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Helsingin kaupunki    LAUSUNTO 

Kirjaamo helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Ympäristöpalvelut 

 

tiedoksi Jere Salminen jere.salminen@hel.fi ja Esa Nikunen esa.nikunen@hel.fi  

 

Lauttasaari-Seuran lausunto Ulko-Hattu -luodon suojelusta, diaarinumero: HEL 2020-011402. 

 

Lauttasaari-Seura [jäljempänä Seura] kiittää Helsingin kaupunkia myönteisestä suhtautumisesta seuran 

aloitteeseen Ulko-Hattu -luodon suojelemiseksi ja sen suojelun nopeasta käynnistämisestä. Ulko-Hatun 

käyttö- ja hoitosuunnitelman tärkein tavoite on linnustollisen arvon säilyttäminen, kuten Helsinki esittää. 

 

Pyydettynä lausuntona Ulko-Hatun suojeluesityksen ja käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksista Seura 

toteaa seuraavaa: 

 

• Käyttö- ja hoitosuunnitelma on valmisteltu huolellisesti. Suojelupäätös voidaan tehdä jo olemassa 

olevan tiedon pohjalta. Lisätutkimusten tekeminen ei toisi uutta tietoa, vaan hidastaisi päätöstä 

ja vaarantaisi linnuston pesimätuloksen tulevina vuosina ja vähentäisi alueen suojeluarvoa. 

• Suojelupäätös tarvitaan alueen arvokkaan linnuston takia. Kuten ehdotuksessa todetaan suojelu 

varmistaa myös luodon luontotyyppien luonnontilaisuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla. 

• Kohteen uhkatekijät on tunnistettu hyvin. Toimenpiteet, kuten maihinnousukielto pesimäaikana 

ja muut rauhoitusmääräykset, uhkien eliminoimiseksi ovat oikeita ja tarpeellisia. 

• On perusteltua, että Ulko-Hattu -luodon lisäksi rauhoitettaisiin myös 50 metriä leveä vyöhyke 

ympäröivää vesialuetta. 

• Kohteen kasvillisuudesta on saatu riittävä tieto yleispiirteisellä selvityksellä eikä tässä vaiheessa 

tarvita erillistä selvitystä. Vaikka kohteessa ei ole harvinaisia kasveja, pyydämme harkitsemaan, 

että suojeluperusteeksi lisätään rakkohaurulle suotuisa matalikkoalue. 

• Ehdotuksessa otetaan aiheellisesti kantaa haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan ja pienpetojen 

lailliseen pyyntiin ja tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden 

rakentamiseen. Toimet ovat kannatettavia, mikäli varmistetaan, että niistä ei aiheudu haittaa 

suojelulle. Ehdotamme vielä harkittavaksi kurtturuusun poistamisehdotusta, sillä ruusu antaa 

suojaa pesivälle linnustolle. 

• Toivottavasti kaupunki varaa jatkossa lisää resursseja Ulko-Hatulla erityisesti pesimäaikaisen 

maihinnousukiellon valvontaan ja yleisesti arvokkaiden luontokohteiden suojeluun. 

 

Oli erinomaista, että kaupungin avainhenkilöt ja suojelupäätöksen valmistelijat kävivät tutustumassa 

Ulko-Hattuun ja että Seuran edustajat kutsuttiin tilaisuuteen mukaan. Seura tarjoaa jatkossakin 

asiantuntemuksensa ja paikallistietonsa tätä ja muitakin omaa alueettaan koskevissa asioissa ja osallistuu 

suojelutoimiin mahdollisuuksiensa mukaan. Luonto- ja ympäristöteemat kuuluvat Seuran kaavoitus- 

liikenne- ja ympäristötyöryhmän toimialaan ja yhteyshenkilö niissä on työryhmän puheenjohtaja Katri 

Penttinen, sp: penttinen.katri.k@gmail.com, p. 050 5916010. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

LAUTTASAARI-SEURA -DRUMSÖ-SÄLLSKAPET RY 

 

Juha Beurling-Pomoell  Katri Penttinen 

puheenjohtaja   Kaavoitus- liikenne- ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja 
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