
itäosasta puutteena. 

roska-astioiden määrä, valaistus alueella ja vieraslajien torjunta. Eräät vastaajista kokivat grillikatoksen puuttumisen alueen

viljelypalstojen siisteys,

Uutelan länsipuolen kanava. 

muutamien vastaajien mieleen. Hajamerkintöjä saivat myös muun muassa Uutela yleisesti, alueen metsät, suot ja niityt sekä

kallioita merinäköaloineen. Skatan tilan perinnemaisemat ja tunnelma olivatkoirapuistoa, grillipaikkoja sekä 

kävijöitä puoleensa. Vastaajat pitivät mieluisina myös viljelypalstoja, Pitkälahden suulla sijaitsevaa suojaista ja rauhaisaa uimarantaa,

ja luonto ihastuttivat myös monia. Skatanniemen ja luonnonsuojelualueen rauhallisuus verrattuna muuhun Uutelaan veti myös

rannat ja kalliot. Vastaajat arvostivat Skatanniemen merta ja merellisiänäköaloja tarjoavia kallioita. Luonnonsuojelualueen metsät

Kyselyn perusteella mieluisimmat paikat Uutelassa olivat Särkkäniemen luonnonsuojelualue sekä ulkoilualueen eteläosan

 

 sekä Särkkäniemen luonnonsuojelualueelle.

etelänpuoleisia

toivottiin parempaa ulkoilureittiä.

selkeämpää ulkoilureittiä, sillä nykyinen niemeen johtava reitti koettiin hankalaksi ja epämääräiseksi. Myös Halkullanniemeen

 Skatanniemeen toivottiinesittivät uusia virallisia reittejä alueen eteläosan metsiin

puolelle toivottiin lisää reittejä yhdistämään uudelle koira-aitaukselle johtava tie alueella jo kulkeviin reitteihin. Vastaajat

Uusia reittejä toivottiin pääasiassa alueen pohjoisosaan ja erityisesti Skatan tilalta Eteläreimarintielle. Alueen pohjois-

Vastaajien toivomia puuttuvia reittejä

kuin muutaman merkinnän.

ongelmalliseksi. Osa vastaajista koki ulkoilureittien kunnon paikoin huonoksi, mutta mikään yksittäinen paikka ei kerännyt

Eniten merkintöjä keräsivät Uutelan alueella kulkevat autotiet. Tien pölyäminen esimerkiksi viljelypalstojen kohdalla koettiin

Huonokuntoisiksi koetut reitit

alueen autoliikennettä. Edellä mainittujen lisäksi alueella nähtiin moninaisia parantamiskohteita, kuten 

Laiduntavia eläimiä toivottiin palautettavaksi Skatan tilalle. Koirapuisto koettiin ongelmalliseksi, koska sen koettiin lisäävän

toivoivat Skatan tilan nykytilanteen parantamista ja tilan ottamista yleiseen käyttöön. Palveluista tilalle ehdotettiin mm. kahvilaa.

kieltää alueella kokonaan. Myös polkupyöräilijöiden nopeuksia ja pyöräilyä ulkoilureiteillä haluttiin rajoittaa. Monet vastaajat

mainintoja käyttäjiltä. Uutelaan toivottiin nopeus- ja pysäköintivalvontaa ja ajoneuvoliikenne haluttiin joissain kommenteissa

läheisyydessä, jossa puusto varjostaa reunimmaisia palstoja. Uutelan teiden ja kuntoilureittien kunto ja valvonta keräsi

luonnontilassa, mutta vastauksissa toivottiin myös aktiivisempaa otetta metsien hoidossa, muun muassa viljelypalstojen

polttopuita. Parannettavaa nähtiin alueen metsänhoidossa, valtaosa kommenteista toivottiin metsien suojelua ja säilyttämistä

Eniten parannettavaa nähtiin grillikatosten kunnossa, sillä ne koettiin roskaisiksi ja rauhattomiksi eikä niissä ollut tarjolla

Paikassa parannettavaa

onko ranta yksityistä vai julkista aluetta.

helpottavia rakennelmia. Meriharjun rantojen saavutettavuus herätti kysymyksiä vastaajien keskuudessa, sillä ei oltu varmoja,

ryteikköiseksi tai muuten vaikeasti saavutettavaksi. Osalle jo saavutettavissa olevista rannoista toivottiin veden äärelle pääsyä

äärelle. Edellisten lisäksi pääsyä veden ääreen toivottiin Särkkäniemen luonnonsuojelualueen pohjoispuolella, missä ranta koettiin

alueiden ulkopuolelta. erityisesti Halkullanniemessä ja Nuottasaaressa toivottiin selkeästi uusia mahdollisuuksia päästä veden

Osa vastaajista korosti nykyisin helposti saavutettavien rantojen tärkeyttä, kun taas toiset merkitsivät paikkoja virallisten virkistys-

Tässä haluaisin päästä veden äärelle

Mielipaikka
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