487-14		pel.laitos		helsinki		7/20/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		ei pysy jaloillaan, siipi roikkuu

		harmaalokki		7/29/14		harmaalokki		1		547-14		pel.laitos		helsinki		7/31/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		siipivamma

		lokki		7/30/14		harmaalokki		1		553-14		pel.laitos		Helsinki		7/31/14		lopetettu								juv		orpo		harmaalokin rutale

		lokki		8/15/14		harmaalokki		1		621-14		löytäjä		Vantaa		8/15/14		lopetettu								1kv		siipivamma		siipi poikki

		lokki		8/16/14		harmaalokki		1		622-14		löytäjä		Vantaa		8/16/14		lopetettu								1kv		siipivamma		vas. Siivessä vanha vamma

		lokki		8/29/14		harmaalokki		1		663-14		pel.laitos		helsinki		8/29/14		lopetettu								1kv		jalkavamma		vasemman jalan nivel poikki

		lokki		7/1/14		harmaalokki		1		365-14		löytäjä		helsinki												ad		loukkaantunut		sotkeentunut siimaan

		lokki		10/11/14		harmaalokki		1		728-14		vpk		helsinki												juv		loukkaantunut		siivessä vamma, käyttää kuitenkin sitäkin siipeä

		petolintu		10/8/14		helmipöllö		1		725-14		löytäjä		espoo						111g						ad		ei lennä?		törmännyt?

		jyrsijä		7/30/14		hiiri		1		549-14		pel.laitos		helsinki		7/30/14		lopetettu								ad		sairas		puolikuollut

		petolintu		1/8/14		huuhkaja		1		004-14		pel.laitos		porvoo		1/8/14		lopetettu		2.48kg		DT-061.171				ad		siipivamma		o.siipi melkein irti

		petolintu		6/23/14		huuhkaja		1		328-14		Vesa Nurminen		nurmijärvi		7/1/14		luontoon		1890g		EH02934		koiras		ad		loukkaantunut		märkä, kaljuksi hakattu niska, linnut olleet kimpussa

		kissaeläin		10/12/13		ilves		1		638-13		löytäjä		ikkala		3/21/14		muualle		9,6 kg						juv		orpo		käyttäytynyt "uhkaavasti"

		vesilintu		5/17/14		isokoskelo		1		133-14		pel.laitos		helsinki		7/10/14		luontoon				DT030217				juv		orpo

		hylje		12-Oct		itämerennorppa		1		730-14		pel.laitos		Helsinki		10/12/14		DOA								ad		muu		löytynyt kuolleena

		joutsen		6/6/14		joutsen		1		240-14		löytäjä		helsinki		6/6/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		vanha silmävamma, heikkokuntoinen

		lokki		6/12/14		kalalokki		1		270-14		löytäjä		helsinki		6/12/14		DOA								juv		orpo		kuollut tullessaan

		lokki		7/2/14		kalalokki		1		369-14		tummapoika portilta		helsinki		7/2/14		DOA								juv

		lokki		6/6/14		kalalokki		1		245-14		löytäjä		espoo		6/7/14		kuollut								juv		orpo

		lokki		6/8/14		kalalokki		1		253-14		löytäjä		helsinki		6/8/14		kuollut								ad		loukkaantunut		oisko törmänny johonkii?

		lokki		6/11/14		kalalokki		1		265-14		löytäjä		västerskog		6/12/14		kuollut				3726967, E80A				ad		takertunut		siivessä haava verkosta

		lokki		6/30/14		kalalokki		2		362-14		haettu		helsinki		30.6.2014-1.7.2014		kuollut								juv		loukkaantunut		heikko, kylmä, märkä. Samaa porukkaa kuin ed.

		lokki		7/4/14		kalalokki		1		379-14		pel.laitos		helsinki		7/5/14		kuollut								juv

		lokki		7/13/14		kalalokki		1		438-14		pel.laitos		helsinki		7/13/14		kuollut								juv		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		8/9/14		kalalokki		1		601-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		kuollut								juv		loukkaantunut		jäänyt auton alle?

		lokki		6/10/14		kalalokki		2		257-14		pel.laitos		helsinki		6/10/14		kuollut								juv		orpo

		lokki		7/11/13		kalalokki		1		336-13		Haagan vpk		helsinki		4/7/14		lopetettu								juv		pudonnut pesästä		vpk koitti palauttaa pesään, muttei onnistunut

		lokki		7/29/13		kalalokki		1		444-13		löytäjä		vantaa		4/7/14		lopetettu								juv		huonossa paikassa		löytynyt maasta, liikkumaton

		lokki		11.2.1014		kalalokki		1		055-14		pel.laitos		helsinki		4/12/13		lopetettu								ad		loukkaantunut		silmä puhki

		lokki		4/12/14		kalalokki		1		057-14		pel.laitos		helsinki		4/13/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		4/13/14		kalalokki		1		058-14		pel.laitos		helsinki		4/13/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		niska poikki?

		lokki		5/2/14		kalalokki		1		086-14		pel.laitos		helsinki		5/2/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		molemmat jalat käyttökelvottomat

		lokki		5/7/14		kalalokki		1		097-14		pel.laitos		helsinki		5/7/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		siipirikko

		lokki		5/19/14		kalalokki		1		143-14		pel.laitos		helsinki		5/19/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		5/20/14		kalalokki		1		146-14		pel.laitos		helsinki		5/20/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipirikko

		lokki		5/23/14		kalalokki		1		162-14		pel.laitos		helsinki		5/23/14		lopetettu				CT-145.664				ad		loukkaantunut		siipi murtunut

		lokki		5/26/14		kalalokki		1		187-14		pel.laitos		helsinki		6/9/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		ei lennä, siivet ehjät, ei muuttunut kahdessa viikossa ->lopetus

		vesilintu		6/4/14		kalalokki		1		225-14		eläintenhoitaja		helsinki		6/4/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		oikea jalka kipeä

		lokki		6/6/14		kalalokki		1		234-14		haettu		helsinki		6/6/14		lopetettu								juv		jalkavamma		toinen jalka mutunut/vääntynyt

		lokki		6/10/14		kalalokki		1		263-14		löytäjä		helsinki		6/10/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		Löytynyt kalliolta, männyn alta

		lokki		6/14/14		kalalokki		1		284-14		pel.laitos		helsinki		6/23/14		lopetettu								ad		silmävamma		vas.silmä sokea

		lokki		6/17/14		kalalokki		1		299-14		haettu		helsinki		6/17/14		lopetettu				CT 152.891				ad		törmännyt		v. jalka poikki, alanokka melkein irti

		lokki		6/20/14		kalalokki		1		315-14		pel.laitos		helsinki		6/20/14		lopetettu								juv		siipivamma		siipi poikki

		lokki		6/23/14		kalalokki		1		326-14		löytäjä		espoo		6/23/14		lopetettu								juv		jalkavamma		oikea jalka katki

		lokki		6/24/14		kalalokki		1		330-14		pel.laitos		helsinki		6/24/14		lopetettu								ad		siipivamma		vas siipi poikki, melkein irti

		lokki		6/26/14		kalalokki		1		344-14		pel.laitos		helsinki		6/26/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		Siipimurtuma

		lokki		6/26/14		kalalokki		1		348-14		löytäjä		vantaa		6/27/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		vas. Siipeä ammuttu?		siivessä vanhoja ruhjeita, jotka eivät parane

		lokki		6/28/14		kalalokki		1		355-14		pel.laitos		helsinki		6/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		7/3/14		kalalokki		1		374-14		löytäjä		helsinki		7/3/14		lopetettu								juv		jalkavamma		jalka katki

		lokki		7/6/14		kalalokki		1		391-14		löytäjä		helsinki		7/6/14		lopetettu								juv		siipivamma		siipi poikki

		lokki		7/9/14		kalalokki		1		409-14		pel.laitos		helsinki		7/9/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		niskassa iso haava

		lokki		7/9/14		kalalokki		1		412-14		löytäjä		helsinki		7/10/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		7/11/14		kalalokki		1		432-14		pel.laitos		helsinki		7/11/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		löytynyt kaivosta, jalka poikki!

		lokki		7/12/14		kalalokki		1		433-14		pel.laitos		helsinki		7/13/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		7/14/14		kalalokki		1		445-14		pel.laitos		helsinki		7/15/14		lopetettu				CT-125.257				juv		siipivamma		jalat ei kanna, siipi poikki

		lokki		7/14/14		kalalokki		1		447-14		pel.laitos		helsinki		7/16/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		monivammainen

		lokki		7/15/14		kalalokki		1		453-14		löytäjä		helsinki		7/15/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		oikea jalka poikki

		lokki		7/19/14		kalalokki		1		480-14		pel.laitos		helsinki		7/20/14		lopetettu								ad		siipivamma

		lokki		7/20/14		kalalokki		1		488-14		löytäjä		helsinki		7/21/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		murtuma jalassa

		lokki		7/20/14		kalalokki		1		489-14		pel.laitos		helsinki		7/21/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		7/20/14		kalalokki		1		490-14		pel.laitos		helsinki		7/21/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		siipi poikki

		lokki		7/24/14		kalalokki		1		510-14		löytäjä		helsinki		7/24/14		lopetettu				CT-032.583				juv		siipivamma		verisiä haisevia  haavoja siivessä

		lokki		7/24/14		kalalokki		1		511-14		löytäjä		espoo		7/24/14		lopetettu								juv		muu		kaulasta syöty nahka, valuu verta

		lokki		7/25/14		kalalokki		1		521-14		löytäjä		helsinki		7/25/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		vasen siipi murtunut

		lokki		7/28/14		kalalokki		1		539-14		pel.laitos		helsinki		7/29/14		lopetettu								ad		siipivamma		toinen siipi poikki, syviä haavoja

		lokki		8/2/14		kalalokki		1		566-14		pel.laitos		helsinki		8/2/14		lopetettu								ad		loukkantunut		siipi poikki ->lopetus

		lokki		8/3/14		kalalokki		1		575-14		pel.laitos		helsinki		8/3/14		lopetettu				CT 174-315				juv		siipivamma		o. siipi poikki

		lokki		9/27/14		kalalokki		1		706-14		pel.laitos		helsinki		9/27/14		lopetettu								1kv		siipivamma		siipirikko

		lokki		10/8/14		kalalokki		1		724-14		pel.laitos		helsinki		10/9/14		lopetettu								juv		ei lennä?		olkaluun murtuma

		vesilintu		5/17/14		kalalokki		1		128-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon		32 g		CT  102.142				juv		orpo		isokoskelon oma lokki

		lokki		5/25/14		kalalokki		1		175-14		pel.laitos		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 102-143				juv		orpo

		lokki		5/27/14		kalalokki		1		189-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT102-144				juv		orpo

		lokki		5/28/14		kalalokki		2		196-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 102-145/146				juv		orpo

		lokki		5/31/14		kalalokki		1		207-14		löytäjä		kerava		7/16/14		luontoon				CT 102-147				juv		orpo

		lokki		6/3/14		kalalokki		1		217-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 102-148				juv		orpo		Masa toi

		vesilintu		6/4/14		kalalokki		1		224-14		löytäjä		Porvoo		7/16/14		luontoon				CT 102-149				juv		orpo		sisarukset kuolleet

		vesilintu		6/6/14		kalalokki		1		232-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 102-150				juv		orpo

		lokki		6/6/14		kalalokki		1		237-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174.503				juv				Pudonnut pesästä loukaten itsensä

		lokki		6/7/14		kalalokki		1		252-14		pel.laitos		helsinki		7/1/14		luontoon				CT32223				ad		loukkaantunut		jalat ei kanna.

		lokki		6/10/14		kalalokki		1		261-14		löytäjä		helsinki		6/25/14		luontoon				ST184922				ad		loukkaantunut		siipi roikkuu

		lokki		6/10/14		kalalokki		3		262-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174-504-506				juv		orpo		Joutuneet lokkiparven hyökkäyksen kohteeksi

		lokki		6/14/14		kalalokki		1		282-14		saija riissanen		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174-507				juv		orpo

		lokki		6/16/14		kalalokki		1		295-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174-508				juv		loukkaantunut		vasen jalka kipeä

		lokki		6/24/14		kalalokki		1		333-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174-509				juv		jalkavamma		oikeasta jalasta vuotaa verta

		lokki		6/25/14		kalalokki		1		338-14		löytäjä		helsinki		7/16/14		luontoon				CT 174-510				juv		huonossa paikassa		metroradalta, Herttoniemestä

		lokki		6/26/14		kalalokki		1		343-14		löytäjä		helsinki		7/20/14		luontoon				CT 174.511				juv		huonossa paikassa		Masa toi, keskellä ajotietä

		lokki		6/26/14		kalalokki		1		345-14		löytäjä		sipoo		8/3/14		luontoon				CT 174.420				juv		pedon kynsistä		Masa toi, merilokkien nokkima, muista rengas jos kuolee

		lokki		6/28/14		kalalokki		1		353-14		pel.laitos		helsinki		7/20/14		luontoon				CT 174.512				juv		loukkaantunut		linkkaa

		lokki		7/1/14		kalalokki		1		367-14		löytäjä		helsinki		8/3/14		luontoon								juv		loukkaantunut		ei pysy jaloillaan, siivessä nirhauma

		lokki		8/5/14		kalalokki		1		584-14X		pel.laitos		helsinki		8/11/14		luontoon				CT084484				juv		loukkantunut		siivessä verta?toinen jalka ei normaali

		lokki		7/7/14		kalalokki		2		395-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		orpo

		lokki		7/7/14		kalalokki		1		397-14		pel.laitos		helsinki		8/13/14		minkki								juv		orpo

		lokki		7/7/14		kalalokki		1		398-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		loukkaantunut		hakattu päähän

		lokki		7/7/14		kalalokki		1		399-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		jalkavamma		oikea polvinivel turvonnut, varaa kuitenkin jalalle, tuntuu ehjältä

		lokki		7/14/14		kalalokki		1		441-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		muu		löytäjän hätä, MINKKI tappoi

		lokki		7/14/14		kalalokki		1		444-14		löytäjä		espoo		8/13/14		minkki								juv		loukkaantunut		paise jalassa, MINKKI tappoi

		lokki		7/14/14		kalalokki		1		446-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		orpo		MINKKI tappoi

		lokki		7/15/14		kalalokki		1		449-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		minkki								juv		loukkaantunut		ollut kotihoidossa jalkavamman takia, MINKKI tappoi

		lokki		6/30/14		kalalokki		1		362-14		haettu		helsinki												juv		loukkaantunut		toisella haava päässä; toinen heikko, kylmä, märkä.

		vesilintu		6/10/14		kanadanhanhi		1		260-14		löytäjä		espoo		6/10/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalka poikki

		petolintu		4/2/14		kanahaukka		1		046-14		pel.laitos		espoo		4/2/14		lopetettu						koiras		ad		loukkaantunut		siipivamma, murtunut

		petolintu		8/2/14		kanahaukka		1		570-14		pel.laitos		espoo		10/2/14		lopetettu		646 g		H-181.177		naaras		ad		nälkiintynyt		tasapainohäiriö. Vasen siipi roikkui, ei parantunut.

		petolintu		4/22/14		kanahaukka		1		071-14		pel.laitos		espoo		5/2/14		luontoon		758g				koiras		ad

		petolintu		7/3/14		kanahaukka		1		373-14		pel.laitos		helsinki		7/15/14		luontoon				D286-253				juv		huonossa paikassa

		petolintu		8/5/14		kanahaukka		1		585-14		pel.laitos		helsinki		8/8/14		luontoon				D-286.208		uros		ad		loukkantunut		törmännyt ikkunaan

		petolintu		8/13/14		kanahaukka		1		615-14		pel.laitos		Vihti		10/2/14		luontoon		442g		H91098		uros		juv		loukkaantunut		lähtöpaino 850 g

		jäniseläin		7/20/14		kani		1		483-14		löytäjä		helsinki		20.7.20174		lopetettu								juv		lop.laji

		jäniseläin		10/6/14		kani		1		721-14		vpk				10/6/14		lopetettu										loukkaantunut		takajalat eivät toimi

		jäniseläin		3/31/14		kaniini		1		042-14		löytäjä		espoo		3/31/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		halvaantunut

		kyyhky		9/17/14		kesykyyhky		1		693-14		löytäjä		helsinki		9/17/14		DOA								ad		nälkiintynyt

		kyyhky		1/10/14		kesykyyhky		1		005-14		löytäjä		helsinki		1/10/14		lopetettu								ad		muu		haava siivessä + omituiset sulat

		kyyhky		1/27/14		kesykyyhky		1		014-14		löytäjä		espoo		27.1.20154		lopetettu								ad		törmännyt		oikea silmä puhki

		kyyhky		3/9/14		kesykyyhky		1		027-14		löytäjä		espoo		3/9/14		lopetettu								ad		siipivamma		toinen siipi poikki, myös jalkavamma

		kyyhky		7/15/14		kesykyyhky		1		456-14		löytäjä		vantaa		7/15/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		varikset käyneet kimppuun

		kyyhky		8/20/14		kesykyyhky		1		636-14		löytäjä		helsinki		8/20/14		lopetettu								ad		sairas		hoipertelee, ei lennä. paramyxoepäily.

		kyyhky		8/28/14		kesykyyhky		1		659-14		pel.laitos		helsinki		8/28/14		lopetettu								ad		sairas		lopetettu

		kyyhky		9/17/14		kesykyyhky		1		692-14		pel.laitos		helsinki		9/17/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		rinnassa haava, pahasti nälkiintynyt

		kyyhky		9/20/14		kesykyyhky		1		698-14		löytäjä		kerava		9/21/14		lopetettu								juv		sairas		hyvin laiha.

		kyyhky		9/29/14		kesykyyhky		1		709-14		pel.laitos		Helsinki		9/29/14		lopetettu								ad		jalkavamma		jalka poikki

		kyyhky		10/3/14		kesykyyhky		1		716-14		löytäjä		helsinki		10/3/14		lopetettu								ad		jalkavamma		toinen jalka poikki ja toinenkin melkein toimimaton, rinnassa ruhje

		kyyhky		10/16/14		kesykyyhky		1		735-14		pel.laitos		helsinki		10/16/14		lopetettu								ad		muu		ei lennä vaikka siivet ok, vaisu

		nisäkäs		4/24/14		kettu		2		073-14		pel.laitos		helsinki		4/24/14		lopetettu								juv

		pikkulintu		6/26/14		kirjosieppo		1		347-14		löytäjä		espoo		6/26/14		kuollut						naaras		ad		sairas		kyyhöttää

		pikkulintu		6/25/14		kirjosieppo		1		337-14		löytäjä		espoo		6/28/14		lopetettu								juv		pudonnut pesästä		keuhkotulehduksen oireet, heikossa kunnossa.

		pikkulintu		6/27/14		kivitasku		1		349-14		löytäjä		helsinki		6/28/14		kuollut								ad		sairas		pörröinen

				8/15/14		kottarainen		1		620-14		henkilökunta		helsinki		9/10/14		luontoon				A 69857				ad		siipivamma		ei lennä

		vesilintu		7/18/14		kuikka		1		474-14		löytäjä		kirkkonummi		7/19/14		luontoon								ad		loukkaantunut		v. jalassa ja siivessä pienet pintahaavat

		joutsen		1/12/14		kyhmyjoutsen		1		007-14		pel.laitos		helsinki		1/12/14		DOA								ad

		vesilintu		3/14/14		kyhmyjoutsen		1		030-14		poliisi				3/14/14		DOA								ad

		joutsen		8/30/14		kyhmyjoutsen		1		670-14		sotilaspoliisi		helsinki		8/30/14		DOA								ad		DOA

		vesilintu		4/16/14		kyhmyjoutsen		1		063-14		pel.laitos		helsinki		4/17/14		kuollut								ad		loukkaantunut		löytyi voimalinjojen alta selällään, siipi oudossa asennossa

		joutsen		8/14/14		kyhmyjoutsen		1		619-14		pel.laitos		helsinki		8/15/14		kuollut								ad		sairas		pahasti nuutunut

		joutsen		7/19/14		kyhmyjoutsen		1		482-14		vpk		espoo		7/31/14		lopetettu								ad		muu		laiha, tasapaino-ongelmia

		joutsen		7/21/14		kyhmyjoutsen		1		492-14		pel.laitos		helsinki		7/21/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		murtuman nivelen sisällä, Gisle katsoi

		joutsen		7/25/14		kyhmyjoutsen		1		518-14		pel.laitos		helsinki		7/27/14		lopetettu								ad		sairas

		joutsen		8/24/14		kyhmyjoutsen		1		648B-14		pel.laitos		helsinki		8/24/14		lopetettu								juv		siipivamma		siimaa ympäriinsä, siipi murtunut, kun koettanut päästä irti

		joutsen		11/25/13		kyhmyjoutsen		1		682-13		pel.laitos		helsinki		4/7/14		luontoon		4.6kg						juv		törmännyt		auto tönäissyt, vaikuttaa ehjältä,laiha

		joutsen		11/29/13		kyhmyjoutsen		1		686-13		pel.laitos		lohja		3/7/14		luontoon		7.15 kg						juv		huonossa paikassa		jääåltä, ei päässyt lentoon

		joutsen		11/29/13		kyhmyjoutsen		1		687-13		pel.laitos		lohja		3/7/14		luontoon		7.45 kg						juv		huonossa paikassa		jääåltä, ei päässyt lentoon

		joutsen		12/5/13		kyhmyjoutsen		1		690-13		pel.laitos		helsinki		3/14/14		luontoon								juv		jalkavamma		vas. Jalka kipeä?

		vesilintu		1/7/14		kyhmyjoutsen		1		003-14		löytäjä		helsinki		5/7/14		luontoon								juv		siipivamma		törmännyt autoon?

		vesilintu		2/5/14		kyhmyjoutsen		1		018-14		vpk		espoo		3/7/14		luontoon								juv		huonossa paikassa		jalkakäytävältä

		vesilintu		2/20/14		kyhmyjoutsen		1		023-14		pel.laitos		helsinki		3/14/14		luontoon								ad		muu		haava jalassa, siipisulkia poikki

		vesilintu		4/5/14		kyhmyjoutsen		1		049-14		pel.laitos		helsinki		4/7/19		luontoon								ad

		vesilintu		4/11/14		kyhmyjoutsen		1		053-14		pel.laitos		helsinki		4/13/14		luontoon								ad		törmännyt

		vesilintu		6/13/14		kyhmyjoutsen		1		274-14		pel.laitos		helsinki		6/13/14		luontoon								juv		niellyt koukun		koukku poistettu

		vesilintu		6/26/14		kyhmyjoutsen		1		354-14		pel.laitos		sipoo		6/28/14		luontoon								ad		loukkaantunut		törmännyt? Vaikuttaa ehjältä

		joutsen		7/30/14		kyhmyjoutsen		1		551-14		pel.laitos		helsinki		8/2/14		luontoon								ad				sulkii, likainen

		joutsen		8/24/14		kyhmyjoutsen		1		648A-14		pel.laitos		helsinki		8/24/14		luontoon								juv		takertunut		siimaa jaloissa, saatin postettua ja VPK vei takaisin löytöpaikkaan

		joutsen		6/23/14		kyhmyjoutsen?		1		325-14		pel.laitos		helsinki		6/23/14		lopetettu								juv		jalkavamma		oikea jalka irti-poikki

		lintu		5/20/14		käki		1		153-14		pel.laitos		helsinki		5/20/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		silmä puhki

		käki		8/28/14		käki		1		660-14		pel.laitos		helsinki		8/28/14		luontoon								1kv		loukkaantunut

		tikka		6/18/14		käpytikka		1		308-14		löytäjä		helsinki		6/22/14		lopetettu								kv/juv		pesä tuhottu		osittain halvaantunut

		tikka		7/7/14		käpytikka		1		401-14		löytäjä		vihti		7/14/14		lopetettu								juv		törmännyt		törmännyt ikkunaan/siipi niin huonossa asennossa jotta lopetettu..

		tikka		7/8/14		käpytikka		1		406-14		löytäjä		helsinki		7/8/14		lopetettu								juv		siipivamma		siipi murtunut

		tikkalintu		7/31/14		käpytikka		1		561-14		pel.laitos		helsinki		8/6/14		lopetettu		82,5g						juv		ei lennä		siipi vino

		vesilintu		4/12/14		laulujoutsen		1		056-14		löytäjä		tampere		4/14/13		kuollut								ad		loukkaantunut		päävamma

		vesilintu		3/26/14		laulujoutsen		1		037-14		löytäjä		tammisaari		3/27/13		lopetettu								ad		loukkaantunut		ei nouse jaloilleen

		vesilintu		1/20/14		laulujoutsen		1		010-14		löytäjä		tammisaari		3/14/14		luontoon								juv		muu		jäänyt yksin,vesistöt jäässä, laiha

		kahlaaja		3/21/14		lehtokurppa		1		031-14		pel.laitos		espoo		3/21/14		DOA								ad		törmännyt

		kahlaaja		4/12/14		lehtokurppa		1		054-14		löytäjä		helsinki		4/14/14		kuollut								ad		loukkaantunut

		kahlaaja		4/2/14		lehtokurppa		1		045-14		löytäjä		helsinki		4/2/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		alanokka poikki tyvestä asti

		kahlaaja		4/5/14		lehtokurppa		1		050-14		löytäjä		vantaa		4/5/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		niska poikki

		kahlaaja		10/13/14		lehtokurppa		1		731-14		löytäjä		helsinki		10/16/14		lopetettu		303g						ad		törmännyt		loukkaantunt, jalat ei kanna

		pöllö		6/3/14		lehtopöllö		1		218-14		löytäjä		hattula		6/5/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		Löytynyt autotieltä

		petolintu		6/13/14		lehtopöllö		1		275-14		löytäjä		siuntio		6/15/14		lopetettu		192.5g						juv		orpo

		pikkulintu		7/30/14		lintu		1		552-14		löytäjä		helsinki		7/31/14		kuollut								juv		orpo		pudonnut pesästä

		lintu		5/17/14		lintu		1		132-14		löytäjä		vantaa		17-May		lopetettu								juv		orpo		lapset löytäneet, juuri kuoriutunut

		lintu		4/28/14		lintu		1		082-14		löytäjä?		helsinki		4/28/14		luontoon								ad		loukkaantunut		ell tutki ja totesi terveeksi, vapautettiin samantien

		näätäeläin		8/18/14		lumikko		1		630-14		löytäjä		porvoo		8/18/14		kuollut		13g						juv		orpo		tullessa n. 5 vrk ikäinen?

		petolintu		6/4/14		mehiläishaukka		1		222-14		pel.laitos		helsinki		6/9/14		luontoon		1020g		D113383		naaras		ad		huonossa paikassa		Länsiterminaalista

		petolintu		9/9/13		mehiläishaukka		1		586-13		löytäjä		nummi-pusula		2/28/14		muualle								juv		loukkaantunut		pesäpuu kaadettu, siinä yhteydessä menettänyt siipisulkansa

		kahlaaja		8/28/14		meriharakka		1		658-14		henkilökunta		helsinki		8/28/14		kuollut								1kv		sairas		hengitystieinfektio? Sanna vei avattavaksi

		kahlaaja		6/6/14		meriharakka		1		235-14		löytäjä		helsinki		6/6/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		jalat ei kanna, nokka poikki

		lintu		6/30/14		meriharakka		1		361-14		pel.laitos		helsinki		6/30/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		jalka oli irti

		kahlaaja		8/4/14		meriharakka		1		579-14		pel.laitos		helsinki		8/4/14		lopetettu								ad		jalkavamma		varpaat kuoliossa

		kahlaaja		7/10/14		meriharakka		1		421-14		haettu		helsinki		7/14/14		luontoon								juv		loukkaantunut		haava jalassa

		petolintu		11/4/13		merikotka		1		668-13		pel.laitos		lohja		3/11/14		lopetettu								juv		muu		löytyi maasta, ei vammoja, flegmaattinen

		vesilintu		5/24/14		metsähanhi		1		172-14		löytäjä		järvenpää		30.5.		lopetettu		2,8kg						ad		loukkaantunut		siipi roikkuu, luut tuntuvat ehjiltä, 30.5.: olka sijoiltaan, Gisle katsoi - lopetus

		hirvieläin		6/1/14		metsäkauris		1		212-14		löytäjä		vantaa		6/2/14		lopetettu								juv		orpo

		näätäeläin		6/6/14		minkki		1		239-14		löytäjä		röykkä		6/7/14		lopetettu		98 g						juv		orpo		löytynyt pihalta, odotettu päivä josko emo hakisi, vieraslaji lopetus

		näätäeläin		8/8/14		minkki		1		597-14		löytäjä		helsinki		8/8/14		lopetettu								juv		lop.laji

		rastas		5/11/14		mustarastas		1		112-14		löytäjä		helsinki		5/11/14		DOA						uros		ad		loukkaantunut		vertavuotava

		rastas		5/7/14		mustarastas		1		102-14		pel.laitos		helsinki		5/7/14		kuollut						uros		ad		siipivamma		laahasi siipeä perässään, verta nokassa. Kuoli heti saapumisen jälkeen.

		rastas		5/12/14		mustarastas		1		117-14		löytäjä		Helsinki		5/13/14		lopetettu						uros		ad		loukkaantunut		siipirikko, jalat eivät reagoi

		lintu		7/10/14		mustarastas		1		422-14		löytäjä		helsinki		7/11/14		lopetettu								juv		pedon kynsistä		Harakka kimpussa ja nokkinut päästä vähän sulkia ja emoa ei kuulemma ollut näkynyt

		rastas		4/1/14		mustarastas		1		043-14		löytäjä		helsinki		7/4/14		luontoon		66,2g		A688571		naaras		ad		loukkaantunut		törmännyt ikkunaan		124mm

		rastas		6/5/14		mustarastas		2		230-14		haettu		helsinki		6/23/14		luontoon		99,5g; 103,3g		A688577, A688578				juv		orpo		varis hajoitti pesän		120mm, 103.3mm

		varislintu		6/15/14		naakka		1		288-14		löytäjä		kerava		6/15/14		DOA								juv		loukkaantunut		oli kuollut valmiiksi jo

		varislintu		1/10/14		naakka		1		006-14		pel.laitos		helsinki		1/11/14		kuollut								ad		jalkavamma

		varislintu		3/21/14		naakka		1		033-14		pel.laitos		helsinki		3/22/14		kuollut								ad

		varislintu		1/26/14		naakka		1		012-14		löytäjä		vantaa		2/8/14		lopetettu								ad		siipivamma		siipisulat katkenneet, jaloissa tulehdukset

		varislintu		6/11/14		naakka		1		268-14		löytäjä		helsinki		6/20/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		laiha, tasapainohäiriöitä, kehityshäiriö (mäkkäri)

		varislintu		6/24/14		naakka		1		329-14		löytäjä		helsinki		6/24/14		lopetettu								ad		pedon kynsistä		nokka vääntynyt, haavoja päässä

		varislintu		7/9/14		naakka		1		410-14		löytäjä		helsinki		7/9/14		lopetettu								ad		sairas		paramyxo?

		varislintu		6/7/14		naakka		1		251-14		löytäjä		helsinki		6/20/14		luontoon		167g		ST174866				juv		huonossa paikassa				200m

		lintu		6/16/14		närhi		1		293-14		löytäjä		helsinki		6/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		lentänyt ikkunaa päin

		näätäeläin		9/14/14		näätä		1		690-14		löytäjä		helsinki		9/14/14		luontoon								ad

		orava		3/29/14		orava		1		038-14		pel.laitos		helsinki		3/29/14		DOA								ad		loukkaantunut

		orava		6/22/14		orava		1		323-14		löytäjä		helsinki		6/22/14		DOA								ad		sairas		kuollut jo tullessa

		orava		9/5/14		orava		1		672-14B		löytäjä		helsinki		9/5/14		DOA								juv		loukkaantunut		oli oksentanut verta

		orava		4/16/14		orava		1		062-14		löytäjä		kerava		4/17/14		kuollut		74g						juv		loukkaantunut		suussa,nenässä verta

		orava		4/28/14		orava		1		078-14		vpk		espoo		4/29/14		kuollut								juv

		orava		4/29/14		orava		1		079-14		pel.laitos		helsinki		5/3/14		kuollut		80,6g						juv		orpo

		orava		5/19/14		orava		1		141-14		löytäjä		järvenpää		5/21/14		kuollut								juv		orpo

		orava		5/21/14		orava		1		154-14		löytäjä		helsinki		5/26/14		kuollut		60,3g						juv		orpo		lintujen hyökkäyksen kohde

		orava		5/24/14		orava		1		170-14B		löytäjä		helsinki		?		kuollut								juv		orpo

		orava		5/25/14		orava		1		178-14		löytäjä		helsinki		5/31/14		kuollut								juv		orpo		löytynyt tieltä

		orava		5/26/14		orava		1		185-14		löytäjä		vantaa		5/31/14		kuollut								juv		orpo		löytynyt terassilta harhailemasta

		orava		5/26/14		orava		1		188-14		pel.laitos		helsinki		5/27/14		kuollut								ad		loukkaantunut		ontuu tms?

		orava		6/3/14		orava		1		220-14		pel.laitos		helsinki		6/3/14		kuollut								juv.		loukkaantunut		Linnanmäeltä löydetty, loukkaantunut (pudonnut?) nuori orava

		orava		7/2/14		orava		1		370-14		löytäjä		espoo		7/2/14		kuollut								juv		orpo		kissa purrut?

		orava		7/10/14		orava		1		418-14A		löytäjä		Espoo		7/12/14		kuollut		55g, 57g				uros		juv		orpo

		orava		7/14/14		orava		1		442-14		löytäjä		helsinki		7/18/14		kuollut		48g				naaras		juv		nälkiintynyt

		orava		7/15/14		orava		1		455-14		löytäjä		tuusula		7/19/14		kuollut								juv		orpo

		orava		7/19/14		orava		2		479-14 b + c		löytäjä		vantaa		7/25/14		kuollut		n. 60g				uros		juv		orpo		KAIKKI KUOLLEET TÄSTÄ POIKUEESTA

		orava		7/19/14		orava		1		479-14 a		löytäjä		vantaa		7/20/14		kuollut		n.60g				uros		juv		orpo

		orava		7/20/14		orava		1		484A-14		löytäjä		vantaa		8/20/14		kuollut		63 ja 69g				n + u		juv		orpo

		orava		7/24/14		orava		1		514-14		löytäjä		pusula		7/25/14		kuollut								juv		orpo		molemmat silmät sameat

		orava		7/26/14		orava		1		527-14a		löytäjä		perttula		9/15/14		kuollut

		orava		7/28/14		orava		1		536-14B		löytäjä		Kerava		8/3/14		kuollut								juv		orpo		kärpäsenmunia

		orava		7/29/14		orava		1		545-14		löytäjä		Kerava		7/30/14		kuollut								juv		orpo		samaa porukkaa kuin 536-14

		orava		8/4/14		orava		1		581-14A		löytäjä		järvenpää		8/9/14		kuollut						naaras		juv		orpo

		orava		8/10/14		orava		1		605-14		löytäjä		espoo		?		kuollut		58g						juv		orpo

		orava		8/12/14		orava		1		614-14		löytäjä		helsinki		8/18/14		kuollut		49.5g						juv		orpo		kääpiö

		orava		8/18/14		orava		1		632-14		löytäjä		Helsinki		8/19/14		kuollut		63g						juv		orpo		autotiellä, aivastelee

		orava		9/3/14		orava		1		671-14		löytäjä		helsinki		9/4/14		kuollut						naaras		juv		muu		hoipertelee

		orava		9/5/14		orava		1		672-14A		löytäjä		helsinki		?		kuollut								juv		orpo		karvaton päälaki ja häntä -> kapi?

		orava		9/5/14		orava		1		673-14		löytäjä		helsinki		9/6/14		kuollut								juv		orpo		karvaton päälaki ja häntä -> kapi?

		orava		10/4/14		orava		1		720-14		löytäjä		helsinki		10/5/14		kuollut		68g				uros		juv		loukkaantunut		nenästä tullut verta, laiha

		orava		3/24/14		orava		1		036-14		löytäjä		espoo		3/24/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		raahasi takajalkoja perässään, halvaantunut?

		orava		5/15/14		orava		1		061-14		pel.laitos		helsinki		4/15/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		halvaantunut

		orava		4/28/14		orava		1		077-14		löytäjä		helsinki		5/19/14		lopetettu								juv		orpo		nenästä tullut verta, lopetus koska silmä sokea

		orava		5/2/14		orava		1		088-14		löytäjä		helsinki		5/2/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		takajalat halvaantuneet, linnut nokkineet alaselkää pahasti

		orava		5/4/14		orava		1		094-14		sohvi		helsinki		5/8/14		lopetettu		63g						juv		loukkaantunut		sormet poikki

		orava		5/4/14		orava		1		095-14		löytäjä		espoo		5/4/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		Kissa napannut

		orava		5/9/14		orava		1		106-14		löytäjä		vantaa		5/9/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		häntä vaurioitunut

		orava		5/13/14		orava		1		118-14		löytäjä		espoo		5/13/14		lopetettu						naaras		juv		loukkaantunut		jalka murtunut, silmätulehdus

		orava		5/20/14		orava		1		145-14		löytäjä		helsinki		5/24/14		lopetettu		62,3g				uros		juv		orpo		löytyi sisätiloista löytäjän kotoa, lop koska maitoa keuhkoissa

		orava		5/20/14		orava		1		151-14		löytäjä		helsinki		5/21/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		Olisiko linnun hyökkäyksen kohde?, toinen etujalka poikki

		orava		5/22/14		orava		1		157-14		löytäjä		lepsämä		5/22/14		lopetettu		53,0g						juv		orpo		kuivunut pahasti, ei reagoi

		orava		5/23/14		orava		1		161-14		löytäjä		helsinki		5/23/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		oikea takajalka ei toimi

		orava		5/24/14		orava		1		170-14A		löytäjä		helsinki		5/24/14		lopetettu								juv		orpo		loukkaantunut, lopetettu heti

		orava		5/26/14		orava		1		183-14		löytäjä		espoo		5/26/14		lopetettu								juv		orpo		liian pieni hoidettavaksi

		orava		5/28/14		orava		1		195-14		löytäjä		helsinki		5/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		linnut nokkineet silmän ja hännän

		orava		5/30/14		orava		1		203-14		löytäjä		helsinki		5/30/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		selkäranka poikki, halvaantunut

		orava		6/1/14		orava		1		209-14		löytäjä		espoo		6/1/14		lopetettu								ad		sairas

		orava		6/1/14		orava		1		214-14		löytäjä		vantaa		6/1/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		kouristelee, tajuton, myrkytys?

		orava		6/6/14		orava		1		233-14		löytäjä		helsinki		6/6/14		lopetettu								juv		orpo		pahasti nälkiintynyt ja puolikuollut tullessaan

		orava		6/18/14		orava		1		302-14		löytäjä		helsinki		6/18/14		lopetettu								ad		jalkavamma		jalka katkennut ja pahoin tulehtunut

		orava		6/22/14		orava		1		321-14		löytäjä		helsinki		6/24/14		lopetettu		40g				naaras		juv		orpo		silmät kiinni		Sohville hoitoon

		orava		6/25/14		orava		1		341-14		pel.laitos		helsinki		6/25/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		Takapää halvaantunut, raahaa jalkojaan

		orava		6/25/14		orava		1		342-14		pel.laitos		helsinki		6/25/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		Kiertänyt ympyrää, lähes eloton, ei ulk. vammoja

		orava		6/26/14		orava		1		346-14		löytäjä		espoo		6/26/14		lopetettu						naaras		ad		loukkaantunut		Takapää halvaantunut, raahaa jalkojaan

		orava		7/6/14		orava		1		388-14		löytäjä		karkkila		7/6/14		lopetettu								juv		orpo		kuhisi kärpäsentoukkia, laiha

		orava		7/10/14		orava		1		420-14		löytäjä		helsinki		7/10/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		kissa tuonut, niskassa haava, kärpäsenmunia, pieni, silmät vielä kiinni, huono ennuste.

		orava		7/15/14		orava		1		450-14		löytäjä		vantaa		7/15/14		lopetettu								juv		sairas		puolikuollut

		orava		7/18/14		orava		1		473-14		löytäjä		espoo		7/18/14		lopetettu		33,7g						juv		orpo		nälkiintynyt

		orava		7/27/14		orava		1		531-14		löytäjä		helsinki		7/28/14		lopetettu		79,2 g						juv		orpo		puolikuollut

		orava		7/27/14		orava		2		532-14		löytäjä		helsinki		7/30/14		lopetettu		54g ja 61 g						juv		orpo

		orava		7/28/14		orava		1		533-14		löytäjä		kirkkonummi		8/3/14		lopetettu		60,8 g						juv		orpo

		orava		7/28/14		orava		1		536-14A		löytäjä		Kerava		7/26/14		lopetettu								juv		orpo		kärpäsentoukkia peräaukossa

		orava		7/28/14		orava		1		538-14		löytäjä		Vantaa		8/1/14		lopetettu		61,4g				naaras		juv		orpo

		orava		7/29/17		orava		1		544-14		löytäjä		espoo		7/29/14		lopetettu								juv		sairas		molemmat silmät puuttuu

		orava		7/30/14		orava		1		557-14		löytäjä		helsinki		7/30/14		lopetettu								juv		juuri syntynyt		lopetin, koska olin varma että kuolee yöllä.

		orava		8/4/14		orava		1		581-14B		löytäjä		järvenpää		8/9/14		lopetettu						naaras		juv		orpo		hyvin heikossa kunnossa

		orava		8/6/14		orava		1		589-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		lopetettu		102,3 g				naaras		juv		sairas		flegmaattinen, päävamma?

		orava		8/8/14		orava		1		599-14		löytäjä		espoo		8/8/14		lopetettu						uros		juv		loukkaantunut		puolikuollut, purtu

		orava		8/9/14		orava		1		600-14		löytäjä		Helsinki		8/11/14		lopetettu		29,5g				naaras		juv		orpo		tosi pieni - Saijalle hoitoon

		orava		8/13/14		orava		1		617-14		pel.laitos		helsinki		8/15/14		lopetettu		77g				uros		juv		orpo		monivammainen

		orava		8/13/14		orava		1		618-14		löytäjä		Vantaa		8/13/14		lopetettu								juv		orpo		pihkassa, puolikuollut

		orava		8/18/14		orava		3		631-14		löytäjä		helsinki		8/18/14		lopetettu								juv		orpo		nahkapoikasia, kylmettyneitä ja kuivia

		orava		9/9/14		orava		1		684-14		pel.laitos		helsinki		9/9/14		lopetettu								juv		jalkavamma		takajalat eivät toimi

		orava		9/12/14		orava		1		688-14		löytäjä		helsinki		9/12/14		lopetettu								juv		päävamma		keskushermosto-oireita, makaa velttona ja nykii.

		orava		9/21/14		orava		1		700-14		löytäjä		Helsinki		9/21/14		lopetettu										loukkaantunut		haavoja, heikossa kunnossa, haukkoi henkeään

		orava		4/4/14		orava		1		048-14		löytäjä		helsinki		5/21/14		luontoon						naaras		juv

		orava		4/22/14		orava		1		069-14		löytäjä		lapinjärvi		6/1/14		luontoon						naaras		juv		orpo

		orava		4/23/14		orava		1		072-14		löytäjä		helsinki		5/21/14		luontoon						naaras		juv

		orava		4/28/14		orava		1		075-14		löytäjä		espoo		5/21/14		luontoon						naaras		juv		orpo

		orava		4/28/14		orava		1		076-14		löytäjä		espoo		5/25/14		luontoon		98g						juv

		orava		4/29/14		orava		3		083-14		löytäjä		Kerava		6/1/14		luontoon		63,8g, 67,7g, 60,8g						juv		orpo		pesäpuu kaadettu

		orava		4/30/14		orava		1		084-14		pel.laitos		helsinki		5/25/14		luontoon		91,7g						juv		orpo

		orava		5/2/14		orava		1		087-14		löytäjä		helsinki		5/25/14		luontoon		82,8g						juv		loukkaantunut		verta nenästä

		orava		5/2/14		orava		1		090-14		löytäjä		helsinki		5/25/14		luontoon								juv		orpo		harakka napsinut sisarukset

		orava		5/3/14		orava		1		093-14		löytäjä		helsinki		5/25/14		luontoon		81g				naaras		juv		loukkaantunut

		orava		5/4/14		orava		1		096-14		sohvi		lohja		6/3/14		luontoon		73g						juv		orpo

		orava		5/7/14		orava		1		100-14		löytäjä		helsinki		6/1/14		luontoon		74g				naaras		juv		orpo		verta nenästä

		orava		5/7/14		orava		1		101-14		sohvi		lohja		6/3/14		luontoon		63,7g				uros		juv		orpo

		orava		5/8/14		orava		1		103-14		löytäjä		helsinki		5/21/14		luontoon		98,7g						juv		orpo

		orava		5/10/14		orava		1		107-14		löytäjä		espoo		6/17/14		luontoon		61,5g				uros		juv		orpo

		orava		5/11/14		orava		1		113-14		löytäjä		vantaa		6/17/14		luontoon		61,6g				naaras		juv		orpo		harakat kiusanneet

		orava		5/11/14		orava		1		114-14		pel.laitos		helsinki		6/1/14		luontoon		99,7g				naaras		juv		orpo		löytynyt juopon taskusta baarissa

		orava		5/12/14		orava		1		115-14		löytäjä		helsinki		6/17/14		luontoon		59,9g				naaras		juv		orpo

		orava		5/15/14		orava		1		120-14		löytäjä		helsinki		6/17/14		luontoon		61,6g				naaras		juv		orpo

		orava		5/20/14		orava		1		150-14		löytäjä		Hamina		6/17/14		luontoon								juv		muu		tullut pihamaalla ihmisten luo

		orava		5/20/14		orava		1		152-14		löytäjä		helsinki		6/17/14		luontoon								juv		loukkaantunut		läähättänyt, löydetty tieltä

		orava		5/24/14		orava		2		170-14		löytäjä		helsinki		6/30/14		luontoon								juv		orpo

		orava		5/26/14		orava		3		180-14		löytäjä		rusutjärvi		6/30/14		luontoon		A: 54 g B: 56 g C: 56 g						juv		orpo

		orava		6/5/14		orava		1		227-14		löytäjä		helsinki		6/30/14		luontoon		85g				uros		juv		orpo

		orava		6/12/14		orava		1		273-14		löytäjä		helsinki		7/29/14		luontoon								juv		orpo

		orava		6/21/14		orava		1		318-14		löytäjä		vantaa		7/29/14		luontoon						naaras		juv		orpo

		orava		6/29/14		orava		2		359-14		löytäjä		pajamäki (helsinki?)		7/29/14		luontoon		75g, 75g						juv		orpo

		orava		7/4/14		orava		2		378-14		pel.laitos		helsinki		7/29/14		luontoon						poika ja tyttö		juv		orpo

		orava		7/5/14		orava		1		383-14		löytäjä		lohja		8/10/14		luontoon								juv		orpo

		orava		7/6/14		orava		1		392-14		pel.laitos		helsinki		8/10/14		luontoon								juv		orpo

		orava		7/9/14		orava		1		413-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		luontoon		45g						juv		orpo

		orava		7/10/14		orava		1		418-14B		löytäjä		Espoo		8/10/14		luontoon		55g, 57g				naaras		juv		orpo

		orava		7/14/14		orava		1		443-14		löytäjä		espoo		8/10/14		luontoon		80 g						juv		orpo

		orava		7/15/14		orava		1		451-14		löytäjä		porvoo		8/22/14		luontoon								juv		orpo

		orava		7/15/14		orava		1		457-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		luontoon								juv		orpo

		orava		7/16/14		orava		1		458-14		löytäjä		riihimäki		8/22/14		luontoon						uros		juv		orpo

		orava		7/18/14		orava		1		470-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		luontoon								juv		orpo

		orava		7/18/14		orava		1		472-14		löytäjä		vantaa		8/10/14		luontoon						naaras		juv		orpo		pudonnut pesästä

		orava		7/20/14		orava		1		484B-14		löytäjä		vantaa		8/22/14		luontoon		63 ja 69g				n + u		juv		orpo

		orava		7/21/14		orava		1		497-14		löytäjä		helsinki		8/10/14		luontoon		60g						juv		orpo		makoili ja kyyhötti. Oli kylmä jo

		orava		7/26/14		orava		1		527-14		löytäjä		Perttula		9/18/14		luontoon								juv		pudonnut pesästä

		orava		7/27/14		orava		1		529-14		löytäjä		Vantaa		9/18/14		luontoon		49g				uros		juv		orpo

		orava		7/28/14		orava		1		537-14		löytäjä		Helsinki		9/18/14		luontoon		69,2g				naaras		juv		orpo

		orava		8/2/14		orava		1		568-14		löytäjä		helsinki		9/18/14		luontoon								juv		orpo

		orava		8/24/14		orava		1		651-14		löytäjä		kirkkonummi		9/18/14		luontoon		111g						juv		orpo		silmätulehdus

		orava		8/6/14		orava		1		592-14		löytäjä		helsinki		8/6/14		muualle								juv		orpo

		orava		7/17/14		orava		1		462-14		löytäjä		helsinki												juv		pedon kynsistä

		pikkulintu		7/4/14		pajulintu		1		380-14		löytäjä		helsinki		7/5/14		kuollut								juv		orpo

		pikkulintu		8/8/14		pajulintu		1		598-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		kuollut								ad		loukkaantunut		ei lennä

		pikkulintu		8/16/14		pajulintu		1		625-14		löytäjä		Helsinki		8/16/14		lopetettu		9g						1kv		loukkaantunut		silmä puhki/vilkkuluomi irti.

		pikkulintu		8/5/14		pajulintu		1		583-14		löytäjä		helsinki		8/8/14		luontoon								ad		loukkantunut		törmännyt?

		pikkulintu		8/10/14		pajulintu		1		604-14		löytäjä		helsinki		8/11/14		luontoon				024710H				1kv		loukkaantunut		törmännyt?		62mm

		pikkulintu		6/12/14		peippo		1		271-14		löytäjä		vantaa		6/13/14		kuollut								juv		orpo		ruhjeita

		peippo		8/2/14		peippo		1		565-14		löytäjä		nahkela		8/3/14		kuollut						naaras		ad		loukkantunut		pyrstö puuttuu

		pikkulintu		6/5/14		peippo		1		231-14		löytäjä		helsinki		6/11/14		luontoon		19,1g		X644617		koiras		ad		loukkaantunut		moottoritien varrelta, ei lennä

		pikkulintu		6/25/14		peippo		1		334-14		löytäjä		helsinki		7/3/14		luontoon		18,5g		X644620		naaras		ad		siipivamma		louknnut siipensä, törmännyt?		84mm

		lepinkäinen		8/30/14		pikkulepinkäinen		1		665-14		löytäjä		helsinki		8/31/14		kuollut								1kv		loukkaantunut		törmännyt? Jalat eivät kanna

		lepinkäinen		8/30/14		pikkulepinkäinen		1		667-14		pel.laitos		helsinki		9/15/14		luontoon				PA20909				1 kv		loukkaantunut		törmännyt? Jalat eivät kanna		92mm

		lintu		5/23/14		pikkuvarpunen		1		165-14		löytäjä		järvenpää		8-Jun		luontoon		18.6g		X644616				juv		orpo		pudonnut pesästä		64mm

		lintu		5/25/14		pikkuvarpunen		1		179-14		pel.laitos		helsinki		6/8/14		luontoon		21,8g		PA209208				juv		orpo		pudonnut pesästä		65mm

		lepakko		11/26/13		pohjanlepakko		1		683-13		pel.laitos		vantaa		4/5/14		kuollut		12.2 g						ad		kylmissään		löydetty maasta

		lepakko		1/14/14		pohjanlepakko		1		008-14		pel.laitos		helsinki		?		kuollut		6.5g						ad		muu		omakotitalosta

		lepakko		6/29/14		pohjanlepakko		1		358-14		löytäjä		kemiönsaari		7/1/14		kuollut		9,4g						ad		loukkaantunut		vesisaavista uimasta

		lepakko		5/2/14		pohjanlepakko		1		089-14		löytäjä		helsinki		5/2/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipiluu poikki

		lepakko		9/6/14		pohjanlepakko		1		679-14		löytäjä		helsinki		9/11/14		lopetettu		10.8g						ad		siipivamma		nahka repeytynyt molemmissa siivessä

		lepakko		2/12/14		pohjanlepakko		1		022-14		löytäjä		helsinki		4/22/14		luontoon		7.2g						ad		huonossa paikassa		varastossa

		lepakko		8/6/14		pohjanlepakko		1		588-14		löytäjä		helsinki		8/6/14		luontoon								ad		loukkaantunut		vähän väsynyt

		kyyhky		5/11/14		pulu		1		111-14		pel.laitos		helsinki		5/11/14		lopetettu								ad		loukkaantunut

		kyyhky		5/15/14		pulu		1		126-14		löytäjä		helsinki		5/15/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		lopetettava laji

		kyyhky		6/14/14		pulu		1		283-14		löytäjä		helsinki		6/14/14		lopetettu								juv		loukkaantunut

		rastas		7/3/14		punakylkirastas		1		376-14		löytäjä		vantaa		7/4/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		lintu		5/23/14		punakylkirastas		1		163-14		löytäjä		helsinki		6/16/14		luontoon								juv		orpo		keskellä tietä

		rastas		7/3/14		punakylkirastas		1		377-14		löytäjä		helsinki		7/19/14		luontoon		63g		P512414				juv				"Alexandra"		118mm

		pikkulintu		6/11/14		punarinta		1		266-14A		löytäjä		espoo		6/11/14		kuollut								juv		pesä pudonnut

		pikkulintu		6/11/14		punarinta		1		266-14B		löytäjä		espoo		6/14/14		kuollut								juv		pesä pudonnut

		pikkulintu		6/11/14		punarinta		1		266-14		löytäjä		espoo		7/3/14		luontoon		20,4g		X633619				juv		pesä pudonnut				71mm

		pikkulintu		7/29/14		punarinta?		1		540-14		löytäjä		helsinki		7/29/14		lopetettu								juv		jalkavamma		toinen jalka poikki

		pikkulintu		1/26/14		punatulkku		1		013-14		löytäjä		espoo		1/29/14		lopetettu						uros		ad		siipivamma		ei lennä o. siiven alla iso haava

		käärme		5/20/14		rantakäärme		1		147-14		pel.laitos		helsinki		5/20/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		mennyt poikki?

		lintu		5/25/14		rastas		1		173-14		pel.laitos		helsinki		5/25/14		DOA								juv		orpo		kuollut jo tullessa

		rastas		5/16/14		rastas		1		122-14		löytäjä		espoo		5/29/14		lopetettu		61 g						juv		orpo		pesäpuu kaadettu

		lintu		5/22/14		rastas		1		156-14		löytäjä		helsinki		5/22/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalka kokonaan katki

		lintu		5/22/14		rastas		1		158-14		pel.laitos		helsinki		5/22/14		lopetettu								juv		orpo		toinen lopetettu, jalka irti

		rastas		6/1/14		rastas		1		213-14		löytäjä		espoo		6/1/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalka poikki

		rastas		5/16/14		rastas		1		123-14		löytäjä		espoo		6/7/14		luontoon		101,3g		A688574				juv		orpo		auton tuulilasin kolosta		138mm

		lintu		5/22/14		rastas		1		158-14		pel.laitos		helsinki		6/19/14		luontoon		98.1g		A688576				juv		orpo		toinen lopetettu, jalka irti		135mm

		lintu		5/22/14		rastas		1		160-14		löytäjä		vantaa		6/7/14		luontoon		98g		A688572				juv		orpo		pudonnut pesästä		134.5

		lintu		5/24/14		rastas		1		169-14		löytäjä		helsinki		6/19/14		luontoon		99.3g		A688575				juv		orpo		koira purrut		141mm

		jäniseläin		8/3/14		rusakko		1		574-14		pel.laitos		helsinki		8/3/14		DOA								ad

		jäniseläin		4/29/14		rusakko		1		081-14		löytäjä		Lohja		5/3/14		kuollut		199g						juv		loukkaantunut		harakat nokkineet pään verille

		jäniseläin		5/8/14		rusakko		2		104-14		löytäjä		vantaa		5/11/14		kuollut		119,4g,113,7g						juv		orpo		toinen kuollut 11.5.

		jäniseläin		5/29/14		rusakko		4		200-14		löytäjä		helsinki		6/7/14		kuollut								juv		orpo		Löydetty metsästä ilman emoa, 2 puhaltunut ja kuollut yöllä 7.6

		jäniseläin		6/19/14		rusakko		1		311-14		löytäjä		söderkulla		6/23/14		kuollut								juv		pedon kynsistä		kissa tuonut

		jäniseläin		6/24/14		rusakko		1		332-14		pel.laitos		helsinki		6/25/14		kuollut								ad		loukkaantunut		kyyhöttänyt tiellä. Sisäisiä vammoja?

		jäniseläin		9/8/14		rusakko		1		681-14		pel.laitos		helsinki		9/9/14		kuollut								juv		jalkavamma

		jäniseläin		9/12/14		rusakko		1		689-14		löytäjä		helsinki		9/13/14		kuollut								juv		loukkaantunut		kissan kynsistä

		jäniseläin		3/30/14		rusakko		1		040-14		pel.laitos		helsinki		3/30/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		ei pysy pystyssä, löydetty stadionin respasta

		jäniseläin		4/25/14		rusakko		2		074-14		löytäjä		helsinki		4/25/14		lopetettu								juv		muu		tajuttomia

		jäniseläin		5/1/14		rusakko		1		085-14		löytäjä		helsinki		5/3/14		lopetettu								juv		loukkaantunut

		jäniseläin		5/2/14		rusakko		1		091-14		pel.laitos		helsinki		5/3/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		jalka poikki

		jäniseläin		5/7/14		rusakko		1		099-14		löytäjä		espoo		5/7/14		lopetettu								juv		orpo

		jäniseläin		5/16/14		rusakko		2		124-14		löytäjä		helsinki		5/21/14		lopetettu		128g, 147g						juv		muu		löytäjä luuli orvoiksi ja otti kotiin 2 päivää sitten

		jäniseläin		5/29/14		rusakko		1		200-14		löytäjä		helsinki		6/6/14		lopetettu								juv		orpo		ripuli, heikkokuntoinen

		jäniseläin		6/7/14		rusakko		2		246-14		pel.laitos		helsinki		6/7/14		lopetettu								juv		orpo		heikkoja ja pieniä

		jäniseläin		6/21/14		rusakko		1		317-14		löytäjä		vantaa		6/21/14		lopetettu								juv		orpo		sairas, makaa kyljellään

		jäniseläin		7/10/14		rusakko		1		424-14		pel.laitos		helsinki		7/10/14		lopetettu								ad		muu		heikkokuntoinen, kuivunut

		jäniseläin		7/11/14		rusakko		1		427-14		pel.laitos		helsinki		7/11/14		lopetettu								juv		halvaantunut		takapää halvaantunut

		jäniseläin		7/17/14		rusakko		1		463-14		pel.laitos		helsinki		7/17/14		lopetettu										muu		puolikuollut

		jäniseläin		7/17/14		rusakko		1		466-14		löytäjä		järvenpää		7/17/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		harakat nokkineet silmät

		jäniseläin		7/21/14		rusakko		1		491-14		löytäjä		helsinki		7/21/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		etujalat jäykät, keuhkokuume (Gislen mukaan), heikko

		jäniseläin		7/28/14		rusakko		1		535-14		löytäjä		vantaa		7/28/14		lopetettu		1.4 kg						ad		loukkaantunut		laahaa takajalkoja, selkävamma

		jäniseläin		5/8/14		rusakko		1		105-14		löytäjä		espoo		6/11/14		luontoon		177,3g						juv		orpo

		jäniseläin		5/11/14		rusakko		1		109-14		löytäjä		paippinen		6/20/14		luontoon		160g						juv		muu		koira haukkunut poikasta…

		jäniseläin		6/11/14		rusakko		1		264-14		löytäjä		helsinki		6/20/14		luontoon		280g						juv		märkä		shokissa

		jäniseläin		7/23/14		rusakko		1		505-14		pel.laitos		helsinki		7/23/14		luontoon								juv		sairas		lämpöhalvaus

		jäniseläin		8/29/14		rusakko		1		661-14		pel.laitos		helsinki		9/5/14		luontoon								ad		loukkaantunut		auto töytäissyt? Jalka kipeä

		jäniseläin		9/5/14		rusakko		1		674-14		pel.laitos		helsinki		9/6/14		luontoon								ad		loukkaantunut		haava päässä, shokki, törmännyt?

		rastas		8/17/14		räkättirastas		1		626-14		pel.laitos		Helsinki		8/17/14		DOA								ad		loukkaantunut		tuotu yöllä, kuolleena aamulla

		rastas		8/17/14		räkättirastas		1		627-14		löytäjä		Helsinki		8/17/14		DOA								ad		loukkaantunut		törmännyt? Niska nurin

		rastas		4/19/14		räkättirastas		1		066-14		löytäjä		sipoo		4/19/14		kuollut								ad		törmännyt		kuoli pian saapumisen jälkeen

		lintu		5/23/14		räkättirastas		1		166-14		löytäjä		helsinki		23-May		kuollut								juv		orpo		löydetty jalkakäytävältä

		rastas		6/23/14		räkättirastas		1		327-14		löytäjä		nurmijärvi		6/24/14		kuollut								juv		orpo		pudonnut pesästä

		rastas		8/21/14		räkättirastas		1		638-14		löytäjä		helsinki		8/21/14		kuollut								ad		törmännyt		loukkaantunut, lopetettu heti

		rastas		8/24/14		räkättirastas		1		649-14		löytäjä		vantaa		8/25/14		kuollut								1kv		loukkaantunut		törmännyt? Ei lennä.

		rastas		8/30/14		räkättirastas		1		668-14		löytäjä		helsinki		8/31/14		kuollut								ad		loukkaantunut		törmännyt? Heikossa kunnossa.

		rastas		9/6/14		räkättirastas		1		678-14		löytäjä		helsinki		9/7/14		kuollut								ad		loukkaantunut

		rastas		4/22/14		räkättirastas		1		068-14		löytäjä		helsinki		4/22/14		lopetettu								ad		loukkaantunut

		rastas		5/19/14		räkättirastas		1		140-14		löytäjä		helsinki		5/19/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalka poikki

		rastas		5/19/14		räkättirastas		1		144-14		pel.laitos		helsinki		5/20/14		lopetettu								juv		orpo		alanokka poikki

		rastas		5/28/14		räkättirastas		1		191-14		pel.laitos		helsinki		5/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		pää vinossa

		rastas		5/30/14		räkättirastas		1		204-14		löytäjä		espoo		5/30/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		vas. Jalassa vanha murtuma, joka luutunut vinoon

		rastas		6/1/14		räkättirastas		1		208-14		löytäjä		helsinki		6/1/14		lopetettu								juv		paramyxo-oireet		pää kääntyy taaksepäin, ei pysy jaloillaan

		pikkulintu		6/28/14		räkättirastas		1		352-14		Merja Wahlroos		helsinki		6/28/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		halvaantunut, jalat ei liiku, ei ulosta.

		rastas		8/17/14		räkättirastas		1		628-14		löytäjä		helsinki		8/17/14		lopetettu								1kv		loukkaantunut		törmännyt? Niska nurin

		rastas		8/19/14		räkättirastas		1		635-14		löytäjä		espoo		8/19/14		lopetettu								1 kv		törmännyt		niska vioittunut, heikko

		rastas		5/26/14		räkättirastas		1		186-14		löytäjä		helsinki		6/7/14		luontoon		90g		A688573				juv		orpo		tippunut pesästä		136mm

		rastas		6/14/14		räkättirastas		1		281-14		portti 4		helsinki		6/15/14		luontoon								juv		loukkaantunut		lentää huonosti

		petolintu		6/21/14		sarvipöllö		1		319-14		pel.laitos		helsinki		6/21/14		lopetettu								juv		siipivamma		oikea siipi loukkaantunut

		näätäeläin		5/29/14		saukko		1		199-14		löytäjä		kärkölä		5.56.2014		lopetettu		4,55kg				uros		ad		loukkaantunut		Kyyhöttänyt ja läähättänyt pihapiirissä.

		näätäeläin		6/18/13		saukko		1		214-13		löytäjä		salo		1/8/14		muualle		4,18kg				uros?		ad		törmännyt		löytynyt tieltä, auton tönäisemä

		lokki		6/20/14		selkälokki		1		313-14		poliisi		helsinki		7/13/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		jalat ei toimi

		lokki		8/3/14		selkälokki		1		572-14		poliisi		helsinki		8/5/14		lopetettu								ad		loukkantunut		hermovamma? Jalat vetelät

		lokki		8/22/14		selkälokki		1		642-14		pel.laitos		helsinki		8/22/14		lopetettu

		lokki		7/10/14		selkälokki?		1		423-14A		pel.laitos		helsinki		7/10/14		lopetettu								juv		jalkavamma

		lokki		7/10/14		selkälokki?		1		423-14B		pel.laitos		helsinki		7/17/14		lopetettu								juv		siipivamma

		kyyhky		3/29/14		sepelkyyhky		1		039-14		löytäjä		helsinki		3/29/14		lopetettu								ad		siipivamma

		kyyhky		4/14/14		sepelkyyhky		1		060-14		löytäjä				4/14/14		lopetettu								ad		loukkaantunut

		kyyhky		5/15/14		sepelkyyhky		1		121-14		löytäjä		helsinki		5/15/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		törmännyt ikkunaan, olkapäävamma

		kyyhky		5/19/14		sepelkyyhky		1		139-14		löytäjä		vantaa		5/19/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipivamma

		kyyhky		5/23/14		sepelkyyhky		1		168-14		löytäjä		vantaa		5/23/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		ei lennä

		kyyhky		6/15/14		sepelkyyhky		1		286-14		löytäjä		helsinki		6/15/14		lopetettu								ad		sairas		lopetettava laji

		kyyhky		7/7/14		sepelkyyhky		1		402-14		pel.laitos		helsinki		7/8/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		törmännyt autoon? murtuma siivessä

		kyyhky		8/16/14		sepelkyyhky		1		623-14		löytäjä		helsinki		8/16/14		lopetettu								juv		kehityshäiriö		silmät puuttuivat, pää pieni ja surkastunut

		kyyhky		8/22/14		sepelkyyhky		1		643-14		löytäjä		vantaa		8/25/14		lopetettu								juv		pedon kynsistä		kissan kynsistä

		kyyhky		8/26/14		sepelkyyhky		1		654-14		löytäjä		espoo		8/26/14		lopetettu								1kv		törmännyt		lentänyt ikkunaan

		kyyhky		10/14/14		sepelkyyhky		1		733-14		löytäjä		vantaa		10/14/14		lopetettu								ad		sairas		nälkiintynyt, kasvainmassa tms. tukkinut nielun. Pigeon canker?

		kyyhky		6/1/14		sepelkyyhky		1		211-14		löytäjä		helsinki		6/1/14		luontoon								ad		loukkaantunut		lentänyt päin ikkunaa

		kyyhky		8/27/14		sepelkyyhky		1		657-14		löytäjä		vantaa		9/10/14		luontoon								1kv		törmännyt		siivet tuntuvat ehjiltä, mutta ei lennä.

		siili		3/7/14		siili		1		026-14		löytäjä		kerava		3/7/14		DOA								ad		nälkiintynyt		pieni,kevyt, ollut kuolleena kauan

		siili		7/5/14		siili		1		387-14		löytäjä		espoo		7/5/14		DOA								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		2		416-14		löytäjä		mäntsälä		7/9/14		DOA								juv

		siili		8/25/14		siili		1		653-14		löytäjä		Vantaa		8/25/14		DOA								ad		sairas

		siili		9/7/14		siili		1		686-14		löytäjä		helsinki		9/7/14		DOA								ad		DOA

		siili		5/10/14		siili		1		108-14		löytäjä		espoo		5/10/14		kuollut		770g				naaras		ad		loukkaantunut		ollut liikkumaton. Hammaspuutoksia

		siili		5/20/14		siili		1		148-14		pel.laitos		helsinki		5/21/14		kuollut								juv		loukkaantunut		ripulia ja jalat heikot?

		siili		5/31/14		siili		1		205-14		löytäjä		espoo		5/31/14		kuollut								ad		loukkaantunut		lapset potkineet

		siili		6/16/14		siili		1		291-14		löytäjä		helsinki		6/17/14		kuollut								ad		loukkaantunut		heikkokuntoinen, kuivunut

		siili		7/5/14		siili		1		385-14A		löytäjä		vantaa		8/3/14		kuollut								juv		orpo		samasta kuin 386-14

		siili		7/6/14		siili		1		389-14C		pel.laitos		helsinki		9/11/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/6/14		siili		1		389-14B		pel.laitos		helsinki		7/26/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/6/14		siili		1		389-14A		pel.laitos		helsinki		7/6/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/6/14		siili		1		393-14		löytäjä		helsinki		7/8/14		kuollut								ad		sairas		paha hengitystieinfektio

		siili		7/7/14		siili		1		394-14		löytäjä		helsinki		8/6/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14F		pel.laitos		helsinki		7/27/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448I-14		löytäjä		kirkkonummi		8/7/14		kuollut								juv		orpo

		siili		7/17/14		siili		1		465-14		löytäjä		espoo		7/20/14		kuollut								juv		sairas		kaatuu kyljelleen

		siili		7/23/14		siili		1		504-14		löytäjä		helsinki		8/1/14		kuollut		89 g						juv		orpo		ei syönyt enää, eikä suostunut väkisinkään nielemään

		siili		7/23/14		siili		1		509-14		löytäjä		espoo		7/30/14		kuollut								juv		orpo		tosi lilla

		siili		7/24/14		siili		1		515-14		löytäjä		forssa		7/25/14		kuollut								juv		orpo

		siili		8/30/14		siili		1		666-14		löytäjä		helsinki		?		kuollut								juv		orpo

		siili		8/31/14		siili		1		669-14		löytäjä		helsinki		9/1/14		kuollut		300g						juv		loukkaantunut

		siili		9/5/14		siili		1		675-14		löytäjä		tuusula		9/6/14		kuollut		283.4g				uros		juv		muu		ei syö, heikossa kunnossa

		siili		9/8/14		siili		1		680-14		löytäjä		jokela		9/10/14		kuollut		262g						juv		nälkiinynyt

		siili		9/11/14		siili		1		687-14		löytäjä		helsinki		9/25/14		kuollut								juv		loukkaantunut

		siili		9/14/14		siili		1		691-14		löytäjä		espoo		9/16/14		kuollut		211g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/18/14		siili		1		694-14		löytäjä		järvenpää		9/26/14		kuollut		193g				naaras		juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/21/14		siili		1		701-14		pel.laitos		helsinki		9/23/14		kuollut		200g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		4/7/14		siili		1		051-14		löytäjä		helsinki		4/7/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		kallonmurtuma

		siili		4/19/14		siili		1		065-14		löytäjä		helsinki		4/19/14		lopetettu		697g						ad		loukkaantunut		oikean takajalan luut poikki, jalkaterä miltei irti, iso haava kyljessä, joka tulehtunut

		siili		5/18/14		siili		1		134-14		löytäjä		helsinki		5/18/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		silmä puhki, mätivä haava, haukkoi henkeä

		siili		5/18/14		siili		1		135-14		pel.laitos		helsinki		5/18/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		takapää halvaantunut

		siili		5/22/14		siili		1		159-14		pel.laitos		helsinki		5/22/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		laahaa takajalkoja

		siili		5/28/14		siili		1		193-14		pel.laitos		helsinki		5/28/14		lopetettu								ad		sairas		pahasti kaasuuntunut

		siili		5/28/14		siili		1		198-14		pel.laitos		helsinki		5/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		kasvain/patti selässä

		siili		6/6/14		siili		1		243-14		pel.laitos		helsinki		7.6.20104		lopetettu								ad		loukkaantunut

		siili		6/16/14		siili		1		290-14		pel.laitos		helsinki		6/18/14		lopetettu								ad		jalkavamma		oikea takajalka roikkuu, jalka täysin poikki

		siili		6/22/14		siili		1		320-14		löytäjä		helsinki		7/4/14		lopetettu		1200g				naaras		ad		loukkaantunut		haava suussa, hengitys pihisee

		siili		6/28/14		siili		1		351-14		pel.laitos		helsinki		6/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		jalka poikki, silmä sokea

		siili		7/3/14		siili		1		371-14		löytäjä		helsinki		7/9/14		lopetettu								ad		sairas		syviä mätiviä puremajälkiä ohimoilla, otsassa

		siili		7/5/14		siili		1		385-14B		löytäjä		vantaa		8/8/14		lopetettu								juv		orpo		samasta kuin 386-14

		siili		7/8/14		siili		1		405-14		löytäjä		vantaa		7/8/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		puremahaava nenäontelosta läpi

		siili		7/9/14		siili		1		415-14		löytäjä		?		7/30/14		lopetettu		100,5g						juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		416-14		löytäjä		mäntsälä		7/9/14		lopetettu								juv		orpo		kuhisi kärpäsentoukkia, laiha

		siili		7/11/14		siili		3		428-14		löytäjä		porvoo		7/11/14		lopetettu								juv		orpo		Emo löytynyt kuolleena ja osa sisaruksista myös

		siili		7/11/14		siili		1		430-14		löytäjä		espoo		7/11/14		lopetettu								juv		halvaantunut		verta nenästä ja toinen puoli halvaantunut lisäksi kuivakan oloinen->nesteytin ja odotin ei toennut joten päästin päiviltä

		siili		7/11/14		siili		1		431-14		löytäjä		espoo		7/12/14		lopetettu								juv		orpo		kuhisi kärpäsentoukkia, laiha

		siili		7/13/14		siili		1		436-14		löytäjä		tuusula		7/13/14		lopetettu								juv		huonossa paikassa		löytynyt tieltä, silmät osittain syöty kun niitä kärpäsentoukkia…

		siili		7/15/14		siili		1		448J-14		löytäjä		kirkkonummi		8/9/14		lopetettu								juv		orpo

		silli		7/18/14		siili		1		469-14		löytäjä		helsinki		8/21/14		lopetettu						uros		juv		orpo		laihtui vain, madotettu kolme kertaa, muttei auttanut lopulta ilm matoja silmissä

		siili		7/19/14		siili		1		478-14		löytäjä		inkeroinen		7/19/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		takapää halvaantunut

		siili		7/22/14		siili		1		499-14		löytäjä		Espoo		7/22/14		lopetettu								juv		sairas/loukkaantunut/orpo		vasen silmä puhki, nenästä valuu verta ja haukkoi henkeä.

		siili		7/23/14		siili		1		508-14		löytäjä		jokela		7/23/14		lopetettu								ad		täynnä kärpäsenmunia ja toukkia

		siili		7/26/14		siili		1		526-14		pel.laitos		helsinki		7/26/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		takapää halvaantunut -> lopetus

		siili		7/28/14		siili		1		534-14		löytäjä		helsinki		7/28/14		lopetettu								ad		jalkavamma		o.takajalka murtunut

		siili		7/30/14		siili		1		555-14		löytäjä		nurmijärvi		7/30/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		tosi kylmä ja täynnä matoja sun muita elukoita

		siili		8/1/14		siili		1		562-14		löytäjä		espoo		8/1/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		vuotaa päästä verta, munia ja toukkia, läähättää

		siili		8/1/14		siili		1		563-14 B		löytäjä		helsinki		8/21/14		lopetettu		81g ja 88g						juv		orvot		laihtui vain  madotuksesta ja CS:sta huolimatta

		siili		8/3/14		siili		1		576-14		löytäjä		helsinki		8/3/14		lopetettu								asd		muu		auton tönäisemä?kuivuudesta kärsivä?/eläinlääkäri käski lopettaa.

		siili		8/3/14		siili		1		577-14		löytäjä		porvoo		8/3/14		lopetettu								juv		loukkantunut		jalka poikki

		siili		8/7/14		siili		1		594-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		lopetettu		583g				naaras		ad		jalkavamma		vas. takajalka murtunut

		siili		8/8/14		siili		1		596-14		löytäjä		järvenpää		8/9/14		lopetettu		819g				naaras		ad		jalkavamma		etujalka murtunut

		siili		8/11/14		siili		1		606-14		löytäjä		vantaa		8/11/14		lopetettu		165g						juv		loukkaantunut		päävamma, kallomurtuma

		siili		8/11/14		siili		1		607-14		löytäjä		vantaa		8/11/14		lopetettu								ad		jalkavamma		murtuma

		siili		8/18/14		siili		1		629-14		löytäjä		vantaa		8/18/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		naama irti

		siili		8/21/14		siili		1		637-14		löytäjä		kerava		8/21/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		pää auki

		siili		8/22/14		siili		1		641-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		heikko, kärpäsenmunia

		siili		8/22/14		siili		1		645-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		kuononpää irti. Siimaleikkuri?

		siili		8/24/14		siili		1		647-14		pel.laitos		helsinki		8/24/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		kylmä, kärpäsenmunia, ollut paikoillaan päiviä

		siili		8/25/14		siili		1		652-14		löytäjä		espoo		8/25/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		toinen silmä puuttuu, toinen verinen

		siili		9/10/14		siili		1		685-14		löytäjä		helsinki		9/10/14		lopetettu								ad		törmännyt		törm. autoon,suu auki, hengitys pihisee

		siili		9/19/14		siili		1		695-14		löytäjä		helsinki		10/11/14		lopetettu		289g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/21/14		siili		1		702-14		löytäjä		vantaa		9/22/14		lopetettu										loukkaantunut		kallon murtuma

		siili		10/11/14		siili		1		729-14		löytäjä		espoo		10/14/14		lopetettu		392g						juv		muu		yskii, tuhisee, hengittää raskaasti

		siili		7/22/13		siili		1		410-13		löytäjä		helsinki		4/27/14		luontoon

		siili		7/25/13		siili		1		431-13		löytäjä		helsinki		4/25/14		luontoon		75,6g						juv		orpo

		siili		7/26/13		siili		1		436-13		löytäjä		hämeenlinna		4/23/14		luontoon		156,3g						juv		orpo

		siili		7/31/13		siili		1		461-13		löytäjä		helsinki		5/4/14		luontoon								juv		huonossa paikassa		löytynyt kuopasta, kuivunut ja vähän kylmä, muuten ok

		siili		8/7/13		siili		1		494-13		löytäjä		helsinki		4/27/14		luontoon		250g						juv		takertunut		rastasverkossa

		siili		8/18/13		siili		1		537-13		löytäjä		saarijärvi		4/25/14		luontoon		129g						juv		orpo		kyhjötti tiellä

		siili		8/27/13		siili		1		555-13		löytäjä		helsinki		4/23/14		luontoon		538,4g						ad		jalkavamma		oikeassa takajalassa vikaa?

		siili		8/31/13		siili		1		567-13		löytäjä		järvenpää		4/23/14		luontoon		209g						juv		loukkaantunut		hoipertelee, ei pysy jaloillaan

		siili		9/5/13		siili		1		579-13		löytäjä		vantaa		4/23/14		luontoon		355g						juv		muu		laiha, melko pieni

		siili		9/9/13		siili		1		587-13		pel.laitos		helsinki		4/25/14		luontoon		427g						juv		nälkiintynyt

		siili		9/10/13		siili		1		590-13		löytäjä		helsinki		4/24/14		luontoon										loukkaantunut		koira purrut

		siili		10/4/13		siili		1		622-13		löytäjä		hyvinkää		4/16/14		luontoon		619g								muu		liian pieni pärjätäkseen luonnossa

		siili		10/4/13		siili		1		623-13		löytäjä		hyvinkää		4/16/14		luontoon		620g								muu		liian pieni pärjätäkseen luonnossa

		siili		10/4/13		siili		1		624-13		löytäjä		hyvinkää		4/16/14		luontoon		553g								muu		liian pieni pärjätäkseen luonnossa

		siili		4-Oct		siili		1		625-13		löytäjä		hyvinkää		4/16/14		luontoon		520g								muu		liian pieni pärjätäkseen luonnossa

		siili		10/4/13		siili		1		626-13		löytäjä		hyvinkää		4/16/14		luontoon		545g								muu		liian pieni pärjätäkseen luonnossa

		siili		10/4/13		siili		1		627-13		löytäjä		helsinki		4/25/14		luontoon

		siili		10/5/13		siili		1		630-13		löytäjä		helsinki		4/19/14		luontoon		586g								nälkiintynyt		ollut kotihoidossa 5pv

		siili		10/12/13		siili		1		637-13		löytäjä		siilinjärvi		4/25/14		luontoon								juv		muu		liian pieni

		siili		10/15/13		siili		1		644-13		muu		helsinki		4/20/14		luontoon		561g						ad		muu		liian pieni

		siili		10/18/13		siili		2		649-13		löytäjä		seinäjoki		5/4/14		luontoon		A: 401,3g  B: 392,1g								muu		liian pieni

		siili		10/20/13		siili		2		654-13		löytäjä		oulu		4/20/14		luontoon		A:456,7g  B:511g								muu		liian pieni

		siili		11/2/13		siili		1		666-13		löytäjä		helsinki		4/20/14		luontoon		340g								muu		liian pieni

		siili		1/26/14		siili		1		011-14		löytäjä		kellokoski		4/27/14		luontoon		1068g				uros		ad		huonossa paikassa		kylmettyneenä ulkona lumessa

		siili		2/15/14		siili		1		021-14		löytäjä		lappeenranta		4/27/14		luontoon								ad		kylmissään		löytynyt hereillä -20C tammikuussa

		siili		4/22/14		siili		2		070-14		löytäjä		espoo		4/23/14		luontoon								ad

		siili		5/17/14		siili		1		130-14		löytäjä		Tuusula		6/10/14		luontoon								ad		loukkaantunut		Haava päässä korvan läheisyydessä, jalat ei kanna

		siili		5/17/14		siili		1		131-14		pel.laitos		helsinki		6/23/14		luontoon								juv		loukkaantunut		maannut tiellä

		siili		5/18/14		siili		1		137-14		löytäjä		helsinki		6/9/14		luontoon		392,4g-506g						juv		muu		siili seurannut ihmisiä pihamaalla

		siili		6/2/14		siili		1		215-14		löytäjä		järvenpää		6/2/14		luontoon								ad		loukkaantunut		Oikea takajalka irronnut joskus. Pärjää ilmankin

		siili		6/3/14		siili		1		216-14		pel.laitos		helsinki		6/6/14		luontoon								ad		loukkaantunut		vasen silmä ja vasen eturaaja vaurioituneet

		siili		6/7/14		siili		1		248-14		löytäjä		helsinki		6/23/14		luontoon						naaras		ad		loukkaantunut		pyörii ympyrää (tassunpohja- & silmätulehdus)

		siili		6/29/14		siili		1		360-14		löytäjä		vantaa		7/11/14		luontoon		680g						ad		loukkaantunut

		siili		7/5/14		siili		6		382-14		löytäjä		helsinki		7/23/14		luontoon								juv		orpo		emo jäänyt auton alle

		siili		7/5/14		siili		1		385-14		löytäjä		vantaa		7/22/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/5/14		siili		4		386-14		löytäjä		vantaa		7/22/14		luontoon								juv		orpo		samasta kuin 385-14

		siili		7/6/14		siili		1		389-14E		pel.laitos		helsinki		9/29/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/6/14		siili		1		389-14D		pel.laitos		helsinki		9/13/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/7/14		siili		3		394-14		löytäjä		helsinki		8/28/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/7/14		siili		1		400-14		löytäjä		vantaa		9/18/14		luontoon		74,7 g				uros		juv		orpo

		siili		7/8/14		siili		1		403-14		löytäjä		tuusula		9/13/14		luontoon								juv		törmännyt

		siili		7/8/14		siili		8		404-14		löytäjä		vantaa		7/30/14		luontoon								juv		orpo

		silli		7/8/14		siili		1		408-14		löytäjä		vantaa		10/2/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		411-14		löytäjä		espoo		8/10/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		414-14E		löytäjä		espoo		10/15/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		414-14D		löytäjä		espoo		10/4/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		414-14C		löytäjä		espoo		10/2/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		414-14 A		löytäjä		espoo		9/28/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/9/14		siili		1		414-14B		löytäjä		espoo		10/3/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		425-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		luontoon		93,7g				naaras		juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14		pel.laitos		helsinki		10/4/14		luontoon		573,9g yhteensä						juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14C		pel.laitos		helsinki		10/3/14		luontoon		573,9g yhteensä						juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14A		pel.laitos		helsinki		8/19/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14E		pel.laitos		helsinki		9/24/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/11/14		siili		1		429-14B		pel.laitos		helsinki		10/5/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/14/14		siili		1		440-14		löytäjä		helsinki		8/2/14		luontoon		144g						juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448E-14		löytäjä		kirkkonummi		9/15/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448D-14		löytäjä		kirkkonummi		9/16/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448-14G		löytäjä		kirkkonummi		10/3/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448H-14		löytäjä		kirkkonummi		9/29/14		luontoon								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		448C-14		löytäjä		kirkkonummi		8/28/14		luontoon						uros		juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		1		452-14		löytäjä		kerava		9/28/14		luontoon		85,4g						juv		orpo

		siili		7/19/14		siili		1		476-14		löytäjä		espoo		8/28/14		luontoon		100g				naaras		juv		orpo

		siili		7/19/14		siili		1		481-14		pel.laitos		helsinki		7/21/14		luontoon		693g				naaras		ad		muu		tullut "loukkaantuneena" mutta ei löydetty vammaa

		siili		7/21/14		siili		1		496-14		löytäjä		vantaa		8/28/14		luontoon		205g				naaras		juv		orpo		emo haudattu jonka haudalta kyseinen kaveri löydetty.

		siili		7/22/14		siili		1		502-14		löytäjä		espoo		8/19/14		luontoon		210 g						juv		orpo		vaappuu

		siili		7/23/14		siili		1		506-14		löytäjä		helsinki		10/4/14		luontoon		92.5g						juv		orpo

		siili		7/25/14		siili		1		522-14		löytäjä		helsinki		7/26/14		luontoon								ad		sairas		lämpöhalvaus?

		siili		8/5/14		siili		1		582-14		löytäjä		vantaa		10/12/14		luontoon		112,3g				naaras		juv		orpo		lähtöpaino 682 g

		siili		8/5/14		siili		1		587-14		löytäjä		espoo		8/20/14		luontoon								juv		loukkaantunut		etutassu kipeä

		siili		9/29/14		siili		1		708-14		löytäjä		Kerava		10/5/14		luontoon		784 g						ad		muu		löytäjän hätä

		siili		9/29/14		siili		1		710-14B		löytäjä		Järvenpää		9/30/14		luontoon		707g				uros		ad		muu		lapset kiusanneet

		siili		9/30/14		siili		1		711-14		löytäjä		helsinki		9/30/14		luontoon		825 g						ad		muu		piharemontti

		siili		7/15/14		siili		1		448K-14		löytäjä		kirkkonummi		8/14/14		sohville								juv		orpo

		siili		7/15/14		siili		3		448-14		löytäjä		kirkkonummi												juv		orpo

		siili		8/1/14		siili		1		563-14 A		löytäjä		helsinki						81g ja 88g						juv		orvot

		siili		8/7/14		siili		1		593-14		löytäjä		helsinki						151.1g						juv		orpo

		siili		8/11/14		siili		1		609-14		löytäjä		helsinki												juv		takertunut		sotkeentunut rastasverkkoon

		siili		9/6/14		siili		1		677-14		löytäjä		helsinki												juv		takertunut		ollut verkossa kiinni, leikattu pois, shokissa?

		siili		9/19/14		siili		1		696-14		löytäjä		helsinki						334g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/20/14		siili		1		697-14		löytäjä		helsinki						343g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/21/14		siili		1		699-14		löytäjä		järvenpää						368g						juv		sairas		hengitys pihisee

		siili		9/25/14		siili		1		704-14		löytäjä		helsinki						450g						juv		muu		narua ympärillä

		siili		9/25/14		siili		1		705-14A		löytäjä		hyvinkää						499g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		25-Sep		siili		1		705-14B		löytäjä		hyvinkää						530g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/29/14		siili		1		707-14		löytäjä		Helsinki						429 g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		9/29/14		siili		1		710-14A		löytäjä		Järvenpää												ad		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		10/1/14		siili		1		712-14		löytäjä		helsinki						444g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa, samasta kuin 711-14

		siili		10/2/14		siili		1		714-14		löytäjä		helsinki						359g						juv		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa

		siili		10/3/14		siili		1		715-14		löytäjä		järvenpää						688g						ad		muu		liian pieni talvehtiakseen luonnossa (?), nuha?

		siili		10/4/14		siili		1		717-14		löytäjä		espoo						613g						ad		sairas		molemmat silmät tulehtuneet, nenästä valuu eritettä, punkkeja

		siili		10/4/14		siili		1		718-14		löytäjä		helsinki						460g						juv		muu		liian pieni talvehtimaan luonnossa

		siili		10/4/14		siili		1		719-14		löytäjä		helsinki						654g						ad		muu		?

		siili		10/6/14		siili		3		722-14		löytäjä		helsinki												juv		muu		liian pieni talvehtimaan luonnossa

		siili		10/10/14		siili		1		727-14		löytäjä		helsinki						470g						juv		muu		liian pieni talvehtimaan luonnossa

		siili		10/16/14		siili		1		737-14		löytäjä		helsinki						627g						juv		iso poikanen

		siili		10/16/14		siili		1		738-14		löytäjä		kellokoski						360g						juv		muu		liian pieni talvehtimaan luonnossa

		siili		4/17/14		siili		1		064-14		löytäjä		helsinki		5/5/14		luontoon		828g						ad		loukkaantunut		ontuu, oikean etujalan vieressä iso patti

		vesilintu		4/10/14		sinisorsa		1		052-14		pel.laitos		helsinki		4/11/14		kuollut								ad		loukkaantunut		siipivamma

		vesilintu		5/24/14		sinisorsa		1		171-14		löytäjä		lohja		5/26/14		kuollut								juv		orpo		löytynyt tuojan kotipihasta

		sorsalintu		6/5/14		sinisorsa		1		228-14		löytäjä		vantaa		6/12/14		kuollut								juv		orpo

		sorsalintu		6/16/14		sinisorsa		2		294-14		löytäjä		sipoo		6/17/14		kuollut								juv		orpo		heikkokuntoisia

		sorsalintu		6/16/14		sinisorsa		1		298-14		löytäjä		tampere		6/18/14		kuollut								juv		orpo

		vesilintu		1/27/14		sinisorsa		1		015-14		pel.laitos		helsinki		2/6/14		lopetettu						uros		ad		siipivamma		oikea siipi loukkaantunut

		vesilintu		2/13/14		sinisorsa		1		020-14		muu		helsinki		2/14/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		pistoshaava rinnassa

		vesilintu		5/20/14		sinisorsa		1		149-14		portti 4		korkeasaari		5/21/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		maannut paikoillaan, olisiko törmännyt johonkin?

		vesilintu		5/29/14		sinisorsa		1		201-14		pel.laitos		helsinki		5/29/14		lopetettu		913g		DT062.509		koiras		ad		loukkaantunut		siipirikko

		sorsalintu		6/15/14		sinisorsa		1		289-14		löytäjä		espoo		6/15/14		lopetettu								juv		jalkavamma		vasen jalka roikkui

		sorsalintu		6/17/14		sinisorsa		1		300-14		pel.laitos		tuusula		6/18/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		siima roikkuu suusta, koukkua ei saatu poistettua

		vesilintu		1/19/14		sinisorsa		1		009-14		poliisi		helsinki		2/22/14		luontoon		755g						ad		kylmissään		laiha

		vesilintu		2/1/14		sinisorsa		1		016-14		löytäjä		espoo		2/22/14		luontoon		926,9g				uros		ad		loukkaantunut		"valuu verta", ei valunut enää, mutta rinnassa kuiva haava				,

		vesilintu		5/25/14		sinisorsa		6		174-14		pel.laitos		helsinki		7/10/14		luontoon								juv		orpo

		sorsalintu		5/30/14		sinisorsa		3		202-14		löytäjä		helsinki		7/27/14		luontoon		§						juv		orpo

		vesilintu		6/28/14		sinisorsa		3		356-14		pel.laitos		helsinki		8/2/14		luontoon								juv		orpo		Saijan sorsat

		vesilintu		7/17/14		sinisorsa		1		467-14		löytäjä		söderkulla		7/20/14		luontoon				harmaa muovi SRF 14 00462 EE				ad		muu		kesy

		sorsalintu		7/25/14		sinisorsa		7		517-14		pel.laitos		espoo		8/26/14		luontoon								juv		orpo		emo on hukkunut

		sorsalintu		5/27/14		sinisorsa		6		190-14		löytäjä/pel.laitos		helsinki		27.5.-30.5.2014		kuollut								juv		orpo		emo jäi auton alle

		sorsalintu		5/27/14		sinisorsa		2		190-14		löytäjä/pel.laitos		helsinki		7/10/14		luontoon								juv		orpo		emo jäi auton alle

		sorsalintu		6/22/14		sinisorsa?		1		324-14		pel.laitos		kauniainen		6/22/14		lopetettu						naaras		ad		siipivamma		oikea siipi mädäntynyt

		lintu		6/7/14		sinitiainen		1		250-14		löytäjä		helsinki		6/9/14		kuollut								juv		orpo		Löytynyt autotieltä

		pikkulintu		6/13/14		sinitiainen		1		278-14		löytäjä		helsinki		6/14/14		kuollut								juv		orpo		pudonnut pesästä, märkä

		pikkulintu		6/14/14		sinitiainen		2		279-14		löytäjä		söderkulla		6/15/14		kuollut								juv		orpo

		pikkulintu		6/14/14		sinitiainen		1		279-14A		löytäjä		söderkulla		6/14/14		kuollut								juv		orpo

		pikkulintu		3/14/14		sinitiainen		1		029-14		löytäjä		korso		3/14/14		lopetettu								ad		siipivamma		Kissa napannut

		pikkulintu		6/16/14		sinitiainen		1		292-14		löytäjä		helsinki		6/16/14		lopetettu								juv		jalkavamma		jalka poikki, toisesta siivestä puolet sulista puuttuu

		pikkulintu		6/18/14		sinitiainen		1		307-14		löytäjä		?		6/18/14		lopetettu								juv		siipivamma		olkavarsi poikki

		pikkulintu		6/18/14		sinitiainen		1		309-14		löytäjä		helsinki		6/19/14		lopetettu								juv		pudonnut pesästä		lopetettiin erittäin huonokuntoisena

		pikkulintu		7/17/14		sinitiainen		1		464-14		löytäjä		helsinki												juv		muu		iso poikanen, sairaan oloinen

		pikkulintu		9/9/14		sintiainen		1		683-14		löytäjä		helsinki		9/10/14		kuollut								ad		törmännyt

		vesilintu		5/16/14		sorsa		1		125-14		löytäjä		kerava		5/18/14		lopetettu		32,5g						juv		orpo		kastunut, löytynyt yksin suihkulähteestä

		koiraeläin		6/12/14		supi		1		272-14		pel.laitos		helsinki		6/12/14		lopetettu								ad		sairas		kapinen, täysin kalju

		koiraeläin		2/5/14		supikoira		1		017-14		pel.laitos		helsinki		2/5/14		DOA								ad		loukkaantunut

		koiraeläin		3/1/14		supikoira		1		024-14		pel.laitos		helsinki		3/1/14		DOA								ad

		koiraeläin		3/6/14		supikoira		1		025-14		pel.laitos		helsinki		3/6/14		lopetettu								ad		lop.laji		huonossa kunnossa

		koiraeläin		3/10/14		supikoira		1		028-14		pel.laitos		helsinki		3/11/14		lopetettu										sairas		kapinen

		koiraeläin		3/30/14		supikoira		1		041-14		pel.laitos		helsinki		3/30/14		lopetettu								ad		lop.laji		kapi

		koiraeläin		6/5/14		supikoira		9		229-14		pel.laitos		helsinki		6/5/14		lopetettu								juv		lop.laji

		koiraeläin		6/10/14		supikoira		7		258-14		pel.laitos		helsinki		6/10/14		lopetettu								juv		lop.laji

		koiraeläin		6/27/14		supikoira		1		350-14		löytäjä		vantaa		6/27/14		lopetettu								juv		lop.laji		sairas

		koiraeläin		7/2/14		supikoira		1		368-14		pel.laitos		helsinki		7/2/14		lopetettu								ad		lop.laji		sairas

		koiraeläin		7/25/14		supikoira		1		524-14		pel.laitos		helsinki		7/25/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		vieraslaji

		koiraeläin		8/22/14		supikoira		1		639-14		pel.laitos		helsinki		8/22/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		kapi, lopetettava laji

		pikkulintu		10/6/14		taigauunilintu		1		723-14		löytäjä		helsinki												ad		siipivamma		törmännyt, toinen siipi roikkuu

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		1		269-14B		löytäjä		renko		6/11/14		DOA								juv		orpo

		pikkulintu		6/14/14		talitiainen		1		280-14		löytäjä		helsinki		6/17/14		kuollut								juv		orpo		iso poikanen, siipisulat osittain tupessa vielä

		pikkulintu		6/18/14		talitiainen		1		304-14		löytäjä		espoo		6/19/14		kuollut								juv		pudonnut pesästä

		pikkulintu		7/10/14		talitiainen		1		419-14		löytäjä		askola		7/15/14		kuollut								juv		orpo		pudonnut pesästä

		pikkulintu		10/15/14		talitiainen		1		734-14		löytäjä		helsinki		10/16/14		kuollut						uros		ad		loukkaantunut		kissan kynsistä

		tiainen		6/6/14		talitiainen		1		238-14		löytäjä		espoo		6/6/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalan nivel poikki

		pikkulintu		6/9/14		talitiainen		1		256-14		löytäjä		helsinki		6/9/14		lopetettu								juv		sairas		keuhkotulehduksen oireet, heikossa kunnossa.

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		1		269-14A		löytäjä		renko		6/12/14		lopetettu								juv		orpo		molemmat reisiluut poikki

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		1		269-14C		löytäjä		renko		6/15/14		lopetettu								juv		orpo		jalka poikki

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		1		269-14D		löytäjä		renko		6/17/14		lopetettu								juv		orpo		ei syönyt enää

		pikkulintu		6/16/14		talitiainen		1		296-14		löytäjä		helsinki		6/28/14		lopetettu								juv		orpo		keuhkotulehduksen oireet, heikossa kunnossa.

		pikkulintu		6/6/14		talitiainen		1		241-14		löytäjä		helsinki		7/11/14		luontoon				X644622				juv		orpo		tippunut pesästä

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		2		269-14		löytäjä		renko		7/11/14		luontoon								juv		orpo

		pikkulintu		6/11/14		talitiainen		1		269-14		löytäjä		renko												juv		orpo

		pikkulintu		6/25/14		talitiainen		1		336-14		pel.laitos		helsinki												juv		orpo		iso poikanen, lokit kiusasivat

		pikkulintu		6/30/14		talitiainen		1		363-14		löytäjä		lohja												juv		pudonnut pesästä

		pikkulintu		6/16/14		talitiainen?		1		297-14		löytäjä		helsinki		6/18/14		kuollut								juv		orpo		likainen, löytynyt auton alta

		lintu		5/28/14		talitintti		1		194-14		pel.laitos		helsinki		5/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi murtunut

		lintu		5/25/14		talitintti?		1		177-14		löytäjä		helsinki		5/26/14		kuollut								juv		orpo		pudonnut pesästä

		kanalintu		8/22/14		teeri		1		640-14		löytäjä		tammela		8/24/14		kuollut						koiras		ad		törmännyt		kolari auton kanssa, loukkaantunut

		vesilintu		5/17/14		telkkä		1		129-14		löytäjä		helsinki		5/19/14		kuollut								juv		orpo		löytynyt yksin, emoa sun muita etsitty

		vesilintu		6/25/14		telkkä		1		335-14		löytäjä		espoo		7/1/14		kuollut								juv		huonossa paikassa		Ämmässuon vesialtaasta

		kiitäjä		7/20/14		tervapääsky		1		485-14		löytäjä		helsinki		7/20/14		kuollut		18.3g						juv		orpo

		kiitäjä		7/21/14		tervapääsky		1		494-14		löytäjä		espoo		7/21/14		kuollut		29,5,g						juv		orpo		kuoli kuljetuksen aikana

		kiitäjä		7/23/14		tervapääsky		1		507-14		löytäjä		helsinki		7/25/14		kuollut								juv		orpo

		kiitäjä		7/24/14		tervapääsky		1		513-14		löytäjä		helsinki		7/26/14		kuollut								juv		orpo

		Kiitäjä		7/27/14		tervapääsky		1		528-14		löytäjä		Vantaa		7/28/14		kuollut								juv		orpo

		kiitäjä		7/29/14		tervapääsky		1		542-14		löytäjä		helsinki		7/31/14		kuollut		21.1g						juv		orpo

		kiitäjä		7/30/14		tervapääsky		1		548-14		pel.laitos		helsinki		8/1/14		kuollut		20,3g						juv		orpo

		kiitäjä		7/30/14		tervapääsky		1		554-14		pel.laitos		Helsinki		8/1/14		kuollut								juv		orpo

		kiitäjä		7/31/14		tervapääsky		1		558-14		löytäjä		helsinki		7/31/14		kuollut		22,9g						juv		orpo

		kiitäjä		8/2/14		tervapääsky		1		569-14		löytäjä		helsinki		8/4/14		kuollut		22,2 g						juv		orpo

		kiitäjä		8/2/14		tervapääsky		1		573-14		löytäjä		kirkkonummi		8/3/14		kuollut		18g						juv		orpo

		kiitäjä		8/5/14		tervapääsky		1		584-14		löytäjä		helsinki		8/5/14		kuollut								juv		orpo

		kiitäjä		8/5/14		tervapääsky		1		586-14		löytäjä		helsinki		8/6/14		kuollut		16g						juv		orpo

		kiitäjä		8/10/14		tervapääsky		1		603-14		löytäjä		espoo		8/10/14		kuollut		19,1g						juv		orpo		nälkiintynyt

		kiitäjä		8/24/14		tervapääsky		1		650-14		löytäjä		helsinki		8/30/14		kuollut		24,5g						juv		orpo

		kiitäjä		5/23/14		tervapääsky		1		164-14		löytäjä		nurmijärvi		23-May		lopetettu								ad		loukkaantunut		pahoin öljyyntynyt

		kiitäjä		5/26/14		tervapääsky		1		181-14		pel.laitos		helsinki		5/26/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi vaurioitunut

		tervapääsky		6/11/14		tervapääsky		1		267-14		löytäjä		espoo		6/11/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		kiitäjä		7/8/14		tervapääsky		1		407-14		löytäjä		vantaa		7/12/14		lopetettu								ad		siipivamma		ei pääse lentoon

		tervapääsky		7/9/14		tervapääsky		1		417-14		löytäjä		helsinki		7/9/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		päävamma, kaula mutkalla, pää kääntynyt selkäpuolelle

		kiitäjä		7/17/14		tervapääsky		1		461-14		löytäjä		helsinki		7/18/14		lopetettu								juv		orpo		silmävamma? Silmät ummessa

		kiitäjä		7/22/14		tervapääsky		1		498-14		löytäjä		espoo		7/22/14		lopetettu		25,8g						juv		orpo		löytyi pyörätieltä, oik. jalka poikki

		kiitäjä		7/29/14		tervapääsky		1		546-14		löytäjä		helsinki		8/3/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		ei lennä

		kiitäjä		8/1/14		tervapääsky		1		564-14		löytäjä		tuusula		8/8/14		lopetettu								juv		orpo		ruoka ei imeydy

		kiitäjä		8/6/14		tervapääsky		1		590-14		löytäjä		helsinki		8/6/14		lopetettu		20,9g						juv		orpo		pahasti nälkiintynyt ja puolikuollut tullessaan

		kiitäjä		8/12/14		tervapääsky		1		613-14		löytäjä		helsinki		8/15/14		lopetettu								juv		orpo

		kiitäjä		8/13/14		tervapääsky		1		616-14		löytäjä		helsinki		8/13/14		lopetettu		35,6g						juv		siipivamma

		kiitäjä		8/19/14		tervapääsky		1		634-14		löytäjä		Helsinki		8/19/14		lopetettu		31,7g						1kv		ei lennä		ei ihan vielä lennä, ehjä muuten. Kehityshäiriö ilm. väärän poikasajan ruokavalion kanssa

		kiitäjä		8/22/14		tervapääsky		1		646-14		löytäjä		helsinki		8/22/14		lopetettu								juv		siipivamma		siipisulat poikki, toinen siipi ei aukene kunnolla

		kiitäjä		5/25/14		tervapääsky		1		176-14		löytäjä		kirkkonummi		5/25/14		luontoon								ad		loukkaantunut		löytynyt pihalta

		kiitäjä		5/28/14		tervapääsky		1		197-17		löytäjä		helsinki		5/28/14		luontoon								ad

		kiitäjä		7/13/14		tervapääsky		2		435-14		löytäjä		hämeenkyrö		7/26/14		luontoon								juv		orpo		pudonneet pesästä

		kiitäjä		7/13/14		tervapääsky		1		439-14		löytäjä		helsinki		7/13/14		luontoon								ad		törmännyt		ei ollut päässyt maasta lentoon

		kiitäjä		7/18/14		tervapääsky		1		471-14		löytäjä		helsinki		8/5/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/19/14		tervapääsky		1		477-14		löytäjä		tuusula		8/16/14		luontoon		30.4g						juv		orpo		tosi pieni mutta lihava poikanen

		kiitäjä		7/20/14		tervapääsky		1		486-14		löytäjä		helsinki		8/2/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/21/14		tervapääsky		1		493-14		pel.laitos		helsinki		8/4/14		luontoon		32 g						juv		orpo

		kiitäjä		7/22/14		tervapääsky		1		500-14		pel.laitos		Espoo		8/6/14		luontoon		29 g						juv		orpo

		kiitäjä		7/22/14		tervapääsky		1		501-14		löytäjä		helsinki		8/1/14		luontoon		42g						juv		orpo

		kiitäjä		7/23/14		tervapääsky		1		503-14		löytäjä		hyvinkää		8/4/14		luontoon		28g						juv		orpo

		kiitäjä		7/24/14		tervapääsky		1		512-14		löytäjä		helsinki		7/28/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/25/14		tervapääsky		1		516-14		pel.laitos		helsinki		7/25/14		luontoon								ad		huonossa paikassa		ollut vrk parvekkeella

		kiitäjä		7/25/14		tervapääsky		1		519-14		löytäjä		helsinki		8/5/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/25/14		tervapääsky		1		523-14		löytäjä		helsinki		8/16/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/26/14		tervapääsky		1		525-14		löytäjä		espoo		8/7/14		luontoon								juv		orpo

		kiitäjä		7/29/14		tervapääsky		1		541-14		löytäjä		Helsinki		8/5/14		luontoon		41.6g						juv		orpo

		kiitäjä		7/30/14		tervapääsky		1		550-14		löytäjä		nurmijärvi		7/31/14		luontoon		44,2g						juv		orpo

		kiitäjä		7/31/14		tervapääsky		1		560-14		löytäjä		vantaa		8/21/14		luontoon		23g						juv		orpo

		kiitäjä		8/7/14		tervapääsky		1		595-14		pel.laitos		helsinki		8/16/14		luontoon		28g						juv		orpo		tuli taas "haukanpoikasena"

		kiitäjä		8/22/14		tervapääsky		1		644-14		pel.laitos		helsinki		8/31/14		luontoon								1kv		ei lennä		laiha

		pikkulintu		10/16/14		tiainen		1		736-14		löytäjä		helsinki												ad		luultavasti törmännyt		karkasi saman tien

		pikkulintu		4/14/14		tikli		1		059-14		löytäjä		vantaa		4/22/14		luontoon		18,7g		HL024709		koiras		ad		törmännyt				80mm

		pikkulintu		10/17/13		tilhi		1		647-13		pel.laitos		helsinki		3/9/14		muualle								ad		muu		näyttää ehjältä, ei lennä

		pikkulintu		5/11/14		tiltaltti		1		110-14		löytäjä		espoo		5/11/14		lopetettu		10,0g						ad		törmännyt		törmännyt ikkunaan

		vesilintu		6/24/14		tukkasotka		1		331-14		löytäjä		helsinki		6/26/14		kuollut								juv		orpo		kävelivät Lauttarannan kauppaan sisään

		vesilintu		7/12/14		tukkasotka		1		434-14		löytäjä		espoo		7/15/14		kuollut								juv		orpo		takertunut jalkapallomaalin verkkoon

		vesilintu		6/24/14		tukkasotka		4		331-14		löytäjä		helsinki		8/21/14		luontoon				CT168207; HT275838-40				juv		orpo		kävelivät Lauttarannan kauppaan sisään

		vesilintu		8/26/14		tukkasotka		1		656-14		henkilökunta		helsinki												1kv		laiha		aiemmin vapautettu hoitolasta, ei ole löytänyt ruokaa?

		petolintu		7/21/14		tuulihaukka?		1		495-14		pel.laitos		sipoo		7/22/14		kuollut		105g						juv		orpo

		petolintu		7/25/14		tuulihaukka?		1		520-14		löytäjä		vihti		7/26/14		kuollut								ad		sairas		nälkiintynyt

		vesilintu		6/20/14		valkoposkihanhi		1		314-14		pel.laitos		helsinki		6/20/14		DOA								ad		pedon kynsistä		koiran kynsistä

		vesilintu		7/1/14		valkoposkihanhi		1		364-14		löytäjä		helsinki		7/1/14		DOA								juv

		vesilintu		8/2/14		valkoposkihanhi		1		571-14		pel.laitos		helsinki		8/2/14		DOA

		vesilintu		5/7/14		valkoposkihanhi		1		098-14		pel.laitos		uunisaari		5/7/14		kuollut								juv		loukkaantunut		kuoli pian saapumisen jälkeen

		vesilintu		6/18/14		valkoposkihanhi		3		301-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		kuollut								juv		orpo		minkki tms. tappoi

		vesilintu		8/11/14		valkoposkihanhi		1		608-14		pel.laitos		helsinki		8/12/14		kuollut								1kv		loukkaantunut		päävamma?

		vesilintu		3/21/14		valkoposkihanhi		1		034-14						3/21/14		lopetettu

		vesilintu		5/19/14		valkoposkihanhi		1		138-14		saaresta		helsinki		5/19/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki

		vesilintu		5/31/14		valkoposkihanhi		1		206-14		asiakaspalvelu		korkeasaari		5/31/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		vuotaa verta, iso hiertymä vatsapuolella

		vesilintu		6/4/14		valkoposkihanhi		1		226-14		asiakaspalvelu		helsinki		6/4/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		oikea jalka kipeä, lokki hyökännyt

		vesilintu		6/9/14		valkoposkihanhi		1		255-14		löytäjä		helsinki		6/9/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		saanut päävamman, neurologisia oireita

		vesilintu		6/29/14		valkoposkihanhi		1		357-14		portti		helsinki		6/29/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		todella heikko, hengitys naksuu

		vesilintu		7/11/14		valkoposkihanhi		1		426-14		haettu		helsinki		7/11/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		siipi poikki, räpylä puuttuu

		vesilintu		7/12/14		valkoposkihanhi		1		434-14		pel.laitos		helsinki		7/13/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		jalat ei kanna

		vesilintu		7/18/14		valkoposkihanhi		1		475-14		pel.laitos		helsinki		7/18/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		ontuu, yksi varvas puuttuu

		vesilintu		7/27/14		valkoposkihanhi		1		530-14		Outi		Helsinki		7/28/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		oikea jalka kipeä (akillesjänne vetää jalan vinoon)

		vesilintu		8/4/14		valkoposkihanhi		1		578-14		pel.laitos		helsinki		8/4/14		lopetettu								ad		siipivamma		o.siipi poikki

		vesilintu		8/11/14		valkoposkihanhi		1		610-14		pel.laitos		helsinki		8/11/14		lopetettu								1kv		jalkavamma		jalka poikki lonkasta.

		vesilintu		8/11/14		valkoposkihanhi		1		611-14		pel.laitos		helsinki		8/11/14		lopetettu								1kv		siipivamma		siipi poikki, jalka poikki

		vesilintu		8/29/14		valkoposkihanhi		1		662-14		pel.laitos		helsinki		8/29/14		lopetettu								1kv		siipivamma		siipi poikki -> lopetus aineilla

		vesilintu		8/29/14		valkoposkihanhi		1		664-14		pel.laitos		helsinki		8/29/14		lopetettu								1 kv		siipivamma		vas.siiven nivel murskana

		vesilintu		9/22/14		valkoposkihanhi		1		703-14		henkilökunta		korkeasaari		9/22/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		vanha vamma siivessä

		vesilintu		6/3/14		valkoposkihanhi		1		221-14		asiakaspalvelu		helsinki		8/9/14		luontoon								juv.		orpo

		vesilintu		8/9/14		valkoposkihanhi		1		236-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		luontoon								juv		orpo

		vesilintu		6/18/14		valkoposkihanhi		1		303-14		löytäjä		helsinki		6/23/14		luontoon								ad		silmävamma		oikea silmä tulehtunut

		vesilintu		6/21/14		valkoposkihanhi		1		316-14		löytäjä		helsinki		8/9/14		luontoon								juv		jalkavamma		siima jalassa, jalka turvonnut

		vesilintu		8/6/14		valkoposkihanhi		1		591-14		pel.laitos		helsinki		8/21/14		luontoon				DT-059.55				ad		loukkaantunut		jalat turvonneet, rengas irroitettu

		varislintu		6/25/14		varis		1		340-14		löytäjä		vantaa		6/29/14		kuollut								ad		loukkaantunut		vas. Siipi roikkuu

		varislintu		1/4/14		varis		1		001-14		löytäjä		helsinki		1/7/14		lopetettu		424g						ad		siipivamma		vas.siivessä vikaa

		varislintu		5/16/14		varis		1		127-14		pel.laitos		helsinki		5/19/14		lopetettu		300 g						ad		loukkaantunut		pyrstö- ja siipisulat poikki

		lintu		5/21/14		varis		1		155-14		löytäjä		helsinki		6/7/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		oikea jalka kipeä, mäkkärivaris

		lintu		5/23/14		varis		1		167-14		löytäjä		Vantaa		7-Jun		lopetettu								juv		orpo		pudonnut pesästä

		varislintu		5/28/14		varis		1		192-14		löytäjä		helsinki		5/29/14		lopetettu								juv		orpo		heikko happi?, Gisle katsoi uudestaan ja poistoon

		varislintu		6/3/14		varis		1		219-14		pel.laitos		helsinki		6/3/14		lopetettu								juv.		orpo		Joku siirtänyt emolta pois

		varislintu		6/6/14		varis		1		244-14		pel.laitos		helsinki		7.6.20104		lopetettu								juv		orpo		mäkkärivaris

		varislintu		6/15/14		varis		1		285-14		löytäjä		helsinki		6/15/14		lopetettu								juv		jalkavamma		jalka katki

		varislintu		6/18/14		varis		1		305-14		löytäjä		helsinki		6/18/14		lopetettu								juv		mäkkäri		apaattinen

		varislintu		7/5/14		varis		1		384-14		löytäjä		porvoo		7/7/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		haava siiven alla, murtuma siivessä

		varislintu		7/7/14		varis		1		396-14		pel.laitos		helsinki		7/7/14		lopetettu								juv		mäkkäri

		varislintu		7/17/14		varis		1		468-14		pel.laitos		helsinki		7/17/14		lopetettu								juv		muu		mäkkäri

		varislintu		8/4/14		varis		1		580-14		löytäjä		tuusula		8/4/14		lopetettu								juv		vammainen		mäkkäri

		varislintu		9/9/14		varis		1		682-14		pel.laitos		helsinki		9/9/14		lopetettu								juv		mäkkäri		ei lennä

		varislintu		6/1/14		varis		1		210-14		pel.laitos		helsinki		6/10/14		luontoon				CT084481				juv

		varislintu		6/4/14		varis		1		223-14		löytäjä		vantaa		6/10/14		luontoon				CT084482				juv		muu		pikkutyttö ottanut metsästä mukaansa..

		varislintu		6/7/14		varis		1		249-14		löytäjä		helsinki		6/10/14		luontoon				CT084483				juv		loukkaantunut		linnut hyökänneet? Yksi varvas vino?

		varislintu		7/15/14		varis		1		454-14		löytäjä		helsinki												juv		orpo

		pikkulintu		7/6/14		varpunen		1		390-14		löytäjä		hyvinkää		7/7/14		kuollut								juv		huonossa paikassa		koira napannut

		pikkulintu		6/19/14		varpunen		1		310-14		löytäjä		vantaa		6/20/14		lopetettu								juv		muu

		pikkulintu		7/3/14		varpunen		1		375-14		löytäjä		helsinki		7/3/14		lopetettu								ad		loukkaantunut		oikea siipi vaurioitunut

		pikkulintu		7/5/14		varpunen		1		381-14		löytäjä		espoo		7/5/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		haukkoo henkeään, heikossa kunnossa

		lintu		5/26/14		varpunen		1		184-14		pel.laitos		helsinki		6/8/14		luontoon		22,5g		PA209207				juv		orpo		tippunut pesästä		68mm

		pikkulintu		7/17/14		varpunen		1		460-14		löytäjä		espoo		8/10/14		luontoon								juv		orpo

		pikkulintu		8/2/14		varpunen		1		567-14		löytäjä		järvenpää		8/10/14		luontoon		18.3 g						juv		orpo

		pikkulintu		6/9/14		varpunen		1		254-14		löytäjä		helsinki												juv		huonossa paikassa

		petolintu		8/19/14		varpushaukka		1		633-14		löytäjä		järvenpää		8/19/14		lopetettu		166g						ad		siipivamma		vas siivessä nivel turvonnut, haava, murtuma

		petolintu		3/21/14		varpushaukka		1		032-14		pel.laitos		helsinki		4/16/14		luontoon		225g		S106093		naaras		ad		törmännyt		lentänyt päin bussia		232

		petolintu		8/16/14		varpushaukka?		1		624-14		löytäjä		Kerkkoo		8/18/14		kuollut		195 g						ad?		loukkaantunut		jalat eivät kanna, vaikuttaa ehjältä

		pöllö		10/1/14		varpuspöllö		1		713-14		löytäjä		helsinki		10/1/14		lopetettu								ad		siipivamma		vasen siipi murtunut

		myyrä		5/12/14		vesimyyrä		1		116-14		löytäjä		Espoo		5/12/14		DOA								ad

		peippo		8/26/14		viherpeippo		1		655-14		löytäjä		helsinki		8/26/14		DOA						uros		ad		sairas

		lintu		5/18/14		viherpeippo		1		136-14		löytäjä		helsinki		5/20/14		kuollut								juv		orpo

		pikkulintu		6/19/14		viherpeippo		1		312-14		löytäjä		helsinki		6/28/14		luontoon		27g		X644618				ad		loukkaantunut		hengitys rohisee, päässä haava		88mm

		jäniseläin		6/25/14		villikani		1		339-14		löytäjä		helsinki		6/25/14		lopetettu								juv		loukkaantunut		kissa napannut, jalka loukk., vieraslaji

		sorkkaeläin		2.5.20104		villisika		1		092-14		pel.laitos		sipoo		7/13/14		muualle		2,2 kg						juv		orpo

		pikkulintu		8/9/14		västäräkki		1		602-14		löytäjä		Helsinki		8/9/14		DOA								1kv		loukkaantunut		lentänyt rappuun, törmännyt?

		pikkulintu		6/6/14		västäräkki		1		242-14		löytäjä		helsinki		6/6/14		lopetettu		22 g						ad		loukkaantunut		törmännyt? Vaikuttaa ehjältä

		pikkulintu		8/9/14		västäräkki		1		602-14		löytäjä		Helsinki		8/10/14		luontoon				X644626				1kv		loukkaantunut		lentänyt rappuun, törmännyt?		87mm
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Porvoon vpk
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llähtöpaino 257,7g

Korkeasaaresta

Mustikkamaalta

Korkeasaaresta:

Korkeasaaresta

Korkeasaaresta

YHT-PALOSKA:
Korkeasaaresta

Mustikkamaan sillalta

toinen kuoli jo 16.6
tinen lopetettu 17.6

Korkeasaaresta

YHT-PALOSKA:
Korkeasaaresta

Korkeasaaresta

kotihoitoon sohville22.6, tuotu takaisin 24.6

Korkeasaaresta

YHT-PALOSKA:
Korkeasaaresta

24.6.2014 Sohville hoitoon. Tuotu takaisin 27.6

ei edistystä. Lopetettu toivottamana tapauksena

Korkeasaaresta:

Korkeasaaresta

Korkeasaaresta

Korkeasaaresta

pitkälle edennyt bakteeritulehdus keuhkoissa, tuhonnut 80% kudoksesta

Korkeasaaresta, Amazonian edestä

Pienempi kuoli, toinen lopetettu

kuolleet tai lopetettu
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Kissalaaksoon

Linturyhmään
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7.-23.7.14

kuuluu porukkaan 394-14

Sohville hoitoon
14.7.-30.7.

ryhmään

YHT-PALOSKA:
Pasi Jûrgens vei

Korkeasaaresta

Korkeasaaresta

palautettu pesäpaikkaan
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Pasi Jurgensille hoitoon

Pasille hoitoon

Korkeasaaresta

YHT-PALOSKA:
Korkeasaaresta

YHT-PALOSKA:
Fedor portilta otti kotihoitoon

loukutettu Korkeasaaressa: luultavasti meidän lokkien tappaja!!
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Sohvi vapauttanut Kirkkonummelle

YHT-PALOSKA:
Sohvi vapauttanut Kirkkonummelle
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Suomenlinna
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Korkeasaaresta
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YHT-PALOSKA:
Oulunkylän VPK löytöpaikka: Takalantie 9
HE4596 / Halttunen ja Varis

YHT-PALOSKA:
pasilla hoidossa 31.7.-21.8.

YHT-PALOSKA:
Intiankatu 8
Oulunkylän VPK Halttunen ja Ojala

YHT-PALOSKA:
Laajasalon uimaranta
Oulunkylän VPK, Halttunen ja Ojala

YHT-PALOSKA:
Laajasalon uimaranta
Oulunkylän VPK, Halttunen ja Ojala

kuoli shokkiin käsiteltäessä

siipi poikki. Rikkonut itse häkissä.

YHT-PALOSKA:
Porvoo Hinthaara

YHT-PALOSKA:
Porvoo Hinthaara

YHT-PALOSKA:
Porvoo Hinthaara

YHT-PALOSKA:
Pukinmäenkaari 
Pulu 1 toi

YHT-PALOSKA:
Käpylän VPK
Töölöntori

YHT-PALOSKA:
Käpylän VPK

YHT-PALOSKA:
Tammisalon VPK
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santahamina

pasilla hoidossa 22.8.-31.8.

pasilla hoidossa

sohvilla hoidossa 14.8.-28.8.

korkeasaaresta

korkeasaaresta

samasta paikasta kuin 672-14

loukutettu korkeasaaresta

Ampujantie 3, Malmi

omituisen näköinen, olisikohan lemmikkisiili?
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Kaavio1

		tammi		tammi		tammi		tammi		tammi		tammi		tammi		tammi		tammi

		helmi		helmi		helmi		helmi		helmi		helmi		helmi		helmi		helmi

		maalis		maalis		maalis		maalis		maalis		maalis		maalis		maalis		maalis

		huhti		huhti		huhti		huhti		huhti		huhti		huhti		huhti		huhti

		touku		touku		touku		touku		touku		touku		touku		touku		touku

		kesä		kesä		kesä		kesä		kesä		kesä		kesä		kesä		kesä

		heinä		heinä		heinä		heinä		heinä		heinä		heinä		heinä		heinä

		elo		elo		elo		elo		elo		elo		elo		elo		elo

		syys		syys		syys		syys		syys		syys		syys		syys		syys

		loka		loka		loka		loka		loka		loka		loka		loka		loka

		marras		marras		marras		marras		marras		marras		marras		marras		marras

		joulu		joulu		joulu		joulu		joulu		joulu		joulu		joulu		joulu



2007 (825)

2008 (897)

2009 (978)

2010(869)

2011(793)

2012(786)

2013(799 )

2014(952 )

2015(29)

19

13

26

22

10

11

7

15

17

28

11

30

23

8

7

6

8

12

17

32

37

20

10

16

13

19

51

64

68

42

49

17

36

47

114

152

158

129

151

136

111

152

149

153

192

190

172

144

170

205

197

219

210

208

196

185

225

262

97

131

123

103

96

109

104

116

65

45

66

50

54

58

51

44

47

34

41

43

25

46

47

46

29

26

16

22

15

26

22

18

12

17

11

17

7

31

7

20



Taul1

		ryhmä		tulopvm		laji		lkm		tunnus		tuoja		paikka		lähtöpvm		minne		kesto		paino		rengas		ikä		syy

		siili		7/10/09		siili		1		480-09		löytäjä		vantaa		5/5/10		luonto				84g				juv

		siili		8/21/09		siili		1		670-09		pel.laitos		helsinki		5/3/10		luonto				324g				juv		rastasverkko kaulan ympäri

		siili		8/28/09		siili		1		687-09		löytäjä		jokela		5/3/10		luonto				250g				juv

		pikkulintu		8/30/09		kivitasku		1		693-09		löytäjä		tuusula		1/4/10		lopetettu				20g						törmännyt

		siili		9/7/09		siili		1		722-09		löytäjä		jokela		3/14/10		kuollut				269g

		siili		9/10/09		siili		1		727-09		löytäjä		espoo		4/30/10		luonto				285g				juv

		siili		9/11/09		siili		1		734-09		löytäjä		porvoo		5/5/10		luonto				346g				juv

		siili		9/17/09		siili		1		744-09		löytäjä		helsinki		5/6/10		luonto

		siili		10/11/09		siili		2		775-09		löytäjä		järvenpää		5/6/10		luonto				415g ; 440g

		petolintu		10/12/09		huuhkaja		1		777-09		haettu		porvoo		4/12/10		lopetettu				1300g						siipivamma

		kyyhky		10/13/09		sepelkyyhky		1		781-09		löytäjä		tuusula		4/7/10		luonto				302g				juv

		siili		10/14/09		siili		1		783-09		löytäjä		järvenpää		5/2/10		luonto				357g, 457g				juv

		siili		10/14/09		siili		1		783-09		löytäjä		järvenpää		5/6/10		luonto

		siili		10/14/09		siili		1		784-09		vpk		helsinki		5/12/10		luonto				481g				juv

		siili		10/15/09		siili		1		785-09		löytäjä		helsinki		5/12/10		luonto				471g				juv

		siili		10/21/09		siili		1		791-09		löytäjä		helsinki		5/4/10		luonto				712g

		vesilintu		10/28/09		kyhmyjoutsen		1		800-09		vpk		helsinki		4/17/10		luonto						EJ 1646		juv		sotkeutunut naruun

		petolintu		11/13/09		merikotka		1		814-09		löytäjä		vaasa		3/28/10		muu				6.1kg

		vesilintu		11/14/09		kyhmyjoutsen		1		816-09		pel.laitos		helsinki		4/17/10		luonto						EJ 1648		juv

		petolintu		12/12/09		kanahaukka		1		825-09		löytäjä		Korkeasaari		1/16/10		luonto

		vesilintu		12/18/09		kyhmyjoutsen		1		828-09		pel.laitos		helsinki		4/17/10		luonto						EJ 1645		ad

		vesilintu		12/18/09		telkkä		1		827-09		löytäjä		palojoki		3/1/10		Korkeasaari				470g						ammuttu

		vesilintu		12/19/09		kyhmyjoutsen		1		830-09		löytäjä		porvoo		4/17/10		luonto						EJ 1644		ad

		vesilintu		12/19/09		kyhmyjoutsen		1		831-09		pel.laitos		helsinki		4/17/10		luonto						EJ 1647		juv

		vesilintu		11/16/10		alli		1		709-10		löytäjä		helsinki		11/16/10		luonto		1

		kanalintu		5/13/10		fasaani		1		125-10		vpk		helsinki		5/20/10		luonto		8						ad		jalkavamma

		kanalintu		7/12/10		fasaani		1		408-10		löytäjä		Helsinki		7/14/10		kuollut		3						juv

		kanalintu		7/31/10		fasaani		1		521-10		löytäjä		vantaa		7/31/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		kanalintu		11/25/10		fasaani		1		719-10		löytäjä		vantaa		11/25/10		DOA		1								törmännyt

		vesilintu		7/3/10		haapana		1		364-10		vpk		helsinki		9/1/10		luonto		61				kts. 539-10		juv

		vesilintu		7/3/10		haapana		1		364-10		vpk		helsinki		7/26/10		kuollut		24						juv

		vesilintu		8/4/10		haapana		5		539-10		vpk		helsinki		9/1/10		luonto		29				naaraat: CT 166281-282; koiraat: HT 267265-268		juv		pelastettu lietealtaasta

		pääsky		9/3/10		haarapääsky		1		615-10		muu		korkeasaari		9/3/10		kuollut		1

		pääsky		9/3/10		haarapääsky		1		617-10		löytäjä		espoo		9/10/10		luonto		8						juv

		varislintu		1/2/10		harakka		1		003-10		löytäjä		espoo		1/3/10		kuollut		2		183g						laiha

		varislintu		2/14/10		harakka		1		037-10		löytäjä		espoo		2/15/10		kuollut		2		175g						nälkiintynyt

		varislintu		5/31/10		harakka		1		195-10		löytäjä		helsinki		6/30/10		luonto		31		117g				juv

		varislintu		6/5/10		harakka		1		219-10		vpk		helsinki		6/6/10		kuollut		2						juv

		varislintu		6/10/10		harakka		1		253-10		löytäjä		helsinki		6/11/10		kuollut		2						juv

		varislintu		6/11/10		harakka		1		261-10		löytäjä		vantaa		6/12/10		kuollut		2						juv		mäkkäri?

		varislintu		6/12/10		harakka		1		262-10		löytäjä		vantaa		6/21/10		lopetettu		10		145g				juv

		varislintu		7/2/10		harakka		1		356-10		löytäjä		vantaa		7/2/10		lopetettu		1						ad		jalkavamma

		varislintu		7/4/10		harakka		1		368-10		löytäjä		helsinki		7/4/10		lopetettu		1						juv		linkuttaa,ei niele ruokaa

		varislintu		10/24/10		harakka		1		687-10		löytäjä		kirkkonummi		10/25/10		lopetettu		2								siipivamma

		haikara		1/10/10		harmaahaikara		1		007-10		vpk		espoo		4/9/10		luonto		90				ML00973				laiha, kylmettynyt

		haikara		1/12/10		harmaahaikara		1		009-10		pel.laitos		helsinki		1/12/10		kuollut		1		1010g						laiha, kylmettynyt

		lokki		3/23/10		harmaalokki		1		059-10		pel.laitos		helsinki		3/24/10		lopetettu		2								siipivamma

		lokki		5/24/10		harmaalokki		1		167-10		löytäjä		helsinki		5/25/10		kuollut		2		46g				juv		kylmä,haukkoo henkeä

		lokki		6/2/10		harmaalokki		1		204-10		vpk		helsinki		6/2/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		6/30/10		harmaalokki		1		353-10		löytäjä		helsinki		7/19/10		luonto		20						juv

		lokki		7/3/10		harmaalokki		1		363-10		vpk		helsinki		7/3/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/12/10		harmaalokki		1		406-10		pel.laitos		helsinki		7/13/10		lopetettu		2						juv		jalkavamma

		lokki		7/14/10		harmaalokki		1		425-10		pel.laitos		helsinki		7/14/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/16/10		harmaalokki		1		437-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		48						juv		siipivamma

		lokki		8/18/10		harmaalokki		1		580-10		löytäjä		helsinki		8/18/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		9/10/10		harmaalokki		1		635-10		vpk		helsinki		9/11/10		lopetettu		2						juv		siipivamma

		pikkulintu		7/31/10		harmaasieppo		1		519-10		löytäjä		vantaa		8/7/10		luonto		8		15,2g		544183J		juv

		petolintu		1/30/10		helmipöllö		1		021-10		löytäjä		helsinki		1/30/10		DOA		1		93g						nälkiintynyt

		pikkulintu		8/24/10		hernekerttu		1		597-10		löytäjä		helsinki		8/25/10		luonto		2								törmännyt

		petolintu		3/3/10		hiiripöllö		1		048-10		pel.laitos		vantaa		3/4/10		lopetettu		2		289g						siipivamma

		pikkulintu		4/5/10		hippiäinen		1		069-10		löytäjä		Korkeasaari		4/5/10		luonto		1								törmännyt

		pikkulintu		10/2/10		hippiäinen		1		663-10		löytäjä		helsinki		10/2/10		luonto		1								törmännyt

		petolintu		2/7/10		huuhkaja		1		031-10		vpk		vantaa		2/15/10		lopetettu		9		1753g		EH-11547				nälkiintynyt, jalkavamma

		petolintu		3/23/10		huuhkaja		1		057-10		löytäjä		hanko		4/12/10		lopetettu		21		2345g						siipivamma

		vesilintu		2/18/10		isokoskelo		1		040-10		löytäjä		ylistaro		3/23/10		lopetettu		34		735g

		vesilintu		6/13/10		isokoskelo		1		266-10		löytäjä		helsinki		6/16/10		kuollut		4		46g				juv

		vesilintu		7/13/10		isokoskelo		1		415-10		löytäjä		helsinki		7/13/10		luonto		1						juv		siima

		lokki		4/19/10		kalalokki		1		089-10		pel.laitos		helsinki		4/21/10		lopetettu		3								siipivamma

		lokki		5/3/10		kalalokki		1		107-10		pel.laitos		helsinki		5/3/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		5/5/10		kalalokki		1		109-10		löytäjä		helsinki		5/5/10		luonto		1						ad		koukku kitalaessa,poistettu,lokki ok

		lokki		5/29/10		kalalokki		1		189-10		löytäjä		korkeasaari		7/16/10		luonto		49				CT 166251		juv		meriharakan pesästä

		lokki		6/4/10		kalalokki		1		215-10		vpk		helsinki		7/21/10		luonto		48		83g		CT 166259		juv

		lokki		6/5/10		kalalokki		1		218-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		11						juv		jalkavamma

		lokki		6/6/10		kalalokki		2		221-10		vpk		helsinki		7/16/10		luonto		41		84g, 91g		CT166252-3		juv

		lokki		6/7/10		kalalokki		1		229-10		löytäjä		helsinki		7/21/10		luonto		45				CT166261		juv

		lokki		6/9/10		kalalokki		1		243-10		löytäjä		vantaa		7/21/10		luonto		43				CT 166260		juv

		lokki		6/11/10		kalalokki		1		257-10		löytäjä		helsinki		8/2/10		luonto		53				CT166268		juv

		lokki		6/12/10		kalalokki		1		264-10		löytäjä		helsinki		7/16/10		luonto		35		60g		CT166254		juv

		lokki		6/12/10		kalalokki		1		265-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		4		54g				juv		jalkavamma

		lokki		6/15/10		kalalokki		1		281-10		pel.laitos		helsinki		6/15/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		6/17/10		kalalokki		1		296-10		pel.laitos		helsinki		6/18/10		lopetettu		2						ad		siipivamma

		lokki		6/21/10		kalalokki		1		310-10		löytäjä		helsinki		7/21/10		luonto		31				CT 166262		juv		viraston sisäpihalta,linkuttaa?

		lokki		6/21/10		kalalokki		1		312-10		löytäjä		sipoo		6/23/10		lopetettu		3						ad		jalkavamma

		lokki		6/22/10		kalalokki		1		322-10		vpk		helsinki		6/23/10		lopetettu		2				CT 122.794		ad		siipivamma

		lokki		6/28/10		kalalokki		1		343-10		löytäjä		espoo		6/29/10		lopetettu		2						juv		siipivamma

		lokki		6/28/10		kalalokki		1		344-10		löytäjä		helsinki		8/2/10		luonto		36				CT166269		juv		jalkavamma

		lokki		7/1/10		kalalokki		2		354-10		löytäjä		helsinki		8/13/10		luonto		44				CT166272-3		juv

		lokki		7/1/10		kalalokki		1		354-10		löytäjä		helsinki		8/17/10		luonto		48				CT166274		juv

		lokki		7/3/10		kalalokki		1		361-10		vpk		helsinki		7/3/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		7/4/10		kalalokki		1		369-10		vpk		helsinki		8/2/10		luonto		30				CT166270		juv

		lokki		7/5/10		kalalokki		1		370-10		löytäjä		korkeasaari		8/2/10		luonto		29				CT166166		juv		nälkiintynyt

		lokki		7/5/10		kalalokki		1		373-10		pel.laitos		helsinki		7/5/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		7/5/10		kalalokki		1		374-10		löytäjä		espoo		7/6/10		kuollut		2						juv		siipivamma

		lokki		7/5/10		kalalokki		1		376-10		vpk		helsinki		7/26/10		luonto		22				CT 1666.265		juv		jalkavamma

		lokki		7/6/10		kalalokki		1		379-10		löytäjä		helsinki		7/26/10		luonto		21				CT 166.267		juv

		lokki		7/6/10		kalalokki		1		380-10		vpk		helsinki		7/26/10		luonto		21				CT 166.264		juv

		lokki		7/7/10		kalalokki		1		382-10		löytäjä		helsinki		7/26/10		luonto		20				CT 166.266		juv

		lokki		7/7/10		kalalokki		1		383-10		löytäjä		korkeasaari		7/8/10		lopetettu		2						juv		jalkavamma

		lokki		7/8/10		kalalokki		1		386-10		pel.laitos		helsinki		7/8/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/10/10		kalalokki		1		397-10		löytäjä		korkeasaari		7/10/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		lokki		7/11/10		kalalokki		1		402-10		pel.laitos		helsinki		7/11/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/12/10		kalalokki		1		403-10		löytäjä		helsinki		7/12/10		kuollut		1						juv

		lokki		7/14/10		kalalokki		1		420-10		löytäjä		helsinki		8/7/10		luonto		25				CT166271		juv		jalkavamma

		lokki		7/14/10		kalalokki		1		421-10		haettu		helsinki		7/14/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/15/10		kalalokki		1		427-10		pel.laitos		helsinki		7/15/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		lokki		7/15/10		kalalokki		1		428-10		pel.laitos		helsinki		8/5/10		luonto		22				CT152464		ad		siipivamma

		lokki		7/16/10		kalalokki		1		434-10		vpk		helsinki		9/1/10		"korkeasaari"		48						juv

		lokki		7/18/10		kalalokki		1		447-10		löytäjä		helsinki		7/18/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/19/10		kalalokki		1		449-10		löytäjä		sipoo		7/21/10		kuollut		3						juv		nälkiintynyt

		lokki		7/19/10		kalalokki		1		450-10		löytäjä		helsinki		8/2/10		lopetettu		15						juv		siipivamma

		lokki		7/19/10		kalalokki		1		456-10		pel.laitos		helsinki		9/1/10		luonto		45				CT166277		juv

		lokki		7/22/10		kalalokki		1		471-10		löytäjä		helsinki		7/22/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		7/22/10		kalalokki		1		473-10		löytäjä		Kerava		7/22/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/24/10		kalalokki		1		483-10		löytäjä		espoo		7/25/10		kuollut		2						ad		törmännyt

		lokki		7/26/10		kalalokki		1		492-10		löytäjä		helsinki		7/26/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/26/10		kalalokki		3		493-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		38				CT 166278-280		juv

		lokki		7/27/10		kalalokki		1		499-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		37				CT166276		juv

		lokki		7/27/10		kalalokki		1		503-10		vpk		helsinki		7/28/10		lopetettu		2								siipivamma

		lokki		7/28/10		kalalokki		1		508-10		muu		Helsinki		7/28/10		lopetettu		1								siipivamma

		lokki		7/31/10		kalalokki		1		518-10		löytäjä		helsinki		7/31/10		lopetettu		1						juv

		lokki		8/1/10		kalalokki		1		524-10		vpk		helsinki		8/1/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		8/4/10		kalalokki		1		542-10		vpk		helsinki		8/9/10		kuollut		6						juv

		lokki		8/7/10		kalalokki		1		549-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		26				CT166275		juv

		lokki		8/15/10		kalalokki		1		572-10		vpk		helsinki		8/15/10		lopetettu		1						juv		siima

		lokki		8/16/10		kalalokki		1		574-10		pel.laitos		helsinki		8/16/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		8/18/10		kalalokki		1		581-10		muu		korkeasaari		8/18/10		lopetettu		1				CT093229		ad		siipivamma

		lokki		8/21/10		kalalokki		1		588-10		löytäjä				9/1/10		"korkeasaari"		12						juv		siipisulkia puuttuu

		lokki		8/27/10		kalalokki		1		601-10		pel.laitos		helsinki		8/27/10		lopetettu		1						juv		siipi poikki

		lokki		9/3/10		kalalokki		1		616-10		pel.laitos		helsinki		9/3/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		9/17/10		kalalokki		1		645-10		löytäjä		helsinki		9/17/10		lopetettu		1								siipivamma

		lokki		9/18/10		kalalokki		1		647-10		vpk		helsinki		9/19/10		lopetettu		2

		lokki		9/27/10		kalalokki		1		658-10		pel.laitos		helsinki		9/27/10		lopetettu		1								sippivamma

		lokki		10/19/10		kalalokki		1		680-10		vpk		helsinki		10/20/10		lopetettu		2								siipivamma

		vesilintu		8/1/10		kanadanhanhi		1		528-10		vpk		helsinki		8/10/10		luonto		10								siima

		petolintu		1/20/10		kanahaukka		1		015-10		löytäjä		espoo		2/4/10		lopetettu		16		1017g		D-125249				törmännyt

		petolintu		6/16/10		kanahaukka		1		285-10		muu		sipoo		8/2/10		lopetettu		48						nuori		nälkiintynyt

		petolintu		7/3/10		kanahaukka		1		362-10		löytäjä		vantaa		7/3/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		petolintu		11/14/10		kanahaukka		1		706-10		vpk		helsinki		12/13/10		luonto		30		1240g						siipivamma

		petolintu		12/23/10		kanahaukka		1		737-10		pel.laitos		helsinki						8		1420g		D 270-752				ei lennä, vaisu

		jäniseläin		1/12/10		kani		1		011-10		pel.laitos		helsinki		1/12/10		DOA		1

		jäniseläin		1/15/10		kani		1		013-10		pel.laitos		helsinki		1/15/10		lopetettu		1				171

		jäniseläin		2/5/10		kani		1		027-10		pel.laitos		helsinki		2/6/10		lopetettu		2

		jäniseläin		4/14/10		kani		1		084-10		pel.laitos		helsinki		4/14/10		lopetettu		1								jalkavamma

		jäniseläin		10/7/10		kani		1		669-10		löytäjä		helsinki		10/8/10		lopetettu		2								jalkavamma

		jäniseläin		11/27/10		kani		1		720-10		pel.laitos		helsinki		11/27/10		lopetettu		1								jalkavamma

		jäniseläin		7/22/10		kani		1		474-10		löytäjä		helsinki		7/22/10		lopetettu		1						juv

		kyyhky		1/16/10		kesykyyhky		1		014-10		pel.laitos		helsinki		1/16/10		lopetettu		1						juv

		kyyhky		1/22/10		kesykyyhky		1		016-10		vpk		helsinki		1/23/10		lopetettu		2

		kyyhky		1/22/10		kesykyyhky		1		017-10		pel.laitos		helsinki		1/23/10		lopetettu		2								paramyxo-oireet

		kyyhky		2/3/10		kesykyyhky		1		023-10		löytäjä		helsinki		2/3/10		lopetettu		1

		kyyhky		2/8/10		kesykyyhky		1		033-10		pel.laitos		helsinki		2/8/10		lopetettu		1

		kyyhky		2/14/10		kesykyyhky		1		038-10		löytäjä		helsinki		2/14/10		lopetettu		1

		kyyhky		2/23/10		kesykyyhky		1		042-10		löytäjä				2/24/10		lopetettu		2

		kyyhky		3/11/10		kesykyyhky		1		053-10		löytäjä		helsinki		3/11/10		lopetettu		1

		kyyhky		3/12/10		kesykyyhky		1		054-10		pel.laitos		helsinki		3/12/10		lopetettu		1						juv

		kyyhky		3/23/10		kesykyyhky		1		058-10		vpk		espoo		3/23/10		lopetettu		1						juv

		kyyhky		3/24/10		kesykyyhky		1		060-10		pel.laitos		helsinki		3/24/10		lopetettu		1

		kyyhky		4/2/10		kesykyyhky		1		066-10		löytäjä		helsinki		4/2/10		lopetettu		1

		kyyhky		4/9/10		kesykyyhky		1		077-10		pel.laitos		helsinki		4/9/10		lopetettu		1

		kyyhky		4/9/10		kesykyyhky		1		078-10		pel.laitos		helsinki		4/9/10		lopetettu		1

		kyyhky		4/16/10		kesykyyhky		1		087-10		pel.laitos		helsinki		4/16/10		luonto		1								ollut kotihoidossa 2 vk, ok, kesy

		kyyhky		4/20/10		kesykyyhky		1		090-10		pel.laitos		helsinki		4/20/10		lopetettu		1								paramyxo-oireet

		kyyhky		5/12/10		kesykyyhky		1		121-10		löytäjä		helsinki		5/14/10		lopetettu		3						ad

		kyyhky		5/16/10		kesykyyhky		1		137-10		löytäjä		vantaa		5/25/10		luonto		10								siipivamma?

		kyyhky		5/17/10		kesykyyhky		1		139-10		pel.laitos		helsinki		5/17/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		kyyhky		6/10/10		kesykyyhky		1		248-10		löytäjä		helsinki		6/10/10		lopetettu		1								siipi poikki

		kyyhky		6/23/10		kesykyyhky		1		329-10		muu		helsinki		6/23/10		lopetettu		1						ad

		kyyhky		8/9/10		kesykyyhky		1		554-10		löytäjä		espoo		8/9/10		lopetettu		1						juv		paramyxo-oireet

		kyyhky		8/20/10		kesykyyhky		1		585-10		löytäjä		helsinki		8/20/10		lopetettu		1						juv		paramyxo-oireet

		kyyhky		8/22/10		kesykyyhky		3		592-10		vpk		helsinki		8/30/10		luonto		10						juv

		kyyhky		8/23/10		kesykyyhky		1		595-10		vpk		helsinki		8/23/10		lopetettu		1						juv		paramyxo-oireet

		kyyhky		8/27/10		kesykyyhky		1		603-10		pel.laitos		helsinki		8/27/10		lopetettu		1						ad		paramyxo-oireet

		kyyhky		8/31/10		kesykyyhky		1		614-10		löytäjä		helsinki		9/7/10		kuollut		8						juv

		kyyhky		9/9/10		kesykyyhky		1		631-10		pel.laitos		helsinki		9/10/10		lopetettu		1								paramyxo-oireet

		kyyhky		10/8/10		kesykyyhky		1		670-10		löytäjä		vantaa		10/8/10		lopetettu		1								siipivamma

		kyyhky		10/8/10		kesykyyhky		1		671-10		pel.laitos		helsinki		11/8/10		lopetettu		32						juv		törmännyt

		kyyhky		10/8/10		kesykyyhky		1		672-10		löytäjä		vantaa		10/8/10		lopetettu		1								nokittu, tasapaino-oireita

		kyyhky		10/23/10		kesykyyhky		1		684-10		löytäjä		helsinki		10/23/10		lopetettu		1

		kyyhky		10/25/10		kesykyyhky		1		690-10		pel.laitos		helsinki		10/25/10		lopetettu		1								paramyxo-oireita

		kyyhky		11/19/10		kesykyyhky		1		712-10		pel.laitos		helsinki		11/22/10		lopetettu		4								uupunut?

		kyyhky		11/21/10		kesykyyhky		1		714-10		löytäjä		helsinki		11/21/10		lopetettu		1								jalkavamma

		kyyhky		12/8/10		kesykyyhky		1		728-10		pel.laitos		helsinki		12/9/10		lopetettu		2								jalkavamma

		kyyhky		12/10/10		kesykyyhky		1		729-10		löytäjä		helsinki		12/13/10		luonto		4

		kyyhky		12/16/10		kesykyyhky		1		731-10		löytäjä		helsinki		12/16/10		lopetettu		1

		kyyhky		12/18/10		kesykyyhky		1		734-10		pel.laitos		helsinki		12/18/10		lopetettu		1						juv

		kyyhky		12/18/10		kesykyyhky		1		735-10		vpk		helsinki		12/18/10		lopetettu		1						juv

				12/27/10		kesykyyhky		1		739-10		vpk		helsinki		12/28/10		lopetettu		2						juv

				12/28/10		kesykyyhky		1		740-10		pel.laitos		helsinki		12/28/10		lopetettu		1								siima

		koiraeläin		4/25/10		kettu		1		093-10		muu		helsinki		4/30/10		luonto		6						ad		märkä, uupunut,muuten ok

		kyyhky		6/11/10		kirjekyyhky		1		258-10		löytäjä		helsinki		6/18/10		lopetettu		8				FIN 07 7882		ad		ei lennä,löyd.ikkunan läheltä,törmännyt?

		pikkulintu		5/10/10		kirjosieppo		1		118-10		löytäjä		Vantaa		5/10/10		DOA		1		11g				ad		DOA

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		1		345-10		löytäjä		vantaa		7/1/10		kuollut		4						juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		1		345-10		löytäjä		vantaa		7/1/10		lopetettu		4						juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		1		345-10		löytäjä		vantaa		7/2/10		kuollut		5						juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		1		345-10		löytäjä		vantaa		7/3/10		kuollut		6						juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		1		345-10		löytäjä		vantaa		7/6/10		kuollut		9						juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		6/28/10		kirjosieppo		2		345-10		löytäjä		vantaa		7/14/10		luonto		17		7,6g; 7,5g		301410-11H		juv		emoja ei näkynyt koko päivänä

		pikkulintu		7/9/10		kirjosieppo		1		395-10		löytäjä		orimattila		7/25/10		luonto		17		7,2g		301409H		juv		jalkavamma

		pikkulintu		7/24/10		kirjosieppo		1		485-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		lopetettu		11						juv		toinen siipi repsottaa

		pikkulintu		8/23/10		kirjosieppo		1		594-10		löytäjä		helsinki		8/23/10		lopetettu		1								siipivamma

		rastas		9/16/10		kivitasku		1		643-10		löytäjä		loppi		9/17/10		lopetettu		2						1kv		ei lennä

		vesilintu		8/8/10		kuikka		1		553-10		löytäjä		hyvinkää		8/9/10		luonto		2				ML00974		ad		myrsky lennätti tielle

		vesilintu		1/4/10		kyhmyjoutsen		1		005-10		muu		helsinki		4/17/10		luonto		104				EJ 1649		juv		laiha

		vesilintu		6/5/10		kyhmyjoutsen		1		220-10		vpk		helsinki		6/7/10		luonto		3						ad		koukku

		vesilintu		6/21/10		kyhmyjoutsen		1		318-10		vpk		helsinki		6/23/10		luonto		3						ad

		vesilintu		6/22/10		kyhmyjoutsen		1		323-10		löytäjä		helsinki		6/22/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		vesilintu		6/23/10		kyhmyjoutsen		1		331-10		vpk		helsinki		6/24/10		kuollut		2

		vesilintu		6/24/10		kyhmyjoutsen		1		333-10		vpk		espoo		6/28/10		lopetettu		5						ad		jalkavamma

		vesilintu		7/10/10		kyhmyjoutsen		1		400-10		löytäjä		espoo		7/10/10		lopetettu		1						juv

		vesilintu		7/25/10		kyhmyjoutsen		1		486-10		vpk		helsinki		7/26/10		lopetettu		2						ad		oik.jalassa vikaa (halvaant.)

		vesilintu		10/11/10		kyhmyjoutsen		1		675-10		pel.laitos		helsinki		11/18/10		lopetettu		39						juv		siipivamma

		vesilintu		11/27/10		kyhmyjoutsen		2		721-10		pel.laitos		kirkkonummi						34

		vesilintu		12/2/10		kyhmyjoutsen		1		724-10		pel.laitos		helsinki		12/3/10		lopetettu		13								siipivamma

		käki		8/2/10		käki		1		527-10		löytäjä		helsinki		8/2/10		lopetettu		1								törmännyt, halvaantunut

		käki		8/20/10		käki		1		586-10		löytäjä		helsinki		8/23/10		kuollut		4						juv		törmännyt?

		käki		8/27/10		käki		1		602-10		pel.laitos		helsinki		8/28/10		kuollut		2						juv		törmännyt

		tikka		4/21/10		käpytikka		1		091-10		löytäjä		sipoo		4/26/10		luonto		6								törmännyt,silmävamma

		tikka		6/19/10		käpytikka		1		306-10		löytäjä		vantaa		6/20/10		luonto		2						juv		törmännyt

		tikka		7/4/10		käpytikka		1		366-10		löytäjä		kirkkonummi		7/29/10		luonto		26		87g		A547946		juv		vas.silmä ummessa,haavoja päässä

		tikka		7/6/10		käpytikka		1		378-10		löytäjä		västerskog		7/29/10		luonto		24		68.8g		A718804		juv

		näätäeläin		6/21/10		kärppä		1		314-10		löytäjä		helsinki		6/22/10		luonto		2						juv		tippunut vesisaaviin

		vesilintu		11/16/10		laulujoutsen		1		710-10		löytäjä		hyvinkää		11/21/10		kuollut		6		4 kg

		vesilintu		11/23/10		laulujoutsen		1		718-10		pel.laitos		helsinki		12/1/10		lopetettu		38

		vesilintu		11/27/10		laulujoutsen		1		722-10		vpk		helsinki						34

		vesilintu		12/5/10		laulujoutsen		1		725-10		haettu		tuusula						26

		rastas		8/10/10		laulurastas		1		555-10		löytäjä		helsinki		8/10/10		DOA		1						juv		törmännyt

		rastas		8/26/10		laulurastas		1		600-10		löytäjä		vihti		8/26/10		kuollut		1								törmännyt

		rastas		7/24/10		laulurastas?		1		484-10		vpk		helsinki		7/30/10		lopetettu		7						juv		sulkia puuttuu,laiha

		pikkulintu		8/18/10		lehtokerttu		1		583-10		löytäjä		helsinki		8/18/10		lopetettu		1								halvaantunut

		kahlaaja		4/6/10		lehtokurppa		1		071-10		löytäjä		helsinki		4/6/10		lopetettu		1		273g						silmävamma

		kahlaaja		4/11/10		lehtokurppa		1		079-10		pel.laitos		helsinki		4/17/10		kuollut		7								siipivamma

		kahlaaja		4/12/10		lehtokurppa		1		081-10		pel.laitos		helsinki		4/13/10		kuollut		2		noin 160g						nälkiinynyt

		kahlaaja		4/30/10		lehtokurppa		1		100-10		vpk		helsinki		5/1/10		kuollut		2						ad

		kahlaaja		9/23/10		lehtokurppa		1		652-10		pel.laitos		helsinki		9/23/10		kuollut		1

		kahlaaja		11/22/10		lehtokurppa		1		715-10		löytäjä		helsinki		11/23/10		lopetettu		2								silmävamma, pyrstö puuttuu

		kahlaaja		11/22/10		lehtokurppa		1		716-10		pel.laitos		helsinki		11/23/10		luonto		2		255g

		petolintu		1/12/10		lehtopöllö		1		010-10		pel.laitos		helsinki		1/17/10		kuollut		6		290g						nälkiintynyt

		petolintu		1/13/10		lehtopöllö		1		012-10		löytäjä		järvenpää		1/13/10		DOA		1		305g						nälkiintynyt

		petolintu		1/26/10		lehtopöllö		1		019-10		haettu		porvoo		9/10/10		luonto		128		500g		D-258542

		petolintu		1/29/10		lehtopöllö		1		020-10		pel.laitos		helsinki		1/29/10		kuollut		1		410g

		petolintu		2/4/10		lehtopöllö		1		024-10		löytäjä		järvenpää		4/25/10		luonto		81		295g		D-56093				nälkiintynyt

		petolintu		2/4/10		lehtopöllö		1		025-10		pel.laitos		helsinki		2/4/10		DOA		1		325g						nälkiintynyt

		petolintu		2/6/10		lehtopöllö		1		028-10		pel.laitos		helsinki		2/6/10		kuollut		1		345g						nälkiintynyt

		petolintu		2/6/10		lehtopöllö		1		029-10		vpk		espoo		8/13/10		lopetettu		189		350g		D-258385

		petolintu		2/7/10		lehtopöllö		1		030-10		pel.laitos		helsinki		2/9/10		lopetettu		3		293g		D-258413				nälkiintynyt

		petolintu		2/7/10		lehtopöllö		1		032-10		löytäjä		helsinki		2/7/10		DOA		1		301g						nälkiintynyt

		petolintu		2/13/10		lehtopöllö		1		035-10		löytäjä		helsinki		2/13/10		DOA		1		320g						nälkiintynyt

		petolintu		2/13/10		lehtopöllö		1		036-10		vpk		espoo		4/25/10		luonto		72		370g		D-56094				nälkiintynyt

		petolintu		2/26/10		lehtopöllö		1		044-10		vpk		espoo		4/25/10		luonto		59		388g		D-222393				nälkiintynyt

		petolintu		3/2/10		lehtopöllö		1		046-10		löytäjä		kirkkonummi		3/18/10		luonto		17		582g		D215168				takertunut kiinni

		petolintu		3/5/10		lehtopöllö		1		049-10		pel.laitos		helsinki		3/5/10		DOA		1

		petolintu		3/7/10		lehtopöllö		1		051-10		vpk		espoo		3/9/10		kuollut		3		368g		D-203511

		petolintu		3/12/10		lehtopöllö		1		055-10		haettu		helsinki		4/25/10		luonto		45		323g		D-56092

		petolintu		3/24/10		lehtopöllö		1		061-10		haettu		vihti		3/24/10		lopetettu		1		565g		D 160-082				siipivamma

		petolintu		6/17/10		lehtopöllö		1		288-10		löytäjä		helsinki		6/18/10		lopetettu		2		300g				juv		maassa kaatuneen puun vieressä

		petolintu		12/16/10		lehtopöllö		1		732-10		pel.laitos		vihti						15		405g						jalkavamma

		orava		7/2/10		liito-orava		1		358-10		löytäjä		riihimäki		7/6/10		kuollut		5		32,5g				juv		pannuhuoneessa,talo remontissa

		lokki		6/2/10		lokki		1		205-10		löytäjä		espoo		6/3/10		kuollut		2		35g				juv		vastakuoriutunut,oli ollut selällään maassa

		näätäeläin		6/4/10		lumikko		1		214-10		löytäjä		lohja		8/2/10		luonto		60		17g				juv

		petolintu		4/9/10		maakotka		1		076-10		muu				4/9/10		lopetettu		1

		kahlaaja		6/27/10		meriharakka		1		338-10		löytäjä		korkeasaari		6/28/10		lopetettu		2						juv

		kahlaaja		7/9/10		meriharakka		1		396-10		löytäjä		korkeasaari		7/9/10		lopetettu		1								siipi poikki

		petolintu		9/6/10		merikotka		1		623-10		löytäjä		vaasa		10/14/10		muu		39		n. 4kg				juv		siipivamma

		vesilintu		8/20/10		merimetso		1		587-10		löytäjä		sipoo		9/1/10		luonto		13						juv

		hirvieläin		6/19/10		metsäkauris		1		302-10		löytäjä		kirkkonummi		7/23/10		muu		35						juv

		näätäeläin		7/28/10		minkki		1		505-10		löytäjä		korkeasaari		7/28/10		lopetettu		1

		näätäeläin		8/12/10		minkki		1		561-10		löytäjä		korkeasaari		8/12/10		lopetettu		1

		pikkulintu		9/18/10		mustapääkerttu		1		646-10		löytäjä		helsinki		9/18/10		kuollut		1								makaa paikallaan

		rastas		2/19/10		mustarastas		1		041-10		löytäjä		espoo		3/19/10		luonto		29		92g						purtu

		rastas		4/4/10		mustarastas		1		068-10		muu		helsinki		4/5/10		luonto		2		107g						törmännyt

		rastas		5/18/10		mustarastas		1		146-10		pel.laitos		helsinki		5/18/10		lopetettu		1						ad		jalat halvaantuneet, ollut kissan kynsissä

		rastas		7/8/10		mustarastas		1		385-10		löytäjä		helsinki		7/8/10		DOA		1						ad		DOA

		rastas		12/10/10		mustarastas		1		730-10		löytäjä		espoo		12/18/10		luonto		9								törmännyt

		varislintu		1/8/10		naakka		1		006-10		löytäjä		helsinki		4/8/10		luonto		91								laiha, kylmettynyt, törmännyt

		varislintu		1/31/10		naakka		1		022-10		vpk		helsinki		4/8/10		lopetettu		68								mäkkäri

		varislintu		6/18/10		naakka		1		298-10		löytäjä		espoo		6/19/10		kuollut		2						juv		ei lennä kunnolla

		varislintu		7/20/10		naakka		1		459-10		löytäjä		korkeasaari		7/20/10		lopetettu		1								siipivamma

		varislintu		10/6/10		naakka		1		668-10		pel.laitos		helsinki		11/2/10		lopetettu		28								ei lennä

		lokki		5/28/10		naurulokki		1		187-10		pel.laitos		helsinki		5/29/10		luonto		2						ad		törmännyt

		lokki		7/5/10		naurulokki		1		372-10		pel.laitos		helsinki		7/5/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		lokki		7/29/10		naurulokki		1		509-10		pel.laitos		Helsinki		7/29/10		lopetettu		1						juv		siipivamma

		lokki		7/31/10		naurulokki		1		517-10		löytäjä		helsinki		8/11/10		kuollut		12						juv

		pikkulintu		10/9/10		nokkavarpunen		1		673-10		löytäjä		kauniainen		10/23/10		luonto		15								törm. Ikkunaan

		näätäeläin		5/16/10		näätä		2		138-10		löytäjä		kirkkonummi		7/30/10		korkeasaari		77		157 ja 159g				juv

		orava		4/13/10		orava		1		083-10		löytäjä		pornainen		5/31/10		luonto		48		71g, u				juv		pudonnut pesästä

		orava		4/17/10		orava		4		088-10		muu		lohja		6/6/10		kuollut		10

		orava		4/17/10		orava		1		088-10		muu		lohja		4/19/10		kuollut		3

		orava		4/23/10		orava		1		092-10		vpk		helsinki		4/24/10		kuollut		2

		orava		4/26/10		orava		1		094-10		löytäjä		espoo		6/20/10		luonto		56		59g, n				juv		tippunut pesästä

		orava		4/26/10		orava		1		095-10		löytäjä		vantaa		5/31/10		luonto		36		82g, n				juv

		orava		4/27/10		orava		1		096-10		löytäjä		vantaa		4/27/10		lopetettu		1						ad		aivovamma

		orava		4/30/10		orava		3		099-10		löytäjä		helsinki		5/1/10		luonto		3		85, 89, 92g				juv		pesä tippunut

		orava		5/2/10		orava		1		103-10		löytäjä		vantaa		5/2/10		DOA		1						juv

		orava		5/5/10		orava		1		112-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		47		75g				juv		flegmaattinen

		orava		5/8/10		orava		1		114-10		löytäjä		ohkola		5/12/10		kuollut		5		104g				juv		laiha

		orava		5/9/10		orava		1		115-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		43		103g				juv		varikset hyökkäilleet

		orava		5/11/10		orava		1		120-10		löytäjä		vääksy		6/20/10		luonto		41		117g				juv

		orava		5/13/10		orava		1		124-10		löytäjä		vantaa		7/9/10		luonto		58		75g				juv

		orava		5/13/10		orava		1		126-10		löytäjä		sipoo		5/14/10		kuollut		2		81g				juv		ollut kotihoidossa, ripulilla

		orava		5/13/10		orava		1		127-10		löytäjä		espoo		5/15/10		lopetettu		3		78g				juv		vetänyt ilmeisesti maitoa keuhkoihin

		orava		5/14/10		orava		1		130-10		löytäjä		helsinki		5/17/10		lopetettu		4		63g				juv

		orava		5/14/10		orava		1		131-10		löytäjä				7/13/10		luonto		61		81g				juv

		orava		5/14/10		orava		2		132-10		löytäjä		espoo		7/9/10		luonto		58						juv

		orava		5/14/10		orava		2		133-10		löytäjä		helsinki		7/9/10		luonto		58						juv

		orava		5/14/10		orava		1		134-10		löytäjä		helsinki		5/14/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		orava		5/15/10		orava		1		135-10		löytäjä		Kerava		6/7/10		kuollut		3		43g				juv

		orava		5/18/10		orava		1		141-2010		löytäjä		helsinki		5/18/10		kuollut		1		120g				juv		hännänpää poikki

		orava		5/18/10		orava		1		142-10		löytäjä		helsinki		5/22/10		kuollut		5		66g				juv

		orava		5/18/10		orava		1		143-10		löytäjä		helsinki		5/31/10		luonto		14		151g				juv		ollut kotihoidossa

		orava		5/18/10		orava		1		145-10		löytäjä		vantaa		6/20/10		luonto		34		106g				juv

		orava		5/18/10		orava		1		147-10		löytäjä		helsinki		5/22/10		kuollut		5		61g				juv		eksynyt emosta

		orava		5/19/10		orava		1		149-10		löytäjä		nurmijärvi		5/20/10		kuollut		2		74g				juv		vas.jaloissa jotain?

		orava		5/20/10		orava		1		153-10		löytäjä		helsinki		5/20/10		luonto		1								karkasi matkalla palikseen

		orava		5/20/10		orava		3		153-10		löytäjä		helsinki		6/27/10		luonto		40

		orava		5/20/10		orava		1		153-10		löytäjä		helsinki		5/21/10		kuollut		2

		orava		5/20/10		orava		1		154-10		pel.laitos		helsinki		5/20/10		kuollut		1		54g				juv		kylmä, ei liiku

		orava		5/21/10		orava		1		156-10		löytäjä		helsinki		5/21/10		lopetettu		1						juv

		orava		5/21/10		orava		2		159-10		löytäjä		savonlinna		6/27/10		luonto		39		105 ja 107g				juv		olleet kotihoid.,emo jäänyt auton alle 6.5

		orava		5/22/10		orava		1		160-10		löytäjä		vantaa		7/13/10		luonto		53		70g				juv

		orava		5/22/10		orava		1		163-10		löytäjä		helsinki		6/27/10		luonto		37		82g				juv		pesästä eksynyt

		orava		5/23/10		orava		1		165-10		löytäjä		espoo		5/31/10		kuollut		9		52g				juv		verta nenässä

		orava		5/24/10		orava		1		169-10		löytäjä		porvoo		7/13/10		luonto		51		91g				juv

		orava		5/25/10		orava		1		170-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		lopetettu		27		72g				juv

		orava		5/25/10		orava		1		173-10		löytäjä		espoo		7/13/10		luonto		50		73g				juv

		orava		5/26/10		orava		1		176-10		löytäjä		perttula		6/1/10		lopetettu		7		70g				juv		keuhkotulehdus

		orava		5/26/10		orava		1		177-10		löytäjä		vantaa		7/14/10		luonto		50		67g				juv		orpoja?

		orava		5/26/10		orava		1		177-10		löytäjä		vantaa		6/1/10		lopetettu		7		60g				juv		keuhkotulehdus?

		orava		5/27/10		orava		1		179-10		pel.laitos		helsinki		5/28/10		lopetettu		2						juv		sarveiskalvo rikki

		orava		5/28/10		orava		1		182-10		löytäjä		Korkeasaari		5/28/10		lopetettu		1						ad.		paiseita, tulehdus

		orava		5/28/10		orava		1		185-10		löytäjä		helsinki		5/29/10		lopetettu		2		116g				juv		laahaa takajalkojaan

		orava		5/28/10		orava		1		186-10		löytäjä		espoo		5/30/10		lopetettu		3		178g				juv.		myrkytys?

		orava		5/29/10		orava		1		190-10		löytäjä		helsinki		7/14/10		luonto		47		68g				juv

		orava		5/30/10		orava		1		194-10		vpk		helsinki		5/31/10		lopetettu		2						juv

		orava		5/31/10		orava		1		197-10		löytäjä		järvenpää		7/14/10		luonto		45		69, 71, 74				juv

		orava		5/31/10		orava		2		197-10		löytäjä		järvenpää		8/10/10		luonto		73		69, 71, 74				juv

		orava		5/31/10		orava		1		198-10		löytäjä		espoo		6/4/10		kuollut		5		54g				juv

		orava		6/2/10		orava		1		202-10		löytäjä		helsinki		6/4/10		kuollut		3						juv

		orava		6/2/10		orava		3		202-10		löytäjä		helsinki		6/5/10		kuollut		5						juv

		orava		6/2/10		orava		1		197b-10		löytäjä		järvenpää		6/4/10		kuollut		3						juv

		orava		6/2/10		orava		1		197b-10		löytäjä		järvenpää		6/5/10		kuollut		4						juv

		orava		6/3/10		orava		1		197b-10		löytäjä		järvenpää		8/10/10		luonto		69		59g				juv

		orava		6/3/10		orava		1		206-10		löytäjä		helsinki		6/4/10		kuollut		2		70g				juv

		orava		6/3/10		orava		1		202b-10		löytäjä		helsinki		6/4/10		kuollut		2		54g				juv

		orava		6/4/10		orava		1		212-10		löytäjä		helsinki		7/14/10		luonto		41		80g				juv

		orava		6/4/10		orava		1		213-10		löytäjä		vantaa		6/20/10		luonto		17		135g				juv

		orava		6/7/10		orava		1		228-10		löytäjä		helsinki		8/10/10		luonto		65		71g				juv		eksynyt

		orava		6/7/10		orava		2		231-10		vpk		helsinki		6/7/10		lopetettu		2						juv		kouristelivat

		orava		6/8/10		orava		1		233-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		DOA		1								DOA

		orava		6/8/10		orava		1		237-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		lopetettu		1						juv		aivovamma

		orava		6/8/10		orava		1		240-10		löytäjä		vantaa		7/14/10		luonto		37		100g				juv		sieraimista tullut verta, tippunut?

		orava		6/10/10		orava		1		247-10		vpk		vantaa		6/10/10		kuollut		1		98g				juv		makaa,outo…

		orava		6/11/10		orava		1		256-10		löytäjä		vantaa		6/13/10		kuollut		3		49g				juv		kuivunut,veltto

		orava		6/12/10		orava		1		263-10		löytäjä		sipoo		6/19/10		lopetettu		8		51g				juv

		orava		6/14/10		orava		1		273-10		löytäjä		helsinki		6/19/10		kuollut		6		98g				juv		nenästä tullut verta

		orava		6/14/10		orava		1		275-10		löytäjä		espoo		6/16/10		lopetettu		3		83.4g				juv		nenästä tullut verta

		orava		6/14/10		orava		1		277-10		löytäjä		lohja		6/16/10		kuollut		3		96g				juv		nenästä tullut verta

		orava		6/15/10		orava		1		284-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		1						juv		kuolemaisillaan

		orava		6/16/10		orava		1		287-10		pel.laitos		helsinki		6/19/10		lopetettu		4		74g				juv

		orava		6/21/10		orava		1		315-10		pel.laitos		helsinki		6/21/10		kuollut		1						juv		vatsavaivaa, turvonnut

		orava		6/22/10		orava		1		325-10		löytäjä		helsinki		6/22/10		lopetettu		1						juv		jalka poikki,pudonnut puusta

		orava		6/25/10		orava		1		335-10		löytäjä		helsinki		8/28/10		kuollut		65		76g				juv		kissa ahdisteli

		orava		6/28/10		orava		1		346-10		löytäjä		helsinki		7/11/10		kuollut		17		85g				juv

		orava		6/30/10		orava		1		349-10		pel.laitos		helsinki		6/30/10		lopetettu		1						ad		halvaantunut

		orava		6/30/10		orava		1		350-10		löytäjä		vantaa		7/10/10		lopetettu		11		60, 73, 74g				juv

		orava		6/30/10		orava		2		350-10		löytäjä		vantaa		8/28/10		luonto		61		60, 73, 74g				juv

		orava		6/30/10		orava		2		351-10		löytäjä		vantaa		7/23/10		luonto		24						juv

		orava		7/2/10		orava		2		357-10		löytäjä		mustio		7/23/10		luonto		22		77g, 89g				juv

		orava		7/2/10		orava		1		359-10		löytäjä		helsinki		7/3/10		kuollut		2		108g				juv		nenässä verta

		orava		7/2/10		orava		1		360-10		löytäjä		espoo		7/23/10		luonto		22		66,5g				juv

		orava		7/4/10		orava		1		367-10		löytäjä		helsinki		7/6/10		lopetettu		3		45g				juv		silmät vielä kiinni

		orava		7/5/10		orava		1		375-10		löytäjä		tuustaipale		7/13/10		luonto		9						juv		ollut kotihoid.15.5 alkaen

		orava		7/6/10		orava		2		377-10		löytäjä		vantaa		8/28/10		luonto		55		74 ja 80g				juv		toiselta tullut verta nenästä

		orava		7/8/10		orava		1		387-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		56		85g				juv

		orava		7/9/10		orava		1		392-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		55		70g

		orava		7/13/10		orava		1		418-10		löytäjä		vantaa		9/1/10		luonto		51		98g				juv		emo vieressä kuolleena

		orava		7/14/10		orava		1		424-10		löytäjä		helsinki		9/1/10		luonto		50		83g				juv

		orava		7/15/10		orava		1		432-10		löytäjä		perttula		7/20/10		kuollut		6		38g				juv		kissa löysi

		orava		7/23/10		orava		1		477-10		löytäjä		korkeasaari		7/28/10		luonto		6						ad		ollut jumissa roskiksessa

		orava		7/26/10		orava		1		494-10		löytäjä		helsinki		8/28/10		luonto		34		68g				juv

		orava		7/29/10		orava		1		510-10		löytäjä		espoo		7/30/10		kuollut		2		65g				juv		nenä verinen

		orava		7/30/10		orava		2		515-10		löytäjä		lohja		9/23/10		luonto		57		66g, 71g

		orava		7/31/10		orava		1		520-10		löytäjä		espoo		8/2/10		kuollut		3		58g				juv

		orava		8/2/10		orava		1		530-10		löytäjä		helsinki		8/2/10		lopetettu		1						juv		halvaantunut

		orava		8/3/10		orava		1		535-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		lopetettu		1						juv

		orava		8/4/10		orava		1		537-10		löytäjä		espoo		9/5/10		kuollut		33		108g				juv

		orava		8/12/10		orava		1		563-10		löytäjä		Keltakangas		9/23/10		luonto		43		84g				juv

		orava		8/12/10		orava		1		565-10		löytäjä				8/12/10		lopetettu		1								halvaantunut

		orava		8/14/10		orava		1		570-10		löytäjä		espoo		8/16/10		lopetettu		3		85g				juv		murtuma etujalassa

		orava		8/16/10		orava		1		575-10		löytäjä		helsinki		9/23/10		luonto		39						juv

		orava		8/19/10		orava		1		584-10		löytäjä		helsinki		8/29/10		luonto		11						ad		kopsauttanut päänsä?

		orava		8/30/10		orava		1		611-10		löytäjä		espoo		9/7/10		kuollut		9						juv		pesä pudonnut

		orava		8/30/10		orava		6		611-10		löytäjä		espoo		10/17/10		luonto		50						juv		pesä pudonnut

		orava		8/30/10		orava		1		612-10		vpk		helsinki		11/11/10		luonto		74		100g				juv		nenä veressä

		orava		9/5/10		orava		1		619-10		löytäjä		helsinki		9/7/10		lopetettu		3						ad		ylipitkät hampaat

		orava		9/6/10		orava		1		620-10		löytäjä		helsinki		9/6/10		kuollut		1						juv		kylmä

		orava		9/6/10		orava		1		621-10		löytäjä		sipoo		9/20/10		kuollut		3		64, 66, 67				juv		haukka vei emon

		orava		9/6/10		orava		1		621-10		löytäjä		sipoo		11/11/10		luonto		39		64, 66, 67				juv		haukka vei emon

		orava		9/6/10		orava		1		621-10		löytäjä		sipoo		10/31/10		kuollut		28		64, 66, 67				juv		haukka vei emon

		orava		9/6/10		orava		1		625-10		löytäjä		vantaa		9/7/10		kuollut		2								heikkokuntoinen

		orava		9/7/10		orava		2		626-10		löytäjä		helsinki		11/11/10		luonto		67						juv

		orava		9/7/10		orava		1		627-10		löytäjä		vantaa		9/10/10		kuollut		4						ad		auton tönäisemä?

		orava		9/11/10		orava		1		637-10		löytäjä		helsinki		11/11/10		luonto		62		80g				juv

		orava		9/11/10		orava		1		638-10		löytäjä		helsinki		9/14/10		lopetettu		4		73g				juv		nenästä tullut verta, ts. pudonnut? Aivovamman oireet

		orava		9/11/10		orava		1		639-10		löytäjä		helsinki		11/11/10		luonto		62		81g				juv

		orava		9/24/10		orava		1		654-10		pel.laitos		helsinki		9/24/10		lopetettu		1						ad		takajalat halvaantuneet

		orava		9/25/10		orava		1		655-10		löytäjä		helsinki		9/25/10		DOA		1

		orava		9/28/10		orava		1		660-10		löytäjä		helsinki		10/5/10		kuollut		8		78g				juv

		orava		10/1/10		orava		1		661-10		pel.laitos		helsinki		10/2/10		lopetettu		2						juv		halvaantunut

		orava		10/9/10		orava		1		674-10		löytäjä		järvenpää		11/11/10		luonto		34						juv		jalkavamma

		orava		11/2/10		orava		1		702-10		löytäjä		helsinki		11/2/10		DOA		1

		pikkulintu		6/18/10		pajulintu		1		297-10		löytäjä		klaukkala		6/29/10		kuollut		12						juv

		pikkulintu		6/18/10		pajulintu		5		297-10		löytäjä		klaukkala		7/2/10		luonto		16				301403-301408		juv

		pikkulintu		8/17/10		pajulintu		1		579-10		löytäjä		helsinki		8/18/10		kuollut		2						juv		törmännyt,vas.siipi roikkuu

		pikkulintu		5/18/10		peippo		1		148-10		löytäjä		espoo		6/16/10		korkeasaari		30		21g				ad		ei lennä

		pikkulintu		6/23/10		peippo		1		327-10		löytäjä		helsinki		6/25/10		kuollut		3								kissan kynsistä

		pikkulintu		7/29/10		peippo		1		512-10		löytäjä				7/29/10		lopetettu		1						juv		siipisulkia puuttuu

		pikkulintu		9/10/10		peippo		1		632-10		löytäjä		nummela						112						ad.		pyrstö- ja siipisulkia puuttuu

		pikkulintu		5/21/10		pikkulintu		1		158-10		löytäjä		helsinki		5/21/10		lopetettu		1						juv		vastakuoriutunut

		pikkulintu		6/1/10		pikkulintu		1		200-10		löytäjä		helsinki		6/1/10		DOA		1						juv

		lepakko		4/12/10		pohjanlepakko		1		082-10		löytäjä		helsinki		5/27/10		lopetettu		46		7.0g						rabies-epäily

		lepakko		5/19/10		pohjanlepakko		1		152-10		löytäjä		sipoo		5/29/10		kuollut		11		10g				ad		putosi aina puusta alas

		lepakko		6/21/10		pohjanlepakko		1		309-10		löytäjä		Helsinki		6/30/10		kuollut		10		2,4g				juv		koira löysi nurmikolta

		lepakko		6/27/10		pohjanlepakko		1		340-10		löytäjä		kotka		7/20/10		kuollut		24		2g				juv

		muu		12/19/10		puhvelisammakko		1		736-10		löytäjä		thaimaa		12/27/10		korkeasaari		9								salamatkustaja

		rastas		4/1/10		punarinta		1		065-10		löytäjä		Korkeasaari		4/2/10		kuollut		2								jalkavamma

		pikkulintu		6/18/10		punarinta?		1		294-10		löytäjä		helsinki		6/19/10		kuollut		2						juv		kissa tuonut

		pikkulintu		2/28/10		punatulkku		1		045-10		löytäjä		espoo		3/19/10		luonto		21								törmännyt

		pikkulintu		4/3/10		punatulkku		1		067-10		löytäjä		helsinki		4/15/10		luonto		13								siipivamma

		pikkulintu		5/3/10		punatulkku		1		106-10		löytäjä		kerkkoo		5/3/10		lopetettu		1						ad		törmännyt

		pikkulintu		10/18/10		punatulkku		1		678-10		löytäjä		järvenpää		10/19/10		luonto		2								törmännyt

		pikkulintu		12/2/10		punatulkku		1		723-10		löytäjä		espoo		12/17/10		luonto		16								törmännyt

		pikkulintu		12/8/10		punatulkku		1		727-10		löytäjä		helsinki		12/27/10		luonto		20								törmännyt

		pikkulintu		1/10/10		puukiipijä		1		008-10		vpk		helsinki		1/11/10		kuollut		2		7.9g						laiha, kylmettynyt

		pikkulintu		10/25/10		puukiipijä		1		688-10		löytäjä		helsinki		10/25/10		luonto		1								törmännyt

		kanalintu		10/2/10		pyy		1		662-10		löytäjä		helsinki		10/7/10		luonto		6		345g						törmännyt

		sammakkoeläin		9/10/10		rupikonna		1		634-10		löytäjä		helsinki		9/12/10		kuollut		3								ilmeisesti kissa tuonut rappusille

		jäniseläin		1/3/10		rusakko		1		004-10		löytäjä		helsinki		1/4/10		kuollut		2		4218g						aivovamma

		jäniseläin		3/26/10		rusakko		2		063-10		löytäjä		helsinki		3/26/10		lopetettu		2

		jäniseläin		4/5/10		rusakko		1		070-10		löytäjä		espoo		4/7/10		lopetettu		3		98g

		jäniseläin		5/8/10		rusakko		2		113-10		löytäjä		helsinki		5/9/10		kuollut		3		102g,115g				juv		laihoja,kylmiä

		jäniseläin		5/13/10		rusakko		1		128-10		vpk		helsinki		5/13/10		lopetettu		1						ad

		jäniseläin		5/26/10		rusakko		1		175-10		löytäjä		asikkala		6/3/10		kuollut		9		143g				juv

		jäniseläin		6/1/10		rusakko		1		201-10		löytäjä		helsinki		6/2/10		lopetettu		2		611g				juv		päälaki ja silmät nokittu

		jäniseläin		6/7/10		rusakko		1		226-10		pel.laitos		helsinki		6/7/10		lopetettu		1

		jäniseläin		6/10/10		rusakko		1		251-10		löytäjä		vantaa		6/11/10		lopetettu		2		160g				juv		keuhkotulehdus

		jäniseläin		6/13/10		rusakko		1		271-10		löytäjä		espoo		6/17/10		kuollut		5		155g				juv

		jäniseläin		6/14/10		rusakko		1		278-10		löytäjä		pajamäki		6/15/10		kuollut		2		111g				juv

		jäniseläin		6/23/10		rusakko		1		328-10		löytäjä		tervalampi		6/24/10		luonto		2						juv		jalkavamma

		jäniseläin		7/19/10		rusakko		1		454-10		löytäjä		helsinki		7/19/10		lopetettu		1						juv		takajalat halvaantuneet

		jäniseläin		7/27/10		rusakko		1		498-10		pel.laitos		helsinki		7/27/10		lopetettu		1						juv		sokea

		jäniseläin		8/2/10		rusakko		1		529-10		löytäjä		espoo		8/12/10		kuollut		11						juv

		jäniseläin		8/3/10		rusakko		1		534-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		lopetettu		1						juv

		jäniseläin		8/4/10		rusakko		1		538-10		vpk		helsinki		8/9/10		lopetettu		6						juv		aivovamma

		jäniseläin		8/13/10		rusakko		1		567-10		löytäjä		vantaa		8/13/10		DOA		1						ad

		jäniseläin		8/13/10		rusakko		1		568-10		löytäjä		vantaa		8/13/10		lopetettu		1						juv

		jäniseläin		8/21/10		rusakko		1		590-10		löytäjä		helsinki		8/21/10		lopetettu		1						juv		nokittu

		jäniseläin		9/6/10		rusakko		1		622-10		pel.laitos		helsinki		9/6/10		DOA		1

		jäniseläin		9/14/10		rusakko		1		642-10		pel.laitos		helsinki		9/14/10		lopetettu		1								märkivä paise silmän kohdalla

		jäniseläin		9/27/10		rusakko		1		659-10		löytäjä		helsinki		9/27/10		lopetettu		1								selkävamma

		jäniseläin		10/6/10		rusakko		1		667-10		pel.laitos		helsinki		10/7/10		lopetettu		2

		jäniseläin		10/22/10		rusakko		1		683-10		pel.laitos		helsinki		10/23/10		kuollut		2

		jäniseläin		10/28/10		rusakko		1		696-10		pel.laitos		helsinki		10/28/10		lopetettu		1

		rastas		5/11/10		räkättirastas		1		119-10		löytäjä		helsinki		5/12/10		kuollut		2						juv

		rastas		5/19/10		räkättirastas		1		150-10		löytäjä		helsinki		6/5/10		luonto		18		64g		A718801		juv		pud.pesästä

		rastas		5/21/10		räkättirastas		1		157-10		löytäjä		helsinki		6/5/10		luonto		16		54g		A718802		juv

		rastas		5/22/10		räkättirastas		1		162-10		löytäjä		vantaa		6/6/10		luonto		16		60g				juv		koira nappasi

		rastas		5/24/10		räkättirastas		1		168-10		löytäjä		espoo		6/10/10		luonto		18		84g		A 718803		juv

		rastas		5/28/10		räkättirastas		1		183-10		pel.laitos		helsinki		6/10/10		luonto		14						juv		pudonnut pesästä

		rastas		5/30/10		räkättirastas		1		193-10		löytäjä		helsinki		5/30/10		lopetettu		1						juv		koira purrut

		rastas		6/4/10		räkättirastas		1		211-10		löytäjä		helsinki		6/4/10		kuollut		1		59g						törmännyt,pää vinossa

		rastas		6/6/10		räkättirastas		1		224-10		löytäjä		vantaa		6/7/10		lopetettu		2		71g				juv		ilm. törmännyt ikkunaan

		rastas		6/10/10		räkättirastas		1		246-10		löytäjä		espoo		6/10/10		lopetettu		1						juv		alanokka poikki

		rastas		6/25/10		räkättirastas		1		334-10		löytäjä		helsinki		7/6/10		luonto		12						juv

		rastas		7/1/10		räkättirastas		1		355-10		löytäjä		helsinki		7/1/10		DOA		1						ad

		rastas		7/15/10		räkättirastas		1		431-10		löytäjä		helsinki		7/15/10		lopetettu		1						juv		nahat irti jalasta,puremia

		rastas		8/1/10		räkättirastas		1		526-10		löytäjä		helsinki		8/1/10		DOA		1								törmännyt

		rastas		8/28/10		räkättirastas		1		606-10		löytäjä		helsinki		8/28/10		kuollut		1								törmännyt

		rastas		9/10/10		räkättirastas		1		633-10		löytäjä		nummela		9/10/10		kuollut		1								ollut kissan kynsissä

		pääsky		7/13/10		räystäspääsky		1		416-10		löytäjä		helsinki		7/19/10		lopetettu		7						juv		pesä maassa,muut 3 kuolleet

		pääsky		8/4/10		räystäspääsky		1		541-10		löytäjä		helsinki		8/12/10		kuollut		9						juv		pesä pudonnut

		pääsky		8/4/10		räystäspääsky		1		541-10		löytäjä		helsinki		8/14/10		kuollut		11						juv		pesä pudonnut

		pääsky		8/8/10		räystäspääsky		1		551-10		löytäjä		helsinki		8/11/10		kuollut		4						juv		kissa tuonut pihaan

		petolintu		1/1/10		sarvipöllö		1		002-10		vpk		helsinki		4/18/10		luonto		108		249g		H 63847				törmännyt

		petolintu		3/20/10		sarvipöllö		1		056-10		löytäjä		kerava		3/21/10		kuollut		2		193g

		petolintu		3/25/10		sarvipöllö		1		062-10		löytäjä				3/25/10		DOA		1		168g						nälkiintynyt

		lokki		5/17/10		selkälokki		1		140-2010		löytäjä		helsinki		6/7/10		luonto		22				CT161321		ad		jalkavamma

		kyyhky		4/8/10		sepelkyyhky		1		074-10		löytäjä		vantaa		4/30/10		lopetettu		23								siipivamma

		kyyhky		6/6/10		sepelkyyhky		1		222-10		löytäjä		helsinki		6/7/10		lopetettu		2						ad		halvaantunut

		kyyhky		6/30/10		sepelkyyhky		1		348-10		löytäjä		espoo		6/30/10		lopetettu		1						ad		jalka poikki

		kyyhky		7/19/10		sepelkyyhky		1		457-10		löytäjä		vantaa		7/20/10		kuollut		2						ad		siipivamma

		kyyhky		7/21/10		sepelkyyhky		1		465-10		löytäjä		helsinki		7/21/10		lopetettu		1								kupu halki

		kyyhky		7/27/10		sepelkyyhky		1		497-10		löytäjä		vantaa		7/28/10		lopetettu		2						juv		kupu tukossa

		kyyhky		8/12/10		sepelkyyhky		1		564-10		vpk		helsinki		8/13/10		lopetettu		2								lentänyt asuntoon, siipi poikki, nokka sijoiltaan

		kyyhky		8/28/10		sepelkyyhky		1		609-10		löytäjä		Helsinki		8/29/10		kuollut		2

		kyyhky		9/20/10		sepelkyyhky		1		649-10		löytäjä		helsinki		9/22/10		lopetettu		3								jalkavamma

		kyyhky		9/21/10		sepelkyyhky		1		651-10		löytäjä		espoo		9/21/10		lopetettu		1						kv		paramyxo-oireet

		kyyhky		10/27/10		sepelkyyhky		1		695-10		pel.laitos		helsinki		11/8/10		lopetettu		13

		siili		3/3/10		siili		1		047-10		löytäjä		helsinki		4/30/10		luonto		59		623g						lumihangessa

		siili		3/5/10		siili		1		050-10		löytäjä		vantaa		3/5/10		DOA		1								syöty

		siili		4/8/10		siili		1		075-10		löytäjä		helsinki		5/2/10		luonto		25		793g

		siili		4/15/10		siili		1		086-10		löytäjä		Korkeasaari		5/20/10		luonto		36		465g

		siili		4/29/10		siili		1		097-10		pel.laitos		helsinki		4/29/10		lopetettu		1

		siili		5/1/10		siili		1		102-10		pel.laitos		helsinki		5/1/10		lopetettu		1						ad

		siili		5/4/10		siili		1		108-10		vpk		helsinki		5/24/10		luonto		21		854g				ad		silmävamma,antib.

		siili		5/5/10		siili		1		110-10		pel.laitos		helsinki		5/12/10		luonto		8		571g				ad		virkeä!

		siili		5/5/10		siili		1		111-10		pel.laitos		helsinki		5/20/10		luonto		16		382g				ad		laiha ja veltto

		siili		5/9/10		siili		1		116-10		löytäjä		Korkeasaari		5/24/10		luonto		16		545g				ad.		kylmä, kirppuinen, makaa vain

		siili		5/13/10		siili		1		123-10		vpk		helsinki		5/20/10		lopetettu		8		495g				ad		päävamma

		siili		5/14/10		siili		1		129-10		löytäjä		helsinki		5/20/10		lopetettu		7		891g				ad		päävamma

		siili		5/18/10		siili		1		144-10		löytäjä		espoo		5/19/10		kuollut		2		370g						auton tönäisemä?

		siili		5/22/10		siili		1		161-10		löytäjä		veikkola		5/22/10		lopetettu		1						ad		ollut auton renkaassa ja juuttunut kyljestä pikeen,haisi mädälle.

		siili		5/25/10		siili		1		171-10		löytäjä		helsinki		5/25/10		lopetettu		1						ad		jäänyt rotanloukkuun

		siili		5/25/10		siili		1		172-10		löytäjä		helsinki		5/31/10		lopetettu		7		400g				ad		makaa kyljellään

		siili		5/27/10		siili		1		180-10		löytäjä		espoo		5/28/10		lopetettu		2						ad.		sokea tulehduksen seurauksena

		siili		5/30/10		siili		1		192-10		löytäjä		helsinki		6/2/10		lopetettu		4		457g						ei syönyt,haisi mädälle

		siili		6/2/10		siili		1		203-10		löytäjä		helsinki		6/4/10		kuollut		3		776g				ad		kettu purrut

		siili		6/3/10		siili		1		207-10		löytäjä		hyvinkää		6/4/10		lopetettu		2		930g				ad		jalka poikki

		siili		6/3/10		siili		1		209-10		löytäjä				6/6/10		kuollut		4		606g				ad		jalkavamma

		siili		6/10/10		siili		1		249-10		löytäjä		helsinki		6/10/10		lopetettu		1		440g						maha täynnä k.toukkia ja mätii

		siili		6/11/10		siili		1		254-10		löytäjä		vantaa		6/11/10		kuollut		1		898g				ad		koira purrut

		siili		6/13/10		siili		1		268-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		3		545g				ad		hoiperrellut…

		siili		6/14/10		siili		1		274-10		löytäjä		espoo		6/14/10		lopetettu		1								tajuton, silmät verisiä haavoja

		siili		6/17/10		siili		1		291-10		löytäjä		vantaa		7/14/10		luonto		28		860g				ad		haavoja naamassa

		siili		6/18/10		siili		1		292-10		löytäjä		helsinki		6/25/10		luonto		8		800g				ad

		siili		6/21/10		siili		1		317-10		löytäjä		helsinki		7/8/10		luonto		18		856g				ad		makaa vain, ei syö, hengittää raskaasti

		siili		6/23/10		siili		1		326-10		löytäjä		helsinki		6/23/10		DOA		1						ad

		siili		6/23/10		siili		5		326-10		löytäjä		helsinki		6/23/10		kuollut		1						juv

		siili		6/26/10		siili		1		336-10		löytäjä		porvoo		7/5/10		lopetettu		10

		siili		6/30/10		siili		1		352-10		löytäjä		vantaa		7/3/10		kuollut		3		75g				juv

		siili		7/7/10		siili		2		381-10		löytäjä		mäntsälä		7/7/10		kuollut		1						juv		emo kuollut,8 poikasta joista 3 oli kuollut

		siili		7/7/10		siili		1		381-10		löytäjä		mäntsälä		8/19/10		luonto		13

		siili		7/7/10		siili		1		381-10		löytäjä		mäntsälä		10/1/10		luonto		87

		siili		7/7/10		siili		1		381-10		löytäjä		mäntsälä		10/10/10		luonto		86

		siili		7/8/10		siili		1		384-10		löytäjä		helsinki		7/8/10		lopetettu		1								raahaa jalkaansa

		siili		7/10/10		siili		1		399-10		löytäjä		helsinki		7/10/10		lopetettu		1						juv		kitalaki halki

		siili		7/11/10		siili		1		401-10		löytäjä		espoo		7/12/10		lopetettu		2		474g				ad		jalkavamma

		siili		7/12/10		siili		1		404-10		löytäjä		helsinki		7/31/10		kuollut		20		74g				juv

		siili		7/12/10		siili		1		405-10		löytäjä		helsinki		7/16/10		lopetettu		5		84g				juv

		siili		7/12/10		siili		1		409-10		löytäjä		klaukkala		9/28/10		luonto		79		70,74,77,80,89,91g				juv		emo kuollut

		siili		7/12/10		siili		1		409-10		löytäjä		klaukkala		8/15/10		lopetettu		35

		siili		7/12/10		siili		1		409-10		löytäjä		klaukkala		10/10/10		luonto		91

		siili		7/12/10		siili		2		409-10		löytäjä		klaukkala		9/3/10		luonto		54

		siili		7/12/10		siili		1		409-10		löytäjä		klaukkala		9/14/10		luonto		65

		siili		7/13/10		siili		4		417-10		löytäjä		järvenpää		8/10/10		luonto		29		140,141,159,159,160,162g				juv

		siili		7/13/10		siili		2		417-10		löytäjä		järvenpää		8/19/10		luonto		38						juv

		siili		7/16/10		siili		1		433-10		löytäjä		vantaa		7/21/10		luonto		6						ad

		siili		7/16/10		siili		1		433-10		löytäjä		vantaa		9/3/10		luonto		50						juv		emo loukkaantunut

		siili		7/16/10		siili		4		435-10		pel.laitos		helsinki		7/16/10		lopetettu		1						juv		täynnä kärpäsentoukkia

		siili		7/16/10		siili		2		435-10		pel.laitos		helsinki		7/16/10		DOA		1						juv

		siili		7/16/10		siili		1		439-10		löytäjä		espoo		8/19/10		luonto		35		81g				juv

		siili		7/16/10		siili		1		440-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		luonto		19						ad		jalkavamma

		siili		7/16/10		siili		1		441-10		löytäjä		helsinki		9/23/10		luonto		70		70g				juv

		siili		7/17/10		siili		1		443-10		löytäjä		helsinki		7/18/10		lopetettu		2		160g				juv		purtu

		siili		7/18/10		siili		2		444-10		löytäjä		vantaa		9/3/10		luonto		48		71g,87g				juv		emo kuollut

		siili		7/18/10		siili		1		444-10		löytäjä		vantaa		10/10/10		luonto		85		84g,91g,75g,87g,81g				juv		edellisten sisaruksia

		siili		7/18/10		siili		3		444-10		löytäjä		vantaa						166		84g,91g,75g,87g,81g				juv		edellisten sisaruksia

		siili		7/18/10		siili		1		444-10		löytäjä		vantaa		8/7/10		kuollut		21

		siili		7/18/10		siili		1		446-10		löytäjä		helsinki		8/28/10		kuollut		42		106g				juv

		siili		7/20/10		siili		1		460-10		löytäjä		helsinki		8/10/10		luonto		22		1064g				ad

		siili		7/20/10		siili		1		461-10		löytäjä		rajamäki		7/21/10		kuollut		2		67g				juv

		siili		7/20/10		siili		1		462-10		löytäjä		espoo		10/5/10		kuollut		78		106g				juv

		siili		7/20/10		siili		1		463-10		löytäjä		helsinki		7/30/10		kuollut		11		63g				juv

		siili		7/20/10		siili		1		463-10		löytäjä		helsinki		8/8/10		kuollut		20		65g				juv

		siili		7/21/10		siili		1		464-10		löytäjä		vantaa		9/3/10		luonto		45		127g				juv

		siili		7/21/10		siili		1		464-10		löytäjä		vantaa		9/28/10		luonto		70		114g				juv

		siili		7/25/10		siili		1		487-10		löytäjä		porvoo		8/10/10		luonto		17		760g				ad		takajalka turvoksissa

		siili		7/25/10		siili		1		488-10		löytäjä		?		7/26/10		lopetettu		2		169g				juv		ollut rastasverkossa kiinni

		siili		7/27/10		siili		1		500-10		löytäjä		helsinki		7/29/10		kuollut		3		94g				juv

		siili		7/27/10		siili		1		502-10		löytäjä		helsinki		7/27/10		lopetettu		1						juv		kallo halki, avomurtuma

		siili		7/28/10		siili		1		504-10		pel.laitos		helsinki		7/28/10		lopetettu		1		124g				juv		juttunut verkkoon, kärp.toukkia

		siili		7/29/10		siili		1		513-10		löytäjä		helsinki						155		95g				juv

		siili		8/3/10		siili		1		532-10		löytäjä		vantaa		8/3/10		lopetettu		1		147g				juv		nokittu

		siili		8/3/10		siili		1		533-10		löytäjä		helsinki		8/4/10		kuollut		2		670g				ad		jalkavamma

		siili		8/4/10		siili		1		540-10		löytäjä		porvoo		8/5/10		lopetettu		2								puhaltunut

		siili		8/5/10		siili		1		543-10		löytäjä		espoo		8/11/10		lopetettu		7		63g				juv		peräsuoli tullut ulos

		siili		8/6/10		siili		1		547-10		löytäjä		espoo		8/8/10		kuollut		1		211g				juv

		siili		8/8/10		siili		1		550-10		löytäjä		tuusula		10/10/10		luonto		64		295g				juv		marjaverkko

		siili		8/8/10		siili		1		552-10		löytäjä		helsinki		8/9/10		kuollut		2						juv		kirppuja! Anemia

		siili		8/11/10		siili		1		557-10		löytäjä		vantaa		9/23/10		luonto		44		354g				juv		koira ravistellut

		siili		8/11/10		siili		1		558-10		löytäjä		helsinki						142		146g				juv

		siili		8/12/10		siili		1		560-10		löytäjä		vantaa		8/14/10		lopetettu		3		191g				juv		velton oloinen

		siili		8/14/10		siili		1		569-10		löytäjä		helsinki		8/19/10		lopetettu		6		260g				juv		jalka poikki

		siili		8/14/10		siili		1		571-10		löytäjä		vantaa		8/14/10		luonto		1		480g						rastasverkkoon sotkeutunut

		siili		8/17/10		siili		1		578-10		löytäjä		helsinki		9/28/10		luonto		43		406g				juv		yskii

		siili		8/22/10		siili		1		591-10		löytäjä		helsinki		8/22/10		lopetettu		1		222g				juv		halvaantunut

		siili		8/24/10		siili		1		596-10		löytäjä		helsinki		9/3/10		kuollut		11		448g

		siili		8/27/10		siili		1		605-10		löytäjä		helsinki						126		185g				juv		naama veressä

		siili		8/28/10		siili		1		607-10		löytäjä		helsinki		9/2/10		kuollut		6		256g				juv

		siili		8/31/10		siili		1		613-10		löytäjä		kirkkonummi		9/15/10		kuollut		16		150g				juv

		siili		9/6/10		siili		1		624-10		pel.laitos		helsinki						116		347g				juv		laiha, nokittu niskaan

		siili		9/8/10		siili		1		628-10		löytäjä		vantaa		9/23/10		lopetettu		16		810g						tasapainohäiriö

		siili		9/8/10		siili		1		629-10		?		helsinki		9/8/10		lopetettu		1								naamavamma

		siili		9/9/10		siili		1		630-10		löytäjä		helsinki						113		243g				juv		laiha

		siili		9/13/10		siili		1		640-10		löytäjä		helsinki		9/14/10		kuollut		2		315g				juv

		siili		9/13/10		siili		1		641-10		pel.laitos		helsinki		9/14/10		lopetettu		2						juv		teki kuolemaa

		siili		9/17/10		siili		1		644-10		löytäjä		helsinki		9/18/10		kuollut		2								jalkavamma

		siili		9/21/10		siili		2		650-10		löytäjä		varkaus						101		420 ja 657g

		siili		9/26/10		siili		1		656-10		löytäjä		helsinki		9/27/10		kuollut		2		291g				juv

		siili		10/6/10		siili		1		666-10		löytäjä		helsinki						86		290g				juv

		siili		10/14/10		siili		1		676-10		löytäjä		helsinki						78		400g				juv

		siili		10/25/10		siili		1		691-10		muu		varkaus						67		270g

		siili		10/25/10		siili		1		692-10		löytäjä		järvenpää						67		380g

		siili		11/6/10		siili		1		703-10		löytäjä		vantaa						55		375g

		siili		11/14/10		siili		1		707-10		löytäjä		helsinki						47		390g

		siili		11/18/10		siili		1		711-10		löytäjä		järvenpää						43		575g

		siili		11/20/10		siili		1		713-10		muu		savonlinna						41		315g

		vesilintu		7/15/10		silkkiuikku		1		430-10		löytäjä		espoo		7/16/10		kuollut		2						juv

		vesilintu		11/24/10		silkkiuikku		1		717-10		löytäjä		vantaa						37		1015g

		vesilintu		4/6/10		sinisorsa		1		072-10		vpk		helsinki		4/7/10		lopetettu		2								toinen jalka osittain syöty

		vesilintu		4/11/10		sinisorsa		1		080-10		löytäjä		helsinki		4/12/10		luonto		2								törmännyt?

		vesilintu		4/14/10		sinisorsa		1		085-10		pel.laitos		helsinki		4/15/10		lopetettu		2								öljyinen,jalkavamma

		vesilintu		5/3/10		sinisorsa		1		104-10		löytäjä		vantaa		5/12/10		luonto		10						ad		jalkavamma

		vesilintu		5/25/10		sinisorsa		7		174-10		vpk		kirkkonummi		7/24/10		luonto		62						juv

		vesilintu		5/28/10		sinisorsa		9		184-10		pel.laitos		helsinki		7/24/10		luonto		59						juv		siirretty pahasta paikasta

		vesilintu		5/28/10		sinisorsa		1		184-10		pel.laitos		helsinki		5/31/10		kuollut		4

		vesilintu		5/31/10		sinisorsa		1		196-10		vpk		helsinki		8/10/10		luonto		72						juv

		vesilintu		6/15/10		sinisorsa		1		282-10		löytäjä		helsinki		8/10/10		luonto		57						juv

		vesilintu		6/18/10		sinisorsa		1		301-10		löytäjä		sipoo		6/19/10		kuollut		2						juv

		vesilintu		6/18/10		sinisorsa		1		301-10		löytäjä		helsinki		6/19/10		kuollut		2						juv

		pikkulintu		6/17/10		sinitiainen		1		290-10		löytäjä		hyvinkää		6/25/10		kuollut		9						juv

		pikkulintu		6/21/10		sinitiainen		1		316-10		löytäjä		helsinki		7/2/10		luonto		12		10,6g		544180		juv		harakka ollut kimpussa

		pikkulintu		6/29/10		sinitiainen		1		347-10		löytäjä		järvenpää		6/30/10		kuollut		2								törmännyt,alanokka sijoiltaan

		koiraeläin		4/6/10		supikoira		1		073-10		vpk		helsinki		4/7/10		lopetettu		2								kapi?

		näätäeläin		6/24/10		supikoira		1		332-10		löytäjä		porvoo		6/25/10		lopetettu		2		800g				juv

		koiraeläin		7/14/10		supikoira		1		422-10		pel.laitos		helsinki		7/14/10		lopetettu		1						juv

		koiraeläin		10/5/10		supikoira		1		664-10		vpk		helsinki		10/5/10		lopetettu		1						juv

		koiraeläin		11/14/10		supikoira		1		708-10		vpk		helsinki		11/15/10		lopetettu		2								kapinen

		kahlaaja		7/19/10		taivaanvuohi		1		458-10		löytäjä		espoo		7/20/10		kuollut		2						juv

		pikkulintu		2/11/10		talitiainen		1		034-10		löytäjä		helsinki		2/11/10		DOA		1								törmännyt?

		pikkulintu		2/25/10		talitiainen		1		043-10		pel.laitos		helsinki		3/1/10		lopetettu		5								siipivamma

		pikkulintu		5/23/10		talitiainen		1		164-10		löytäjä		vantaa		5/23/10		kuollut		1						ad		törmännyt

		pikkulintu		6/9/10		talitiainen		1		242-10		pel.laitos		helsinki		6/10/10		kuollut		2						juv		törmännyt

		pikkulintu		6/10/10		talitiainen		1		252-10		löytäjä		?		6/10/10		lopetettu		1						juv		jalka poikki

		pikkulintu		6/11/10		talitiainen		1		259-10		löytäjä		helsinki		6/12/10		lopetettu		2						juv		ei lennä,jalassa jotain eikä oikein syö

		pikkulintu		6/13/10		talitiainen		1		267-10		löytäjä		helsinki		6/13/10		lopetettu		1		13g				juv		kissa kuljetti puusta pudonnutta poikasta

		pikkulintu		6/14/10		talitiainen		1		272-10		löytäjä		helsinki		6/21/10		luonto		8		15.6g		544179J		juv

		pikkulintu		6/18/10		talitiainen		1		299-10		haettu		korkeasaari		6/19/10		kuollut		2						ad		törmännyt

		pikkulintu		6/22/10		talitiainen		2		320-10		löytäjä		espoo		6/30/10		kuollut		10						juv		pesä ilmastointikanavassa

		pikkulintu		6/22/10		talitiainen		1		320-10		löytäjä		espoo		7/1/10		kuollut		10						juv		pesä ilmastointikanavassa

		pikkulintu		6/27/10		talitiainen		1		339-10		löytäjä		helsinki		7/1/10		kuollut		5						juv

		pikkulintu		6/27/10		talitiainen		1		339-10		löytäjä		helsinki		7/1/10		lopetettu		5						juv		reisiluu poikki

		pikkulintu		6/29/10		talitiainen		1		339-10		löytäjä		helsinki		6/29/10		lopetettu		1						juv		reisiluu poikki

		pikkulintu		7/13/10		talitiainen		1		413-10		vpk		helsinki		7/25/10		luonto		13						juv

		pikkulintu		7/15/10		talitiainen		1		429-10		löytäjä		kemiö		7/19/10		kuollut		5						juv

		pikkulintu		7/21/10		talitiainen		1		466-10		löytäjä		?		7/21/10		lopetettu		1						juv		kouristeli

		pikkulintu		7/21/10		talitiainen		5		470-10		löytäjä		helsinki		8/7/10		luonto		19		18g; 18,2g; 16,3g		544184J; 544185J; 544186J		juv

		pikkulintu		7/30/10		talitiainen		1		514-10		löytäjä		espoo		7/31/10		kuollut		2

		pikkulintu		8/28/10		talitiainen		1		608-10		löytäjä		lapinkylä		9/3/10		luonto		7						ad		törmännyt

		tervapääsky		5/19/10		tervapääsky		1		151-10		pel.laitos		helsinki		5/19/10		luonto		1		34g				ad		ollut seinän välissä,sai vettä 2ml

		tervapääsky		5/27/10		tervapääsky		1		178-10		löytäjä		helsinki		5/27/10		luonto		1						ad		löytynyt uimasta joessa

		tervapääsky		6/15/10		tervapääsky		1		283-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		pääsky		6/18/10		tervapääsky		1		295-10		löytäjä		vantaa		6/18/10		lopetettu		1						ad		siipi poikki

		pääsky		6/21/10		tervapääsky		1		313-10		löytäjä		helsinki		6/21/10		luonto		1						ad

		pääsky		6/22/10		tervapääsky		1		321-10		löytäjä		helsinki		6/22/10		luonto		1						ad		koiran kynsissä

		tervapääsky		7/9/10		tervapääsky		1		394-10		löytäjä		helsinki		7/28/10		luonto		1		26,3g				juv		rappusten alta

		tervapääsky		7/13/10		tervapääsky		1		411-10		löytäjä		Helsinki		7/13/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		tervapääsky		7/13/10		tervapääsky		1		412-10		löytäjä		helsinki		7/17/10		kuollut		5		23.6g				juv		nälkiintynyt

		tervapääsky		7/13/10		tervapääsky		1		414-10		löytäjä		helsinki		7/25/10		luonto		13		42g				juv

		tervapääsky		7/18/10		tervapääsky		1		445-10		löytäjä		helsinki		8/7/10		luonto		1		n.21g				juv

		pikkulintu		7/18/10		tervapääsky		1		448-10		löytäjä		helsinki		7/19/10		kuollut		1		22g				juv

		tervapääsky		7/19/10		tervapääsky		1		451-10		löytäjä		helsinki		8/9/10		luonto		1		27,5g				juv

		tervapääsky		7/19/10		tervapääsky		1		452-10		löytäjä		tuusula		8/22/10		luonto		1		19g				juv

		tervapääsky		7/19/10		tervapääsky		1		453-10		löytäjä		helsinki		8/6/10		luonto		19		29,7g				juv

		tervapääsky		7/19/10		tervapääsky		1		455-10		pel.laitos		helsinki		8/3/10		luonto		1		45g				juv

		tervapääsky		7/21/10		tervapääsky		1		467-10		löytäjä		vantaa		8/12/10		luonto		1		18,6g				juv

		tervapääsky		7/21/10		tervapääsky		1		468-10		löytäjä		tuusula		7/22/10		kuollut		1		19g				juv

		tervapääsky		7/21/10		tervapääsky		1		469-10		löytäjä		vääksy		7/23/10		kuollut		1		18g				juv

		tervapääsky		7/22/10		tervapääsky		1		472-10		löytäjä		järvenpää		7/23/10		kuollut		1		15,4g				juv

		tervapääsky		7/23/10		tervapääsky		1		475-10		löytäjä		helsinki		7/23/10		kuollut		1						juv

		tervapääsky		7/23/10		tervapääsky		1		476-10		löytäjä		helsinki		8/13/10		luonto		1		19,9g				juv

		tervapääsky		7/23/10		tervapääsky		1		478-10		löytäjä		helsinki		7/23/10		kuollut		1		18,7g				juv

		tervapääsky		7/23/10		tervapääsky		1		479-10		löytäjä		helsinki		7/24/10		kuollut		1		17,3g				juv

		tervapääsky		7/24/10		tervapääsky		1		480-10		löytäjä		helsinki		8/7/10		luonto		1		23.1g				juv

		tervapääsky		7/24/10		tervapääsky		1		481-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		luonto		1		48g				juv

		tervapääsky		7/25/10		tervapääsky		1		490-10		vpk		helsinki		7/26/10		kuollut		2		18.3g						nälkiintynyt

		tervapääsky		7/26/10		tervapääsky		1		495-10		löytäjä		helsinki		7/27/10		kuollut		1						juv

		tervapääsky		7/26/10		tervapääsky		1		496-10		löytäjä		Kerava		8/8/10		luonto		1						juv

		tervapääsky		7/27/10		tervapääsky		1		501-10		löytäjä		helsinki		7/28/10		kuollut		1		19,9g				juv

		tervapääsky		7/28/10		tervapääsky		1		506-10		löytäjä		helsinki		8/10/10		luonto		1						juv

		tervapääsky		7/28/10		tervapääsky		1		507-10		löytäjä		helsinki		8/12/10		luonto		1						juv

		tervapääsky		7/29/10		tervapääsky		1		511-10		löytäjä		espoo		8/1/10		luonto		1						juv

		tervapääsky		7/30/10		tervapääsky		1		516-10		löytäjä		helsinki		7/31/10		kuollut		2

		tervapääsky		7/31/10		tervapääsky		1		522-10		löytäjä		helsinki		8/11/10		lopetettu		1		27g				juv		jäykistynyt rannenivel

		tervapääsky		7/31/10		tervapääsky		1		523-10		löytäjä		helsinki		8/16/10		luonto		1						juv

		tervapääsky		8/1/10		tervapääsky		1		525-10		löytäjä		helsinki		8/1/10		kuollut		1		18,3g				juv

		tervapääsky		8/3/10		tervapääsky		1		536-10		löytäjä		helsinki		8/3/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		tervapääsky		8/5/10		tervapääsky		1		544-10		löytäjä				8/6/10		kuollut		2						juv

		tervapääsky		8/10/10		tervapääsky		1		556-10		vpk		helsinki		8/14/10		kuollut		1		20,3g				juv

		tervapääsky		8/13/10		tervapääsky		1		566-10		löytäjä				8/14/10		kuollut		2

		tervapääsky		8/16/10		tervapääsky		1		576-10		pel.laitos		helsinki		8/31/10		luonto		1		26,3g				juv

		tervapääsky		8/21/10		tervapääsky		1		589-10		vpk		helsinki		8/24/10		kuollut		1		21g				juv

		tervapääsky		8/24/10		tervapääsky		1		598-10		löytäjä		helsinki		8/31/10		luonto		8		35,2g				juv

		pikkulintu		10/5/10		tikli		1		665-10		muu		korkeasaari		10/6/10		luonto		2								törmännyt

		pikkulintu		10/19/10		tilhi		1		679-10		löytäjä		helsinki		10/23/10		luonto		6								törmännyt

		pikkulintu		10/20/10		tilhi		1		681-10		vpk		helsinki		10/23/10		luonto		4								humalassa?

		pikkulintu		10/22/10		tilhi		1		682-10		löytäjä		helsinki		10/23/10		luonto		2								törmännyt

		pikkulintu		10/23/10		tilhi		1		685-10		löytäjä		helsinki		10/23/10		DOA		1

		pikkulintu		10/23/10		tilhi		2		685-10		löytäjä		helsinki		10/24/10		luonto		3

		pikkulintu		10/23/10		tilhi		1		686-10		löytäjä		helsinki		10/24/10		luonto		2

		pikkulintu		10/25/10		tilhi		1		689-10		löytäjä		espoo						9								kissan pyydystämä

		pikkulintu		10/26/10		tilhi		1		693-10		löytäjä		helsinki						8

		pikkulintu		10/27/10		tilhi		1		694-10		löytäjä		helsinki		10/29/10		lopetettu		3								törmännyt, silmävamma?

		pikkulintu		10/29/10		tilhi		1		697-10		löytäjä		helsinki						63								ei lennä

		pikkulintu		10/30/10		tilhi		1		698-10		löytäjä		vantaa						62								ei lennä

		pikkulintu		10/30/10		tilhi		1		699-10		löytäjä		helsinki						62								ei lennä

		pikkulintu		10/31/10		tilhi		1		700-10		löytäjä		helsinki		11/1/10		kuollut		2								ei lennä

		pikkulintu		10/31/10		tilhi		1		701-10		löytäjä		espoo						61								ei lennä

		petolintu		7/16/10		tuulihaukka		1		438-10		löytäjä		jämsä						168						juv

		vesilintu		6/13/10		uikku?		1		270-10		löytäjä		vantaa		6/13/10		kuollut		1		32.7g				juv		yksin, uinut selällään ympyrää

		vesilintu		4/29/10		valkoposkihanhi		1		098-10		vpk		helsinki		4/30/10		kuollut		2

		vesilintu		5/10/10		valkoposkihanhi		1		117-10		vpk		Helsinki		5/10/10		lopetettu		1						ad		siipi poikki

		vesilintu		5/28/10		valkoposkihanhi		1		188-10		vpk		helsinki		5/29/10		lopetettu		2								siipivamma

		vesilintu		6/6/10		valkoposkihanhi		1		225-10		löytäjä		Korkeasaari		6/6/10		lopetettu		1						ad		jalka poikki

		vesilintu		6/7/10		valkoposkihanhi		1		230-10		vpk		helsinki		6/7/10		lopetettu		1						ad		siipi poikki, kuoliossa

		vesilintu		6/15/10		valkoposkihanhi		1		279-10		löytäjä		korkeasaari		6/15/10		kuollut		1						juv

		vesilintu		6/15/10		valkoposkihanhi		1		280-10		vpk		espoo		6/15/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		vesilintu		6/16/10		valkoposkihanhi		1		286-10		löytäjä		korkeasaari		6/16/10		lopetettu		1						juv		jalka poikki

		vesilintu		6/20/10		valkoposkihanhi		1		307-10		löytäjä		Korkeasaari		6/20/10		lopetettu		1						juv		nokittu

		vesilintu		6/21/10		valkoposkihanhi		1		319-10		vpk		helsinki		6/22/10		luonto		2						ad		siima ja koukku

		vesilintu		6/22/10		valkoposkihanhi		1		324-10		löytäjä		helsinki		8/17/10		luonto		57						juv		terrieri kiusasi

		vesilintu		6/28/10		valkoposkihanhi		1		341-10		löytäjä		korkeasaari		9/2/10		lopetettu		67						juv		silmää nokittu

		vesilintu		7/3/10		valkoposkihanhi		1		365-10		muu		korkeasaari		7/3/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		vesilintu		7/5/10		valkoposkihanhi		1		371-10		löytäjä		helsinki		7/5/10		lopetettu		1								jalat ei toimi

		vesilintu		7/9/10		valkoposkihanhi		1		391-10		löytäjä		korkeasaari		7/9/10		lopetettu		1								siipi ja jalka poikki

		vesilintu		7/10/10		valkoposkihanhi		1		398-10		pel.laitos		helsinki		7/10/10		lopetettu		1						ad		siipi poikki

		vesilintu		7/12/10		valkoposkihanhi		1		407-10		pel.laitos		helsinki		7/12/10		lopetettu		1						juv		ollut pahasti siimaa kaulan ympärillä

		vesilintu		7/14/10		valkoposkihanhi		1		426-10		vpk		helsinki		7/15/10		lopetettu		2						ad		jalkavamma

		vesilintu		7/17/10		valkoposkihanhi		1		442-10		löytäjä		helsinki		7/17/10		lopetettu		1						ad		jalka- ja siipivamma

		vesilintu		7/24/10		valkoposkihanhi		1		482-10		muu		helsinki		7/24/10		DOA		1

		vesilintu		7/25/10		valkoposkihanhi		1		489-10		löytäjä		korkeasaari		7/25/10		lopetettu		1						juv		jalka poikki

		vesilintu		7/26/10		valkoposkihanhi		1		491-10		löytäjä		korkeasaari		8/2/10		lopetettu		8						juv		ontuu toista jalkaa

		vesilintu		8/6/10		valkoposkihanhi		1		545-10		pel.laitos		helsinki		8/6/10		lopetettu		1						juv		jalkavamma

		vesilintu		8/6/10		valkoposkihanhi		1		546-10		löytäjä		porvoo		8/6/10		lopetettu		1						juv		halvaantunut

		vesilintu		8/15/10		valkoposkihanhi		1		573-10		vpk		helsinki		8/15/10		lopetettu		1						juv		jalka poikki

		vesilintu		8/16/10		valkoposkihanhi		1		577-10		pel.laitos		helsinki		9/2/10		lopetettu		18						juv

		vesilintu		8/23/10		valkoposkihanhi		1		593-10		pel.laitos		helsinki		8/24/10		lopetettu		2								jalkavamma

		vesilintu		8/27/10		valkoposkihanhi		1		604-10		löytäjä		espoo		8/27/10		lopetettu		1						juv		siipi poikki

		vesilintu		8/30/10		valkoposkihanhi		1		610-10		pel.laitos		helsinki		8/30/10		lopetettu		1								enkelinsiipi tms.

		vesilintu		9/25/10		valkoposkihanhi		1		657-10		pel.laitos		helsinki		9/27/10		lopetettu		3								siipivamma

		varislintu		5/1/10		varis		1		101-10		löytäjä		helsinki		5/1/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		varislintu		5/15/10		varis		1		136-10		löytäjä		helsinki		5/16/10		kuollut		2						ad

		varislintu		5/21/10		varis		1		155-10		löytäjä		espoo		6/20/10		luonto		31						juv		pudonnut pesästä

		varislintu		5/30/10		varis		1		191-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		22						juv

		varislintu		5/31/10		varis		1		199-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		21						juv

		varislintu		6/3/10		varis		1		208-10		löytäjä		hyvinkää		6/3/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/3/10		varis		1		210-10		vpk		Helsinki		6/4/10		lopetettu		2						juv		jalkavamma

		varislintu		6/3/10		varis		1		210-10		vpk		Helsinki		6/20/10		luonto		18						juv

		varislintu		6/5/10		varis		1		216-10		löytäjä		helsinki		6/6/10		lopetettu		2		284g				juv		pelastettu sadevesikaivosta

		varislintu		6/5/10		varis		1		217-10		löytäjä		helsinki		6/5/10		lopetettu		1						juv		silmä puhki, todennäköinen aivovamma

		varislintu		6/6/10		varis		1		223-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		15						juv

		varislintu		6/7/10		varis		1		227-10		löytäjä		helsinki		6/8/10		kuollut		2		269g				juv		o. jalka ei toimi kunnolla

		varislintu		6/7/10		varis		1		232-10		vpk		helsinki		6/9/10		lopetettu		3						juv

		varislintu		6/8/10		varis		1		234-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		lopetettu		1						juv		kouristeli

		varislintu		6/8/10		varis		1		235-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/8/10		varis		1		236-10		pel.laitos		helsinki		6/15/10		lopetettu		8						juv		mäkkäri

		varislintu		6/8/10		varis		1		238-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/8/10		varis		1		239-10		pel.laitos		helsinki		6/8/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/8/10		varis		1		241-10		pel.laitos		helsinki		6/20/10		luonto		13						juv		mäkkäri

		varislintu		6/9/10		varis		1		244-10		löytäjä		helsinki		6/9/10		lopetettu		1								mäkkäri

		varislintu		6/9/10		varis		1		245-10		löytäjä		helsinki		6/10/10		lopetettu		2						juv		toinen jalka ei toimi

		varislintu		6/10/10		varis		1		250-10		löytäjä		helsinki		6/10/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/11/10		varis		1		255-10		pel.laitos		helsinki		6/15/10		lopetettu		5						juv		linkkaa

		varislintu		6/11/10		varis		1		260-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		5						juv		mäkkäri

		varislintu		6/13/10		varis		1		269-10		löytäjä		helsinki		6/20/10		luonto		8						juv

		varislintu		6/14/10		varis		1		276-10		löytäjä		helsinki		6/15/10		lopetettu		2		273g				juv		mäkkäri

		varislintu		6/17/10		varis		1		289-10		löytäjä		ei tietoa		6/17/10		lopetettu		1						juv		nälkiintynyt, jalkavamma

		varislintu		6/18/10		varis		1		293-10		löytäjä		helsinki		6/18/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/18/10		varis		1		300-10		löytäjä		espoo		6/19/10		lopetettu		2						juv		mäkkäri

		varislintu		6/19/10		varis		1		303-10		löytäjä		helsinki		7/6/10		luonto		18						juv

		varislintu		6/19/10		varis		1		305-10		löytäjä		helsinki		6/19/10		lopetettu		1						juv		jat poikki ylhäältä,törmännyt autoon tai johonkin.

		varislintu		6/20/10		varis		1		308-10		löytäjä		Helsinki		6/20/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/23/10		varis		1		330-10		löytäjä		espoo		6/23/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		6/27/10		varis		1		337-10		pel.laitos		helsinki		7/6/10		luonto		10								ollut päästään kiinni

		varislintu		6/28/10		varis		1		342-10		löytäjä		helsinki		6/29/10		lopetettu		2						juv		siipi poikki

		varislintu		7/8/10		varis		1		388-10		pel.laitos		helsinki		7/9/10		lopetettu		2								siipi poikki

		varislintu		7/8/10		varis		1		389-10		pel.laitos		helsinki		7/9/10		lopetettu		2								siipi poikki

		varislintu		7/14/10		varis		1		423-10		pel.laitos		helsinki		7/14/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		8/12/10		varis		1		559-10		vpk		helsinki		8/12/10		lopetettu		1						ad		ei liiku,makaa,ei syö

		varislintu		8/12/10		varis		1		562-10		löytäjä		helsinki		8/12/10		lopetettu		1								sairas. Lähetetty Eviraan

		varislintu		8/18/10		varis		1		582-10		pel.laitos		helsinki		8/18/10		lopetettu		1						juv		mäkkäri

		varislintu		9/4/10		varis		1		618-10		löytäjä		nurmijärvi		9/4/10		lopetettu		1						ad		siipivamma

		varislintu		12/7/10		varis		1		726-10		löytäjä		Kerava		12/7/10		lopetettu		1								ammuttu

		pikkulintu		5/12/10		varpunen		1		122-10		löytäjä		espoo		5/12/10		kuollut		1						juv

		pikkulintu		5/23/10		varpunen		1		166-10		löytäjä		espoo		5/26/10		luonto		4		19g				juv

		pikkulintu		8/2/10		varpunen		1		531-10		löytäjä		helsinki		8/5/10		kuollut		4						juv		ilm. törmännyt

		pikkulintu		10/15/10		varpunen		1		677-10		löytäjä		helsinki		11/2/10		luonto		19								siipivamma

		petolintu		1/26/10		varpushaukka		1		018-10		löytäjä		helsinki		2/5/10		luonto		11		267g						törmännyt

		petolintu		3/8/10		varpushaukka		1		052-10		pel.laitos		helsinki		3/8/10		lopetettu		1								trichomonas

		petolintu		8/6/10		varpushaukka		1		548-10		vpk		helsinki		8/7/10		lopetettu		2								törmännyt

		petolintu		9/19/10		varpushaukka		1		648-10		löytäjä		inkoo		9/23/10		lopetettu		5		201g						törmännyt, nälkiintynyt, aivovamma

		petolintu		9/23/10		varpushaukka		1		653-10		pel.laitos		helsinki		9/24/10		luonto		2								ilmeisesti törmäillyt

		petolintu		2/17/10		varpuspöllö		1		039-10		löytäjä		Korkeasaari		2/18/10		luonto		2		68g		BV-243

		petolintu		11/7/10		varpuspöllö		1		704-10		löytäjä		pilpala		11/8/10		kuollut		2		51,4g

		pikkulintu		5/27/10		viherpeippo		1		181-10		löytäjä		helsinki		6/13/10		kuollut		18						juv

		pikkulintu		5/27/10		viherpeippo		1		181-10		löytäjä		helsinki		6/6/10		kuollut		11						juv

		pikkulintu		5/27/10		viherpeippo		1		181-10		löytäjä		helsinki		5/30/10		lopetettu		4						juv

		pikkulintu		5/27/10		viherpeippo		1		181-10		löytäjä		helsinki		5/31/10		kuollut		5						juv

		pikkulintu		6/19/10		viherpeippo		1		304-10		löytäjä		helsinki		6/30/10		lopetettu		12						juv

		pikkulintu		6/19/10		viherpeippo		1		304-10		löytäjä		helsinki		7/14/10		luonto		26		26,1g		544182J		juv

		pikkulintu		6/21/10		viherpeippo		1		311-10		löytäjä		helsinki		6/21/10		kuollut		1						juv

		pikkulintu		12/26/10		viherpeippo		1		738-10		löytäjä		helsinki						5								törmännyt?

		pikkulintu		11/13/10		vihervarpunen		1		705-10		löytäjä		helsinki		12/27/10		kuollut		45								siipivamma

		pikkulintu		5/3/10		vihervarpunen?		1		105-10		löytäjä		espoo		5/6/10		lopetettu		4						juv		jalka poikki

		lepakko		7/9/10		viiksisiippa		1		390-10		löytäjä				7/25/10		kuollut		17		3.2g				juv

		lepakko		7/12/10		viiksisiippa		1		410-10		löytäjä		Helsinki		8/2/10		lopetettu		22		3,9g				juv

		lepakko		7/14/10		viiksisiippa		1		419-10		löytäjä		nurmijärvi		9/24/10		luonto		73		5g				ad		siivessä reikiä ja 1 sormiluu poikki

		petolintu		1/1/10		viirupöllö		1		001-10		vpk		helsinki		1/22/10		"korkeasaari"		22		830g		D-237595				törmännyt

		petolintu		2/4/10		viirupöllö		1		026-10		muu		pornainen		2/5/10		lopetettu		2		890g						pyrstövamma

		petolintu		3/31/10		viirupöllö		1		064-10		löytäjä		espoo		4/2/10		kuollut		3		474g						nälkiintynyt

		muu		8/25/10		viljakäärme		1		599-10		vpk		helsinki		8/26/10		muu		2

		pikkulintu		7/16/10		västäräkki		1		436-10		löytäjä		helsinki		7/16/10		lopetettu		1						juv		pää vinossa pahasti ja pyrstö poikki

		pikkulintu		9/10/10		västäräkki		1		636-10		löytäjä		helsinki		9/10/10		DOA		1								törmännyt ikkunaan



merivartiosto

sipoon kunnaneläinlääkärin kautta

Vantaan pel.laitoksesta

Näätikseen

ranuan eläinpuisto

löytäjän naapuri toimi kuskina

18.4.2010 luontoon

lähtöpaino >813g

lupasin että hoidamme sen muutaman päivän, löytäjä hakee sen 17.5. takaisin

lähtöpaino 101g

lähtöpaino 88g

kissa tuonut, oli Sannalla hoidossa 10.-11.6.

ripulilla, veltto, hengittää vaivalloisesti

sokea

vanha murtuma siivessä

löytäjä vei jo kotiin 8.7. mutta lintu ei lentänyt: toi takaisin 9.7.

ollut Pasilla hoidossa

poliisi

poliisi

poliisi

poliisi

merivartijat

masa

masa

pasilla hoidossa
24.7-7.8

pasilla hoidossa 18.7-7.8

karkasi

pasilla hoidossa 18-19.7

pasilla hoidossa 11.8-14.8

pasilla hoidossa 21.7-12.8

pasilla hoidossa 23.7-13.8

pasilla hoidossa 28.7-12.8

sohvilla hoidossa 11.4-17.4 ja 25.4-6.6

sohvilla hoidossa 11.4-17.4

ollut Sohvilla hoidossa 15.5.-6.6.

Ähtärin eläinpuisto

pasilla hoidossa 1.8-16.8.

pasilla hoidossa 1.8.2010

pasilla hoidossa 1.8-11.8

pasilla hoidossa 29.7-1.8

pasilla hoidossa 16.8-31.8

pasilla hoidossa 20.7-22.8

ollut pasilla hoidossa

omistaja haki

YHT-PALOSKA:
Sohvin hoidossa 8.9.2010-7.10.2010. Siinä välissä 1 kuollut

lähtöpaino yli 800g

YHT-PALOSKA:
Sohvin hoidossa 8.9.2010-7.10.2010. Siinä välissä 1 kuollut

Ranuan eläinpuisto

löytäjän tuttu toi Helsinki-Vantaan lentokentälle, mistä haettu

YHT-PALOSKA:
Sohvin hoidossa 8.9.2010-7.10.2010. Siinä välissä 1 kuollut

YHT-PALOSKA:
löytäjän tuttu toi Savonlinnasta

hoitaja

hoitaja

hoitaja

hoitaja

pasilla hoidossa

pasilla hoidossa

pasilla hoidossa 21-22.7

pasilla hoidossa 21-23.7

pasilla hoidossa 22-23.7

pasilla hoidossa 23.7

pasilla hoidossa 23.7

pasilla hoidossa 23-24.7

pasilla hoidossa 24.7-3.8

pasilla hoidossa 26-27.7

pasilla hoidossa 26.7-8.8

pasilla hoidossa 27-28.7

pasilla hoidossa 28.7-10.8

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

africasia



vuosivertailu

		

				KUUKAUSIVAIHTELU

				tammi		helmi		maalis		huhti		touku		kesä		heinä		elo		syys		loka		marras		joulu

		2007 (825)		19		28		17		51		114		149		197		97		65		47		29		12		825

		2008 (897)		13		11		32		64		152		153		219		131		45		34		26		17		897

		2009 (978)		26		30		37		68		158		192		210		123		66		41		16		11		978

		2010(869)		22		23		20		42		129		190		208		103		50		43		22		17		869

		2011(793)		10		8		10		49		151		172		196		96		54		25		15		7		793

		2012(786)		11		7		16		17		136		144		185		109		58		46		26		31		786

		2013(799 )		7		6		13		36		111		170		225		104		51		47		22		7		799

		2014(952 )		15		8		19		47		152		205		262		116		44		46		18		20		952

		2015(29)		17		12																						29





vuosivertailu

		



2007 (825)

2008 (897)

2009 (978)

2010(869)

2011(793)

2012(786)

2013(799 )

2014(952 )

2015(29)



saaren eläimet

		

		pvm		lkm		laji		mistä		syy		pvm		lkm		minne

				8		tilhi		borealia		remontti		12/11/09		1		lopetettu

												12/17/09		1		kuollut

												1/2/10		1		hävinnyt

												3/26/10		5		borealia

		1/1/10		1		telkkä		näätis		silmävamma		3/1/10		1		näätis

		1/27/10		1		rubiini-iibis		amazonia		jalkavamma		2/10/10		1		amazonia

		3/24/10		2		viirupöllö		linturyhmä		odottavat lähtöä		3/24/10		1		Sveitsiin

												3/28/10		1		Ranua

		5/15/09		1		riikinkukko		linturyhmä		loukkaantunut		5/20/10		1		lopetettu

		6/17/10		1		suokukko		linturyhmä		nuori, kuolemaisillaan		6/17/10		1		lopetettu

		7/8/10		1		bulbul		africasia		nokittu		7/9/10		1		lopetettu

		10/7/10		1		viherbasiliski		amazonia		tapellut		11/4/10		1		amazonia



KORKEASAAREN OMAT ELÄIMET



Taul2

		

				kuolleena saapunut (29)		29

				kuollut (189)		189

				lopetettu (316)		316

				vapautettu luontoon (290)		290

				jäi Korkeasaareen hoitoon (4)		4

				sijoitettu toiseen tarhaan (3)		3

				hoidossa vuoden lopussa (37)		37

				kuollut		534

				luonnossa		290

				hoidossa		44

				hoitoon otetut		812

				doa		28				kuollut		484

				kuollut		188				luontoon		284

				lopetettu		268				hoidossa		44

				luontoon		284

				muu		3

				hoidossa		37

				korkeasaari		4



lupasin että hoidamme sen muutaman päivän, löytäjä hakee sen 17.5. takaisin

sohvilla hoidossa 11.4-17.4 ja 25.4-6.6

sohvilla hoidossa 11.4-17.4

ollut Sohvilla hoidossa 15.5.-6.6.

1.7. kolmaskin kuollut

1.7. kolmaskin kuollut

löytäjä vei jo kotiin 8.7. mutta lintu ei lentänyt: toi takaisin 9.7.

ollut Pasilla hoidossa

pasilla hoidossa 18.7-7.8

pasilla hoidossa 18-19.7

pasilla hoidossa

pasilla hoidossa 20.7-22.8

pasilla hoidossa

pasilla hoidossa 21.7-12.8

pasilla hoidossa 21-22.7

pasilla hoidossa 21-23.7

pasilla hoidossa 22-23.7

pasilla hoidossa 23.7

pasilla hoidossa 23.7-13.8

pasilla hoidossa 23.7

pasilla hoidossa 23-24.7

pasilla hoidossa
24.7-7.8

pasilla hoidossa 24.7-3.8

pasilla hoidossa 26-27.7

pasilla hoidossa 26.7-8.8

pasilla hoidossa 27-28.7

pasilla hoidossa 28.7-10.8

pasilla hoidossa 28.7-12.8

pasilla hoidossa 29.7-1.8

pasilla hoidossa 1.8-11.8

pasilla hoidossa 1.8-16.8.

pasilla hoidossa 1.8.2010

pasilla hoidossa 11.8-14.8

pasilla hoidossa 16.8-31.8



Taul2

		



2010



Taul3

		



2010



lajiluettelo

		



Hoitoon otetut-2010



Taul4

		



Hoitoon otetut-2010



		

								2010

						orava		151

						siili		127

						kalalokki		71

						kesykyyhky		44

						tervapääsky		44

						varis		43

						valkoposkihanhi		30

						rusakko		28

						sinisorsa		25

						talitiainen		25

						lehtopöllö		20



Vuonna 2010 Korkeasaaren luonnonvaraishoitolaan tuotiin  868 eläintä.
Lintuja tuotiin 67 eri lajia, yhteensä 532
Nisäkkäitä 13 lajia ja 332 yksilöä
Sammakkoeläimiä tuotiin 1.
Näiden lisäksi hoitolaan tuli 3 ei suomen luonnonvaraisiin kuuluvaa eläintä (kirjekyyhky,  puhvelisammakko ja viljakäärme)



		kuolleena saapunut (29)

		kuollut (189)

		lopetettu (316)

		vapautettu luontoon (290)

		jäi Korkeasaareen hoitoon (4)

		sijoitettu toiseen tarhaan (3)

		hoidossa vuoden lopussa (37)



2010

29

189

316

290

4

3

37



		

		lintu		alli

		lintu		fasaani												2010		lkm		laji

		lintu		haapana

		lintu		haarapääsky												lintu		532		67

		lintu		harakka												nisäkäs		332		13

		lintu		harmaahaikara												muu		3		3

		lintu		harmaalokki												sammakkoeläin		1		1

		lintu		harmaasieppo

		lintu		helmipöllö

		lintu		hernekerttu

		lintu		hiiripöllö

		lintu		hippiäinen

		lintu		huuhkaja

		lintu		isokoskelo

		lintu		kalalokki

		lintu		kanadanhanhi

		lintu		kanahaukka

		nisäkäs		kani

		lintu		kesykyyhky

		nisäkäs		kettu

		muu		kirjekyyhky

		lintu		kirjosieppo

		lintu		kivitasku

		lintu		kuikka

		lintu		kyhmyjoutsen

		lintu		käki

		lintu		käpytikka

		nisäkäs		kärppä

		lintu		laulujoutsen

		lintu		laulurastas

		lintu		lehtokerttu

		lintu		lehtokurppa

		lintu		lehtopöllö

		nisäkäs		liito-orava

		nisäkäs		lumikko

		lintu		maakotka

		lintu		meriharakka

		lintu		merikotka

		lintu		merimetso

		nisäkäs		metsäkauris

		lintu		mustapääkerttu

		lintu		mustarastas

		lintu		naakka

		lintu		naurulokki

		lintu		nokkavarpunen

		nisäkäs		näätä

		nisäkäs		orava

		lintu		pajulintu

		lintu		peippo

		nisäkäs		pohjanlepakko

		muu		puhvelisammakko

		lintu		punarinta

		lintu		punatulkku

		lintu		puukiipijä

		lintu		pyy

		sammakkoeläin		rupikonna

		nisäkäs		rusakko

		lintu		räkättirastas

		lintu		räystäspääsky

		lintu		sarvipöllö

		lintu		selkälokki

		lintu		sepelkyyhky

		nisäkäs		siili

		lintu		silkkiuikku

		lintu		sinisorsa

		lintu		sinitiainen

		nisäkäs		supikoira

		lintu		taivaanvuohi

		lintu		talitiainen

		lintu		tervapääsky

		lintu		tikli

		lintu		tilhi

		lintu		tuulihaukka

		lintu		valkoposkihanhi

		lintu		varis

		lintu		varpunen

		lintu		varpushaukka

		lintu		varpuspöllö

		lintu		viherpeippo

		lintu		vihervarpunen

		nisäkäs		viiksisiippa

		lintu		viirupöllö

		muu		viljakäärme

		lintu		västäräkki

				84



Kesä on vilkkain aika hoitolassa, silloin meille tuodaan  paljon orpoja tai orvoiksi oletettuja poikasia

2007 (825)

2008 (897)

2009 (978)

2010(869)

tammi

tammi

tammi

tammi

helmi

helmi

helmi

helmi

maalis

maalis

maalis

maalis

huhti

huhti

huhti

huhti

touku

touku

touku

touku

kesä

kesä

kesä

kesä

heinä

heinä

heinä

heinä

elo

elo

elo

elo

syys

syys

syys

syys

loka

loka

loka

loka

marras

marras

marras

marras

joulu

joulu

joulu

joulu

19

13

26

22

28

11

30

23

17

32

37

20

51

64

68

42

114

152

158

129

149

153

192

190

197

219

210

208

97

131

123

103

65

45

66

50

47

34

41

43

29

26

16

22

12

17

11

17

Vuonna 2010 yleisimmät lajit olivat samat kuin aikaisempinakin vuosina. Niiden keskinäinen järjestys saatttaa vähän vaihdella, mutta  samat lajit ovat kärjessä. 
 Vuoden 2010 talvella tuli normaalia enemmän nälkiintyneitä pöllöjä,
johtuen paksusta lumipeitteestä ja huonosta  myyrätilanteesta.



		syys-maaliskuu				lkm		hoitoon jääneet		yli viikon hoidossa

		kaikki				158		86		66

		petolinnut				35		22		17

		lokit				7		0

		vesilinnut				7		6		5

		orava				18		12		8

		siili				20		14		14

		pikkulinnut				33		19		13

		varislinnut				8		3		3

		edellisvuoden								25

		siili								14

		petolinnut								3

		vesilinnut								6

				keskiarvo		2010 yli viikon		juv

		huhtikuu		56		12

		toukokuu		138		70		60



pairsi pulut,kanit,kyhmärit, supikoirat,valkoposket

paitsi kyhmärit ja valkoposket





31 % luontoon 

Kaikkien hoitoon toimitettujen (N = 914) hoitotulos (2016) 



60 % luontoon 

Hoitoonotettujen (N = 418) hoitotulos (2016) 



Hoitokriteerit 
 
 

• Laji 
• Kunto 
• Hoidon kesto 
• Selviäminen luonnossa 
• Resurssit 
• Vuodenaika 
 

 



Lokin poikanen 

Kuva: Helsingin pelastuslaitos 



”Mäkkärivaris” 



Hoitokriteerit 
 
 

• Laji 
• Kunto 
• Hoidon kesto 
• Selviäminen luonnossa 
• Resurssit 
• Vuodenaika 
 

 









Hoitotoimenpiteitä 

 Nälkiintyneiden letkutus / pakkoruokinta 
 Poikasten ruokinta ja hoito 
 Pienten haavojen hoito 
 Nokan, kynsien, hampaiden hoito 
 Lievien murtumien hoito 
 Tahriintuneiden eläinten pesu 
 Loishäätö 
 Antibiootit ja kipulääkkeet 
 Siimojen ja koukkujen irrotus  
 Lopetus 
 Lepo ja rauha 

 































 
 



TAKAISIN LUONTOON! 













Joskus harvoin ja poikkeuksellisissa tapauksissa 
eläinyksilöitä päätyy luonnosta eläintarhaan 

Esim. Emostaan ja pahnueestaan eksynyt villisian possu ”Töpseli”, joka vappuna 
2014 tuotiin  Korkeasaaren Villieläinsairaalaan, ja joka oli kesyyntynyt ihmiseen. 
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