
UUTELAN ALUEFOORUMI

Vuosaari-seura, Uutelan aluefoorumi, Aurinkolahden peruskoulu, 15.3.2017



Tilaisuuden kulku

17:30 Vuosaari-Seuran puheenjohtaja Hanna-Kaisa 
Siimes avaa tilaisuuden

17:40 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma-
luonnoksen esittely, aluesuunnittelija 
Nina Mouhu, HKR

18:00 Vuosaari-Seuran puheenvuoro, Matti Lipponen

18:10 Keskustelua ja kysymyksiä

18:30 Työpaja: Anna palautetta Uutelan kunnostus-
hankeluonnoksista!

1) Pohjoinen sisääntuloalue sekä Mustalahden 
venesataman sisääntuloalue (Tuuli Ylikotila)

2) Halkullanniemi ja Nuottasaari (Nina Mouhu)
3) Viljelypalstat (Reeta Pellinen)
4) Uudet reitit ja maisemanhoito (Antti Siuruainen)

19:00 Työpajan purku

19:30 Vuosaari-Seuran yhteenveto, tilaisuuden päätös



Tarkastelualueen sijainti ja rajaus



Ortoilmakuva

• 2015/2016



Alueen asemakaava

• Uutelan ydinalueet ovat pääosin VL ja 
VR-alueita.

• Kaava-alueella on myös mm. loma- ja 
virkistyspalveluiden, erillispientalojen 
ja venesataman korttelialueita sekä 
suojelualueita.

• Kaavaan sisältyy myös toistaiseksi 
toteutumaton Skatanniementien 
katuvaraus, joka johtaa pohjoisesta 
Itäreimarintieltä Uutelan vanhan 
koira-aitauksen viereen. 

• Vuotien eteläpuolella sijaitseva 
niittyalue on varattu Aurinkolahden 
itäosan asemakaavassa hautausmaan 
laajentumisalueeksi (EH) ja 
lähivirkistysalueeksi (VL) mutta 
hautausmaan laajennusta ei ole 
toistaiseksi tiedossa. 



Uutela osana Helsingin viherstrategiaa
Vihersormet ja VISTRA II eli Viher- ja virkistysalueiden strateginen kehityskuva 



Luontoarvot

• Särkkäniemen luonnonsuojelualue

• Uudet vahvistettavat ls-alueet

• Hoitoluokituksen arvometsäalueet

• Lähes koko Uutelan alue on tärkeä 
lepakkoalue sekä matelija- ja 
sammakkoeläinkohde

• Suuri osa alueesta on luokiteltu 
tärkeäksi lintukohteeksi 



Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017-2026

1) Nykytilanteen kartoitus, maisema-analyysi

2) Asukaskysely, syksy 2016
• Kerro kartalla -internetpalvelu 
• Maastokysely

3) Suunnitelman yleiset linjat, kevät 2017
• Maisematavoitteet (ohjaavat seuraavan vaiheen luonnonhoidon toteutussuunnittelua)
• Toiminnalliset tavoitteet
• Toimenpidetarpeet

4) Suunnitelmatarkennukset, kevät 2017
• Vuotien ja Kauniinilmankujan sisääntuloalue
• Mustalahden venesataman sisääntuloalue (LIV:n aluetta osittain)
• Halkullanniemi ja Nuottasaari
• Viljelypalstat
• Uudet reitit

5) Valmis suunnitelma ja hankkeet, kevät/kesä 2017
• Lautakuntakäsittely 9.5.17

6) Tarvittava jatkosuunnittelu ja toteutus vaiheittain
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Nykytilanteen maisema-analyysi



Asukaskyselyn tuloksia kartalla

Mielipaikka

Tässä haluaisin päästä veden 
äärelle

Paikassa parannettavaa

Huonokuntoisiksi koetut reitit

Vastaajien mainitsemia 
puuttuvia reittejä



Asukaskyselyn tuloksia kartalla

Mielipaikka
Kyselyn perusteella mielipaikkoja ovat etenkin:
• Särkkäniemen luonnonsuojelualue
• Eteläosan rannat ja kalliot
• Skatanniemen meri ja kalliot 
• Luonnonsuojelualueen metsät
• Viljelypalstat 
• Suojaisat uimarannat
• Koira-aitaus
• Grillipaikat
• Skatan tilan perinnemaisemat ja tunnelma

Tässä haluaisin päästä veden äärelle
• Halkullanniemi ja Nuottasaari
• Koillisranta, Särkkäniemen luonnonsuojelualueen pohjoispuoli
• Rannoille toivottiin veden äärelle pääsyä helpottavia rakennelmia
• Meriharjun rantojen käyttö herätti kysymyksiä

Paikassa parannettavaa
• Grillikatosten kunto, roskaisuus 
• Teiden ja ulkoilureittien kunto ja valvonta
• Nopeus- ja pysäköintivalvonta
• Ulkoilureiteillä pyöräilyn rajoittaminen
• Skatan tilan parantaminen ja tilan ottaminen yleiseen käyttöön
• Laiduntavat eläimet
• Koirapuiston koettiin lisäävän alueen autoliikennettä
• Viljelypalstojen siisteys
• Roska-astiat, valaistus, vieraslajien torjunta
• Metsänhoito

• valtaosassa kommentteja toivottiin metsien säilyttämistä 
luonnontilassa

• toivottiin myös aktiivisempaa otetta metsien hoidossa, mm. 
viljelypalstojen läheisyydessä 

Huonokuntoisiksi koetut reitit
• Autotiet (pölyäminen)
• Osa vastaajista koki ulkoilureittien kunnon paikoin 

huonoksi, mutta mikään yksittäinen paikka ei 
korostunut

Vastaajien mainitsemia puuttuvia reittejä
• Uutelan pohjoisosa
• Skatan tilalta Eteläreimarintielle
• Särkkäniemen luonnonsuojelualue
• Eteläosan metsät
• Skatanniemi
• Halkullanniemi



Tavoitteellinen maisemarakenne ja maisemanhoito-
suositukset



Maisema-alueet

Esimerkki: Maisema-alue nro 6

Maisemarakenne ja maisemakuva: Uutelan keskiosan 
osittain avoin ja ossittain umpeutunut laaksokokonai-
suus, jota reunustavat pitkänomaiset kallioiset metsä-
selänteet. Viljelyyn ja laidunnukseen sopivana alue on 
muodostanut Skatan kulttuurimaiseman ytimen. 

Maiseman erityispiirteet: Vanhaa viljely-/ laidunmaise-
maa, jossa avoin maisematila on hahmotettavissa hyvin. 
Miljöön keskipisteenä on Skatan tilan pihapiiri. 

Tavoitteet: Kulttuurimaiseman ydinaluetta pidetään avoi-
mena ja yhtenäisenä maisemallisena kokonaisuutena. 
Viljelypalstat ja niiden avoimet reuna-alueet toteuttavat 
vanhan kulttuurimaiseman tavoitteita. Metsittyneitä ja 
umpeenkasvaneita laakson osia ja reunoja pidetään 
avoimena tai hakamaisena. Luoteisosan metsittynyt niitty 
ennallistetaan puoliavoimeksi lehtoniityksi, jossa on 
avoimia niittyalueita kerroksellisten metsäsaarekkeiden 
välissä. Koneellisen niiton mahdollisuuksia parannetaan 
vesakon ja nuoren puuston säännöllisillä raivauksilla 
sekä parantamalla kuivatusta. Ojat pidetään toiminnassa 
mm. kasvillisuutta poistamalla. Uutelantien varsi 
käsitellään hoidetumpana  näkymäyhteyksien 
säilyttämiseksi. Tienvarren maisemassa korostetaan 
komeita mäntyjä ja kallioseinämiä. 



Hoitoluokat

• Suunnittelualueesta 41 prosenttia on 
hoitoluokitettu C2.1 ulkoilumetsäksi.

• Peräti 37 prosenttia alueesta (53 hehtaaria) on 
hoitoluokassa LS, eli suojelussa tai suojelu-
ohjelmassa (Helsingin luonnonsuojeluohjelma 
2015–2014 ja metsäverkostoselvitys 2015).

• Näiden lisäksi kolme prosenttia alueesta on 
C5 arvometsäluokassa.

• Niitty- ja hakamaa-ympäristöjä B2-B5 alueella 
on 14 prosenttia (20 hehtaaria)



Reitistön, palveluiden ja toimintojen kehittäminen



Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Esitellään suunnitelmatarkennusten luonnokset ja jatketaan 
työskentelyä työpajoissa (tavoitteena on että jokainen halukas ehtii 
osallistua kahteen ryhmään, 15 min. per ryhmä) 

Työpaja 1: Pohjoinen sisääntuloalue sekä
Mustalahden venesataman sisääntuloalue

Työpaja 2: Halkullanniemi ja Nuottasaari

Työpaja 3: Viljelypalstat

Työpaja 4: Uudet reitit ja maisemanhoito



Pohjoinen sisääntuloalue

• Polun parannus ja uusi käytävä

• Uusi opastaulu 

• Kauniinilmankujan reunus 
puistomaisemmaksi

• Niittyjen kunnostus, ojien perkaus

• ”Arboretumin” tulevaisuus

• Puukujanne ja näkymät kartanon 
suuntaan



Mustalahden venesataman sisääntuloalue

• Venesäilytyspaikan rajaaminen 
aidalla ja istutuksilla

• Tien reunaan uusi istutuskaista

• Uudet penkit ja roskis nykyisen 
opastaulun yhteyteen

• Uusi opastaulu ohjaaman 
rantareitille 

• Kasvillisuuden poistoa 
tienvarressa



Halkullanniemi ja Nuottasaari

• Halkullanniemi ja Nuottasaari 
virkistyskäyttöön

• Uusi noin 2,5 m levyinen käytävä 
(uusien tonttien ohi) ja kapeampi 
polku rantaan

• Sillan kunnostus

• Nuottasaaren vanha rakennus 
puretaan

• Nuottasaareen uusi laituri, mitä 
muuta?



Viljelypalstat

• Tarvetta uudelle pysäköintialueelle 
pohjoisosassa?

• Tarvetta uusille palstoille? 

• Pääojien kunnostus, ojissa kasvavan 
kasvillisuuden poisto 

• Länsiosan niittyjen kunnostus ja puuston 
harvennus

• Pohjoisosassa sekä itäreunassa puuston 
harvennusta

• Uutelantien rummun uusiminen ja 
uudet suojakaiteet



Uudet reitit
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Uutelan hoito-ja kehittämissuunnitelman etenemistä 
voi seurata viraston nettisivuilta

http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/uutelan_hks

Palautetta Uutelan suunnitelmaluonnoksesta voi antaa 
Nina Mouhulle 31.3. saakka

nina.mouhu@hel.fi

Suunnitelmaluonnos on esillä verkossa 24.-28.4. 


