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Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Johdanto

Pormestarinluodot on Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohde linnustollisten arvojen 
perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on kohteen linnustollisen arvon säilyttäminen.

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee vain Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvaa ja kaupungin 
omistamaa, neljästä luodosta koostuvaa osuutta.

Suunnitelman valmistelu

Hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikössä. 
Suunnitelmasta vastasi luonto- ja ympäristötietoisuustiimi. Päävastuussa suunnitelmasta oli kirjoittaja, 
ympäristötarkastaja Jere Salminen. Suunnitelmaa varten ei perustettu erillistä ohjausryhmää, koska se 
valmisteltiin ympäristöpalvelujen omana työnä. Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole myöskään merkittäviä 
vaikutuksia muiden kaupungin toimialojen kuin kaupunkiympäristön toimialan eikä sen muiden palvelujen 
kuin ympäristöpalvelujen toimintaan. Suunnitelmaa ovat kommentoineet ympäristötarkastaja Tuomas 
Lahti, ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen ja ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro.

Alueen inventointi

Hoito- ja käyttösuunnitelman kirjoittaja teki Pormestarinluodoille inventointikäynnin 17.10.2018 
tarkoituksena mahdollisten elinympäristömuutosten, erityisesti haitallisten vieraskasvilajien esiintymisen 
tarkistaminen. Lisäksi havainnoitiin roskaantumista ja muita ihmisvaikutuksia. 

Itäisemmällä isolla luodolla kasvoi kurtturuusua puolen aarin laajuinen pusikko, lisäksi kaksi pientä 
pienempää pensasta ja jokin muu ruusulaji (noin metrin korkuinen pensas). Myös pieni terttuselja ja matala 
vieras tuhkapensas löytyivät luodolta. Luoto oli pahoin roskaantunut. Muilla luodoilla ei kasvanut haitallisia 
vieraskasvilajeja, eikä niillä ollut läheskään yhtä paljon roskia kuin itäisemmällä isolla luodolla.

Hoito

Hoidon tavoitteena on pitää luodot monipuolisen saaristolinnuston pesimäpaikkana. 

Jos luodoilla havaitaan haitallisiin vieraslajeihin lukeutuvan minkin tai muun pienpedon aiheuttamia tuhoja, 
pedot pyritään poistamaan mahdollisimman nopeasti.

Haitalliset vieraskasvilajit, erityisesti kurtturuusu poistetaan luodoilta.

Tarvittaessa vesilinnuille voidaan tehdä pesälaatikoita ja kokeilla erityyppisiä tekopesämalleja.

Mikäli luotojen pesimälinnusto taantuu, niille voidaan kuljettaa maa-ainesta lintujen pesinnän auttamiseksi. 
Lisäämällä soraa sopiviin kohtiin voidaan parantaa erityisesti tiirojen ja kahlaajien pesintätulosta.

Luotojen roskaantumista on seurattava, ja tarvittaessa korjattava roskia pois luodoilta. Rauhoituspäätös 
todennäköisesti vähentää luodoilla kävijöiden jättämien roskien määrää.
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Käyttö

Pormestarinluodoilla on virkistyskäyttöä erityisesti lintujen tarkkailukohteena. Pikku Mustasaaren ja 
Lonnan sijainti mahdollistaa lintujen katselun melko lyhyen matkan päästä. Lintujen tarkkailu suojelualueen 
ulkopuoliselta, Pormestarinluotojen läntisimmältä luodolta, ei ole suositeltavaa lintujen pesimäaikana.

Kullekin luodolle sijoitetaan suojelupäätöksen jälkeen punakeltainen maihinnousun ja ympäröivällä 
vesialueella 25 metrin säteellä luodosta liikkumisen 1.4.-15.8. kieltävä taulu. Muina aikoina liikkumista ja 
rantautumista ei ole rajoitettu, ja luotoa voidaan käyttää rauhoitusmääräysten sallimaan virkistykseen, 
kuten kalastukseen.

Kuva 1. Kurtturuusupensaikkoa itäisemmällä isolla luodolla. Kuva: Jere Salminen.
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Kuva 2. Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen rajaus (vihreällä). Pohjakartta: Kiinteistökartta 
(© Helsingin kaupunki).


