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1 JOHDANTO 

 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa, joka ohjaa 

Uutelan ulkoilualueiden ja alueella sijaitsevien eri palveluiden ylläpitoa sekä kehittämistä. Tavoit-

teena on, että suunnitelma valmistuu keväällä 2017. 

 

Kyselyssä kartoitimme lähiasukkaiden ja alueen muiden käyttäjien näkemyksiä ja toiveita. Saimme 

näin tietoa alueen puutteista ja vahvuuksista. Kyselyssä pystyi esimerkiksi 

 merkitsemään kartalle paikkoja, joissa kysymyksissä esitetyt asiat toteutuvat 

 tarkentamaan ja/tai kommentoimaan vastaajan itse merkitsemiä karttamerkintöjä 

 vastaamaan monivalintakysymyksiin ja arvioimaan esitettyjä väittämiä 

 kirjoittamaan vapaata palautetta Uutelan viheralueiden kehittämisestä. 

 

Kyselyvastauksia ja internetissä Kerro kartalla -palvelussa julkaistuja keskusteluja käytetään lähtö-

tietona suunnitelman laadinnassa. Uutelan luonnonsuojelualueet sekä yksityiset tontit eivät sisälly 

suunnittelualueeseen. Kaikkiaan 341 vastauslomaketta analysoitiin ja keskeisimmät tulokset on 

koottu tähän raporttiin. 

 

 

2 KYSELYMENETELMÄN KUVAUS 

 

Kyselyyn kerättiin vastauksia sekä Kerro kartalla -internetpalvelussa että Uutelassa tehdyllä maas-

tokyselyllä. Tämän lisäksi kyselyyn pystyi vastaamaan paperisella lomakkeella, joita oli saatavilla 

Vuosaaren lähiöasemalla ja rakennusviraston asiakaspalvelussa. Kerro kartalla -palvelu oli avoinna 

26.9.–31.10.2016 ja maastokysely toteutettiin 3.–31.10.2016. Kyselystä tiedotettiin lehti-

ilmoituksin Metro- ja Vuosaari-lehdessä kahteen kertaan kyselyn aikana. Uutelassa sijaitsevien 

kiinteistöjen omistajille lähetettiin tieto kirjeitse. Alueen asukas- ja kaupunginosaseuroille tieto lä-

hetettiin sähköpostilla. Käytetty kyselylomake löytyy liitteestä 1. 

 

Maastokyselyn toteutuksesta vastasi Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst. Maastokyselyssä 

vastauksia kerättiin viidellä kyselypaikalla yhteensä 32 tuntia, joista 16 tuntia arkisin ja 16 tuntia 

viikonloppuisin. Kyselypaikat sijoittuivat Uutelaan vilkkaimpien reittien varsille ja risteyspaikkoi-

hin (kuva 1). 
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Kuva 1. Maastokyselypaikkojen sijainti kyselyalueella. 

 

 

3 TULOKSET 

 

3.1 Kerätty aineisto 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 341 henkilöä (kuva 2). Vastaajista 207 eli noin kolme viidesosaa oli nai-

sia ja 130 eli kaksi viidesosaa miehiä. Neljä vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajista lähes 

kolme neljäsosaa oli Vuosaaren tai lähialueiden asukkaita ja runsas viidennes alueen käyttäjistä 

saapui alueelle muualta Helsingistä (kuva 3). Vain alle neljä prosenttia vastaajista oli kotoisin Hel-

singin ulkopuolelta.  
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Kuva 2. Kerätyt vastausmäärät eri lähteisiin jaoteltuna. 

 

 

Kuva 3. Kyselyyn vastanneet asuinpaikan mukaan jaoteltuna (kysymys 6). 

  

101

235

5

Vastauksen lähde

Maasto Kerro kartalla Paperiversio
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Vastaajista melkein puolet olivat 45–64-vuotiaita (kuva 4). Kolmannes vastaajista oli 25–44-

vuotiaita ja viidennes yli 65-vuotiaita. Alle 25-vuotiaita vastaajia oli selvästi vähemmän. 

 

Kuva 4. Kyselyyn vastanneet ikäluokkiin jaettuna. 

Asuinpaikkaan suhteutetun ikäjakauman (kuva 5) perusteella muualla Helsingissä asuvista vastaa-

jista 45 % kuului ikäryhmään 25–44-vuotiaat ja 30 % ikäryhmään 45–64-vuotiaat. Vastaavat luvut 

Vuosaaressa tai lähialueilla asuvilla olivat 37 % ja 48 %. Myös yli 65-vuotiaiden vastaajien suhteel-

linen osuus oli pienempi muualta Helsingistä saavuttaessa kuin lähiasukkaiden osalta. 

 
Kuva 5. Ikäjakauma asuinpaikoittain 
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Karttakysymyksiin saatiin vastauksia yhteen 768 kappaletta (kuva 6). Vastauksista 45 % käsitteli 

kyselyyn osallistuneiden mielipaikkoja, 25 % paikassa parannettavaa -kysymystä ja noin 15 % ve-

den äärelle pääsyä. Karttaan viivoin merkittävät kysymykset eivät keränneet yhtä runsaasti vastauk-

sia: uusia ulkoilureittejä esitettiin yhteensä 52 merkinnällä ja reitin kuntoa arvioitiin 47 merkinnällä. 

Kaikki kyselyyn osallistujat huomioiden karttakysymyksiin kertyi keskimäärin 2,25 vastausta kyse-

lyyn osallistunutta kohden. 

 

Kuva 6. Karttakysymysten merkintämäärät kysymyskohtaisesti jaoteltuna. 

 

3.2 Karttakysymykset 

 

3.2.1 Mielipaikka 

 

Vastaajien mielipaikkoja Uutelassa esitellään kuvassa 7 eri luokkiin värikoodein jaoteltuna. Kyse-

lyn perusteella mieluisimmat paikat Uutelassa olivat luonnonsuojelualue (vastauksia 70 kappaletta) 

sekä ulkoilualueen eteläosan rannat ja kalliot (67). Skatanniemi keräsi 37 merkintää. Näillä alueille 

vastaajat arvostivat erityisesti merta ja merellisiä näköaloja tarjoavia kallioita. Luonnonsuojelualu-

een metsät ja luonto ihastuttivat myös monia. Skatanniemen ja luonnonsuojelualueen rauhallisuus 

345

125

199

52
47

Karttakysymysten vastausmäärät

Mielipaikka Veden äärelle Paikassa parannettavaa

Uusi reitti Reitti huonossa kunnossa
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verrattuna muuhun Uutelaan veti myös kävijöitä puoleensa. Vastaajat pitivät mieluisina myös vilje-

lypalstoja (23), Pitkälahden suulla sijaitsevaa suojaista ja rauhaisaa uimarantaa (19), koirapuistoa 

(19), grillipaikkoja (18) sekä etelänpuoleisia kallioita merinäköaloineen (13). Skatan tilan perinne-

maisemat ja tunnelma olivat myös joidenkin ihmisten mieleen (6). Muita merkintöjä saivat myös 

muun muassa Uutela yleisesti, alueen metsät, suot ja niityt sekä Uutelan länsipuolen kanava (73). 

 

 
Kuva 7. Vastaajien merkitsemiä mielipaikkoja Uutelassa. Merkinnät on jaoteltu kymmeneen 

eri luokkaan kuvan selitteen mukaisesti (kysymys 1). 

 

3.2.2 Tässä haluaisin päästä veden äärelle 

 

Vastaajat tulkitsivat kysymystä kahdella eri tavalla: osa vastaajista korosti nykyisten saavutettavissa 

olevien rantojen tärkeyttä (41 vastausta), kun taas toiset merkitsivät uusia paikkoja (kuva 8). Erityi-

sesti Hallkullanniemessä ja Nuottasaaressa (32) toivottiin selkeästi uusia mahdollisuuksia päästä 
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veden äärelle. Edellisten lisäksi pääsyä veden äärelle toivottiin Uutelan koillisosaan luonnonsuoje-

lualueen pohjoispuolella (14). Tämä alue koettiin ryteikköiseksi tai muuten vaikeasti saavutettavak-

si. Osalle jo saavutettavista olevista rannoista toivottiin veden äärelle pääsyä helpottavia rakennel-

mia (3). Alueelle toivottiin myös selkeitä opasteita sen suhteen, mitkä rannat ovat yleisessä käytössä 

ja mitkä yksityisiä. Muun muassa Meriharjun rantojen saavutettavuus herätti kysymyksiä vastaajien 

keskuudessa (6). 

 

 
Kuva 8. Vastaajien merkitsemät paikat, joissa he haluaisivat päästä veden äärelle (kysymys 2). 

 

3.2.3 Paikassa parannettavaa 

 

Eniten parannettavaa nähtiin grillikatosten kunnossa (kuva 9), jotka koettiin roskaisiksi ja rauhatto-

miksi (vastauksia 44 kappaletta). Polttopuiden puute ihmetytti kyselyyn osallistuneita. Alueen met-

sänhoito sai myös osakseen merkintöjä (27), joista valtaosassa toivottiin metsien säilyttämistä en-

nallaan luonnontilassa ja metsien suojelua. Osa vastaajista kuitenkin toivoi aktiivisempaa otetta 
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metsien hoitoon muun muassa viljelypalstojen läheltä, jotta reunimmaisetkin palstat saisivat riittä-

västi valoa. Myös teiden ja ulkoilureittien kunto sekä niiden valvonta huomiotiin (23). Alueelle toi-

vottiin lisää nopeus- ja pysäköinninvalvontaa ja osa vastaajista halusi kieltää yleisen liikenteen alu-

eella kokonaan. Myös polkupyörien nopeuksia ja polkupyöräilyä reiteillä haluttiin rajoittaa. 

 

Monet vastaajista toivoivat Skatan tilan nykytilanteeseen parannusta ja paikan ottamista takaisin 

yleiseen käyttöön (19). Alueelle ehdotettiin muun muassa kahvilaa ja toivottiin perinnemaisemaan 

sopivien eläinten palauttamista tilalle. Ihmiset löysivät parannettavaa myös alueella sijaitsevasta 

koirapuistosta (6). Koiranulkoiluttajien koettiin lisäävän alueen liikennettä, sillä vastaajien mukaan 

koirapuistoon saavuttiin usein autolla. Vastaajien toiveissa olikin, että autoliikennettä koirapuistoon 

rajoitettaisiin. Edellä mainittujen lisäksi alueella nähtiin moninaisia parantamiskohteita (80), kuten 

viljelypalstojen siisteys, roska-astioiden määrä, valaistus alueella ja vieraslajien torjunta. Eräät vas-

taajista kokivat grillikatoksen puuttumisen alueen itäosasta puutteena.  

 

Kuva 9. Parannettaviksi merkittyjä paikkoja Uutelassa (kysymys 3). 
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3.2.4 Puuttuvat reitit 

 

Uusia reittejä toivottiin pääasiassa alueen pohjoisosaan ja erityisesti yhteyttä Uutelasta Eteläreima-

rintiehen (karttamerkintä 1, kuva 10). Alueen pohjoispuolen sisäosiin toivottiin myös lisää reittejä 

yhdistämään uudelle koira-aitaukselle johtava tie ja alueella jo kulkeva reitti (2). Edellisten lisäksi 

muutamat vastaajat esittivät uusia virallisia reittejä kulkemaan alueen eteläosien metsissä sekä 

luonnonsuojelualueella (3). Selkeämpää ulkoilureittiä toivottiin myös Skatanniemeen (4), jonne 

johtava reitti koettiin hankalaksi ja epämääräiseksi. Myös Halkullanniemeen toivottiin selkeää ul-

koilureittiä (5). 

 

Kuva 10. Vastaajien toivomia uusia reittejä (kysymys 4). 

 

3.2.5 Reitti huonossa kunnossa 

 

Reittien kuntoa kommentoitiin vain 47 vastaajan toimesta. Eniten merkintöjä keräsivät Uutelan alu-

eella kulkevat autotiet (karttamerkintä 1), jotka monet kokivat huonokuntoisiksi (kuva 11). Esimer-

kiksi viljelypalstojen kohdalla teiden pölyäminen koettiin ongelmalliseksi. Paikoitellen ulkoilureit-

tienkin kuntoa kritisoitiin, mutta vain muutaman vastaajan voimin eikä autoteitä lukuun ottamatta 

yksikään paikka kerännyt kuin muutaman merkinnän.  
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Kuva 11. Huonokuntoisiksi koettuja reittejä Uutelassa (kysymys 5). 

 

3.3 Käyttäjätietoja ja mielipiteitä 

 

3.3.1 Käyttöaktiivisuus ja saapuminen Uutelaan 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa käyttää aluetta aktiivisesti ja noin neljä viidestä vastaajasta kertoi-

kin käyvänsä Uutelassa vähintään kerran viikossa (kuva 12). Päivittäin aluetta käyttää lähes joka 

viides kyselyyn vastanneista ja useita kertoja viikossa alueella vierailevien osuus oli noin kaksi vii-

desosaa. Kerran viikossa alueella käyviä oli kyselyssä yhtä paljon kuin päivittäin aluetta käyttäviä. 

Keskimäärin kolmannes vastaajista käy Uutelassa harvemmin kuin kerran viikossa. Vaikka valtaosa 

kyselyyn osallistuneista saapuikin Uutelaan lähialueilta, useita kertoja viikossa alueella kävijöistä 

merkille pantava osa saapui alueelle muualta Helsingistä tai kauempaa. 

 

Yli puolet käyttäjäkyselyn vastaajista kertoi saapuvansa alueelle kävellen tai juosten (kuva 13). 

Polkupyörällä saapuvia oli melkein yhtä paljon kuin autoilijoita, molempia noin viidennes vastaajis-

ta. Yksittäiset vastaajat kertoivat saapuvansa alueelle muilla tavoin, kuten julkisilla kulkuvälineillä 

tai veneellä. 
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Kuva 12. Uutelan käyttäjäaktiivisuus suhteutettuna asuinpaikkaan (kysymys 7). 

 

 

Kuva 13. Vastaajien saapuminen alueelle (kysymys 8). 
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3.3.2 Liikkuminen Uutelassa 

 

Lähes puolet vastaajista liikkuu alueella pääasiassa ulkoilureittejä pitkin kävellen tai juosten (kuva 

14). Neljännes vastaajista sen sijaan samoilee vapaasti reittien ulkopuolella. Merkittyjä luontopol-

kuja käyttää liikkumiseen joka seitsemäs ja reilu kymmenes vastaajista liikkuu reiteillä pyöräillen. 
 

 

Kuva 14. Miten käyttäjät pääasiassa liikkuvat Uutelan alueella (kysymys 9).  

Suosituimmiksi paikoiksi Uutelassa vastaajat nimesivät alueen metsät ja rannat, joista molemmilla 

noin kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti käyvänsä vieraillessaan Uutelassa (kuva 15). Lähes puolet 

kävijöistä ilmoitti käyvänsä myös luonnonsuojelualueella. Viljelypalstoilla, koira-aitauksilla ja gril-

lipaikoilla riitti myös kävijöitä, joskin kävijämäärät olivat vain noin 15 % kaikista vastaajista. Osa 

vastaajista ilmoitti myös käyvänsä kallioilla tai alueen venekerholla. Yksi vastaaja kertoi viihtyvän-

sä parhaiten alueen vesillä ”suppaillen” tai meloen. 

 
Kuva 15. Missä vastaajat käyvät enimmäkseen Uutelan alueella. Vastaaja sai valita kysymyk-

seen useamman vaihtoehdon (kysymys 10). 
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3.3.3 Uutelan palveluiden parannusehdotuksia 

 

Yli kolmannes vastaajista piti Uutelan nykyisiä palveluita riittävinä (kuva 16). Eniten parannettavaa 

löydettiin WC-tiloista, joita toivoi lisättävän tai parannettavan 118 henkilöä. Valaistuksen puuttee-

seen parannusta toivoi 97 henkilöä. Lisäyksiä tai parannuksia toivottiin myös jonkin verran kahvi-

loihin, opasteisiin, ulkoilureitistöön ja merkittyihin luontopolkuihin. Vain pieni osa vastaajista toi-

voi lisäyksiä tai parannuksia parkkipaikkoihin ja viljelypalstoille. 

 

 

Kuva 16. Uutelan palveluiden lisäys- ja parannusehdotuksia. Vastaaja sai valita kysymyk-

seen useamman vaihtoehdon (kysymys 11). 

 

3.3.4 Skatan tila 

 

Skatan tilan kehittämistä kaupunkilaisten käyttöön kannatti 255 henkilö eli noin kolme vastaajaa 

neljästä, kun taas kehittämistä vastusti 69 henkilöä eli noin viidennes vastaajista (kuva 17). 80 % 

kyselyyn osallistuneista ilmoitti myös olevansa kiinnostunut käymään Skatan tilalla, mikäli palve-

luita olisi tarjolla. Vain joka seitsemäs vastaaja ei olisi kiinnostunut käymään Skatan tilalla mahdol-

lisista palveluista huolimatta. 
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Kuva 17. Vastaajien mielipide Skatan tilan kehittämiseen (kysymys 12). 

 

3.4 Väittämien arviointia 

 

3.4.1 Uutelan ominaisuuksien arvottaminen  

 

Uutelaa voidaan kyselyn perusteella pitää käyttäjilleen erittäin merkittävänä alueena. Aluetta piti 

hyvin tärkeänä itselleen yli 85 % vastaajista ja melko tärkeänäkin yli 10 %. Vain yksi vastaaja ei 

kokenut aluetta tärkeäksi itselleen. Esitetyt Uutelan alueen ominaisuudet arvostettiin useimpien 

vastaajien keskuudessa hyvin tärkeiksi ja lähes kaikille muillekin melko tärkeiksi (kuvat 18–23). 

Vain harva ei pitänyt näitä ominaisuuksia tärkeinä itselleen. Alueen historia ja kulttuurimaisema 

eivät olleet yhtä tärkeitä, mutta silti lähes puolet vastaajista piti näitäkin ominaisuuksia itselleen 

hyvin tärkeinä ja yli kolmannes melko tärkeinä.  
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Kuvat 18–23. Uutelan eri ominaisuuksien merkitys vastaajille (kysymykset 15a-15f). 
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Eniten mielipiteitä alueen ominaisuuksista jakoi Uutelan palvelut (kuva 24). Hyvin tärkeinä palve-

luita piti vain noin kolmannes vastaajista ja melko tärkeinä hieman yli neljännes. Ei kovin tärkeä -

vaihtoehdon oli valinnut lähes neljännes vastaajista ja ei lainkaan tärkeinä palveluita piti melkein 

kymmenesosa vastaajista. 

 

 

Kuva 24. Uutelan palveluiden merkitys vastaajille (kysymys 15g). 

 

Vastaajat arvostivat Uutelassa myös alueen läheisyyttä ja saavutettavuutta eri kulkuvälineillä, kuten 

julkisella liikenteellä ja veneillä. Myös alueen luonnontilaisuutta ja vanhoja metsiä pidettiin tärkeinä 

alueen käyttäjien keskuudessa. 
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3.4.2 Alueen tilan arviointi 

 

Uutelan aluetta pidetään yleisesti ottaen turvallisena (kuva 25). Kaksi vastaajaa kolmesta oli asiasta 

täysin samaa mieltä ja noin kolmannes jokseenkin samaa mieltä. Vain harvat kokivat olonsa turvat-

tomaksi liikkuessaan Uutelassa. 

 

 

Kuva 25. Alueen turvallisuus vastaajien kokemana (kysymys 16a). 

 

Valtaosa vastaajista piti alueen nykyisiä palveluita riittävänä (kuva 26). Keskimäärin joka seitsemäs 

vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät alueen palvelut olleet täysin riittäviä heidän tarpeisiinsa.  
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Kuva 26. Alueen palveluiden riittävyys vastaajille (kysymys 16b). 

 

Vastaajat olivat pääosin melko tyytyväisiä alueen palveluiden hoitoon (kuva 27). Lähes neljännes 

vastaajista piti palveluiden hoitoa täysin onnistuneena ja noin puolet vastaajista jokseenkin onnistu-

neena. Keskimäärin joka kymmenes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä palveluiden hoi-

don onnistumisesta. 
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Kuva 27. Palveluiden hoidon onnistuminen (kysymys 16c). 

 

3.4.3 Luonnonhoidon suunnittelu 

 

Kolme vastaajaa neljästä oli tyytyväisiä Uutelan metsäalueiden tilaan tällä hetkellä, mutta noin joka 

seitsemäs ei sen sijaan ollut (kuva 28). 

 

Valtaosa vastaajista toivoi, että osaa metsistä hoidetaan ja osa jätetään hoitamatta (kuva 29). Noin 

viidennes vastaajista ei pitänyt menettelyä hyvänä, vaan toivoi joko kokonaisvaltaisempaa hoitoa tai 

metsien jättämistä täysin luonnontilaan. Lähes viidennes vastaajista ei toisaalta osannut ottaa kantaa 

kysymykseen. 
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Kuva 28. Vastaajien tyytyväisyys Uutelan metsäalueiden tilaan (kysymys 17a). 

 

Kuva 29. Vastaajien mielipide metsien hoitoon Uutelan alueella (kysymys 17b). 
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3.4.4 Avoin palaute Uutelan viheralueiden kehittämiseksi 

 

Avoimessa palautteessa toivottiin pääasiassa alueen säilyvän mahdollisimman luonnontilaisena 

kaupunkilaisten ulkoilualueena, jossa on mahdollista päästä luontoon rauhoittumaan ja hiljenty-

mään. 

 

Metsät ja niityt 

 

Metsää toivotaan hoidettavan pääasiassa vain pienipiirteisesti tai ei ollenkaan. Vaarallisten puiden 

poistaminen reittien varrelta koetaan kuitenkin tarpeellisena. Muutama henkilö tosin toivoi puus-

toon siistimistä ja lahopuun poistoa, mutta nämä kommentit olivat yksittäisiä. Vanhojen, luonnonti-

laisten metsien toivotaan säilyvän ennallaan. Niittyjen toivotaan myös säilyvän ja niitä tulisi vastaa-

jien mielestä hoitaa luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten laiduntamalla. 

 

Skatan tila 

 

Monet alueen käyttäjistä toivoivat Skatan tilalle jonkinlaista yleishyödyllistä toimintaa. Ehdotuksis-

sa esiintyi esimerkiksi pieneläintila, jossa kaupunkilaisilla olisi mahdollisuus tutustua erilaisiin 

eläimiin sekä viihtyisä ja ympäristöön sopeutuva kahvila tai lounaspaikka, jossa voisi olla tarjolla 

lähituottajien tuotteita. Tilalla aikaisemmin olleita eläimiä toivotaan myös takaisin huolehtimaan 

alueen kulttuurimaisemasta. Skatan tilalle ei kuitenkaan toivota liian paljon yleisöä houkuttelevaa 

tai häiriötä aiheuttavaa toimintaa, joka vaarantaisi alueen rauhallisuuden säilymisen. 

 

Palvelut 

 

Alueen palveluita pidetään pääsääntöisesti riittävinä ja useat vastaajista toivoivatkin, ettei alueelle 

tuotaisi liikaa palveluita pilaamaan alueen luonnollisuutta ja rauhallisuutta. Parannusehdotuksia 

saivat muun muassa grillipaikat, joihin toivotaan tehokkaampaa jätehuoltoa. Grillipaikoille toivo-

taan myös polttopuuta tai esimerkiksi mahdollisuutta ostaa pieni määrä polttopuuta tai hiiliä matkan 

varrelta. Myös WC-tiloja toivotaan enemmän. 

 

Reitit ja liikenne 

 

Ulkoilureittien osalta palaute jakautui kahtia: osa ihmisistä toivoi lisää reittejä, jolloin metsien ku-

luminen olisi vähäisempää, kun taas toiset nauttivat epävirallisempien polkujen tuomista mahdolli-

suuksista. Reittien varsille toivotaan enemmän karttoja ja opasteita sekä infotauluja alueen luonnos-
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ta, eläimistä ja kasveista. Reittien varsille esitettiin myös penkkejä lepäämiseen ja maisemien ihas-

teluun. Polkupyöräilyä reiteillä ja luontopoluilla toivotaan rajoitettavan vaaratilanteiden ja kulumi-

sen välttämiseksi. Eräät ihmiset toivoivat, että polkupyöräilijöille olisi omat reittinsä tai vain osa 

reiteistä olisi sallittu polkupyörille. Monet ihmiset toivoivat myös Uutelan alueen rauhoittamista 

autoliikenteeltä tai autoliikenteen siirtämistä kulkemaan pohjoiskautta golfkenttien luota koirapuis-

toon, jolloin Uutelan keskialueet jäisivät täysin ulkoilijoiden käyttöön. Ehdotuksissa esiintyi myös 

toiveita yksityisautoilun kieltämisestä ja joukkoliikenteen lisäämisestä alueelle. Avointen kysymys-

ten vastaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä 3. 

 

 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1 Aineiston edustavuus 

 

Kerätyn aineiston laajuutta voidaan pitää suhteellisen hyvänä käytettyyn aikaan nähden. Maastoky-

selyyn vastanneet edustivat myös melko hyvin keskimääräistä alueella liikkujaa. Kyselyyn vastat-

tiin mielellään ja vain harva kieltäytyi vastaamasta. Usein vastaamatta jättäneet henkilöt olivat 

juoksulenkillä, ulkoiluttivat koiraa tai olivat liikkeellä pienten lasten kanssa. Pyöräilijöiden tavoit-

taminen maastossa osoittautui haastavaksi, sillä pyöräilijöitä ei tilannenopeuden vuoksi voinut 

useinkaan pysäyttää. 

 

Miesten lievää aliedustusta naisiin nähden ei voida pitää merkittävänä. Sen sijaan vanhempien ikä-

luokkien vastaukset korostuivat, sillä nuorempia ihmisiä valikoitui kyselyyn suhteessa vähemmän. 

Nuorimpien ikäluokkien saaminen haastateltavaksi osoittautui hankalaksi. Syinä voivat olla maas-

tokyselyiden ajankohta ja kyselypaikat, aiheen vaimea kiinnostus nuorten keskuudessa tai esimer-

kiksi se, että nuoret liikkuivat alueella usein ryhmissä tai liikuntatunneilla eikä heillä ollut aikaa 

vastata kysymyksiin. Lähiulkoilualueet ovatkin usein koululaisten ja opiskelijoiden käytössä liikun-

ta- ja ulkoilupaikkoina, joten esimerkiksi yhteistyö paikallisten koulujen kanssa mahdollistaisi pa-

remmin nuorten mielipiteiden esilletulon vastaavissa kyselyissä tulevaisuudessa. 

 

Lähiseutujen asukkaat edustivat odotetusti valtaosaa kyselyyn osallistuneista ja vierailivat alueella 

useasti, mutta myös kauempaa saapuneita vastaajia löytyi kyselyyn hyvin. Muualta Helsingistä saa-

puneet myös kävivät alueelle suhteellisen ahkerasti, mikä kuvaa hyvin alueen vetovoimaa. Paikal-

lisasukkaiden vallitseva osuus vastaajista takaa aluetta eniten käyttävien riittävän painoarvon myös 

alueen kehittämistä koskevissa suunnitelmissa. Lähiasukkaiden suuri edustus näkyi myös alueelle 

saapuvien valinnoissa: yli puolet vastaajista ilmoitti saapuvansa alueelle jalan ja vain hieman reilu 
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viidennes saapui autolla. Loput lähialueen asukkaat käyttivät polkupyörää tai julkista liikennettä. 

Alueen julkiseen liikenteeseen toivottiin jonkin verran parannuksia ja tämä voisikin vähentää var-

sinkin kesäisin alueelle syntyviä ruuhkia. 

 

4.2 Uutela käyttäjien silmin  

 

Kyselyn mukaan Uutela tarjoaa kävijöille monipuolisesti erilaisia elämyksiä ja palveluita. Alueelle 

tullaan ulkoilemaan, kuntoilemaan, nauttimaan luonnosta ja rauhoittumaan. Uutelan alue koetaan 

myös turvalliseksi. Yksittäiseksi tärkeimmäksi kohteeksi nimettiin alueen rannat. Meren läheisyys 

ja merinäköalat olivatkin usealle vastaajalle hyvin tärkeitä ja juuri se ominaisuus, joka tekee Uute-

lasta erityisen. Myös karttakyselyyn ilmoitetut mielipaikat tukevat mereisyyden tärkeyttä. Eniten 

merkintöjä keräsivät alueen eteläosan rannat, Skatanniemen kärki ja luonnonsuojelualueen rantakal-

liot. Hallkullanniemessä sijaitseva syrjäinen uimaranta oli varsinkin palstalaisten mieleen. Uutelaa 

ympäröiviä vesialueita ei tyydytä ihastelemaan pelkästään maalta käsin, vaan alue tarjoaa elämyksiä 

esimerkiksi veneilystä tai melomisesta kiinnostuneille. 

 

Suosittuja paikkoja Uutelassa ovat myös metsät ja luonnonsuojelualue. Uutelan vanhoja metsiä sekä 

korkeita kallioita pidetään lähes erämaan kaltaisina luontokohteina. Yleisesti ottaen alueen moni-

puolista luontoa pidetään tärkeänä ominaisuutena ja monille juuri alueen metsät ja kalliot ovatkin 

mieluisimpia paikkoja. Luontoarvojen lisäksi alueella sijaitsevat palvelut ovat myös tärkeitä omille 

käyttäjäryhmilleen. Alueen koira-aitaus sai käyttäjiltään paljon kiitosta ja viljelypalstoja kuvattiin 

omistajien toimesta lähes elintärkeiksi henkisen ja fyysisen terveyden kannalta. Uutelasta löytyvät 

keittokatokset tarjoavat grillausmahdollisuuden myös niille, joilla ei vastaavaa mahdollisuutta koto-

naan löydy. 

 

Alueella liikutaan pääasiassa kävellen tai juosten ulkoilureittejä pitkin, mutta monet ihmiset nautti-

vat myös samoilusta alueen metsissä ja kallioilla. Alueen luontopolkuja ilmoitti käyttävänsä suh-

teellisen pieni osa vastaajista, mutta tämä voi johtua myös siitä, että useat vastaajat pitivät luonto-

polkuja ja ulkoilureittejä samana asiana. Ulkoilureiteillä pyöräilevien osuus saattaa todellisuudessa 

olla kyselyssä esitettyä suurempi ottaen huomioon, että maastokyselyssä pyöräilijöiden pysäyttämi-

nen haastatteluun ei ole useinkaan mahdollista tai turvallista. Vapaan samoilun suosiota voi osaltaan 

selittää alueen tarjoamien marjastus- ja sienestysmahdollisuuksien kautta ja monet vastaajista ker-

toivatkin kyselyn ulkopuolella käyvänsä usein ulkoilureittien ulkopuolella tarkastamassa luonnon-

antimien tilanteen. Alueen rannoilla harrastetaan paljon myös kalastusta. 
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Monet vastaajista pitävät Skatan tilaa ja sitä ympäröiviä niittyalueita tärkeänä osana alueen historiaa 

ja identiteettiä. Skatan tilan tyhjillään oloa pidettiinkin vastaajien keskuudessa haaskauksena ja kart-

takyselyn perusteella monet löysivät paikasta parannettavaa. Valtaosa vastaajista toivoi, että tilaa 

kehitettäisiin kaupunkilaisten käyttöön, eikä sen annettaisi rapistua. Tilalle toivottiin muun muassa 

kahvilaa ja edullista lounaspaikkaa, joissa tarjottaisiin lähituottajien tuotteita ja mahdollisuutta ostaa 

eväitä mukaan retkille. Tämän toivottiin myös vähentävän alueella tapahtuvaa roskaamista, kun 

eväiden syönti keskittyisi enemmän yhteen paikkaan. Skatan tilalla aikaisemmin olleita eläimiä toi-

vottiin myös takaisin elävöittämään aluetta ja samalla tarjoamaan luonnonmukaisen vaihtoehdon 

niittyjen kunnossapitoon. Eläinten koettiin myös tuovan kaupungissa kasvaneille lapsille, ja miksi ei 

vanhemmillekin ihmisille, mahdollisuuden tutustua kotieläimiin ja maatilojen elämään. Myös alu-

een historiaa ja kulttuuria esittelevien näyttelyiden ajateltiin sopivan tiloihin. Käyttäjäkyselyn pe-

rusteella sopiville palveluille löytyisi myös käyttäjiä. 

 

Uutelan metsien nykytilaa pidetään valtaosin hyvänä. Metsien toivotaan ennemmin säilyvän luon-

nontilaisina ja hoitamattomina kuin hoidettuina metsinä. Monet vastaajat toivoivat myös metsien 

suojelua, jotta kaupunkilaiset saisivat nauttia tulevaisuudessakin vanhoista metsistä ja luonnon mo-

nimuotoisuudesta Vuosaaren alueella. Kysyttäessä tulisiko osa metsistä hoitaa ja osa jättää hoita-

matta monet kysymykseen vastanneet kokivat kysymyksen asettelun hankalaksi ja kysymys vaati-

kin usein selvennystä kirjalliseen osuuteen. Valitsemalla vastauksen ”Ei” voidaan vastaus ilman 

tarkennusta tulkita kahdella tavalla: joko kaikki metsät pitäisi hoitaa tai metsiä ei pitäisi hoitaa ol-

lenkaan. Jatkossa kysymyksen asettelua pitäisikin tarkentaa. Nykyisellään suurin osa vastaajista 

toivoi, että osa metsistä hoidetaan ja osa ei, mutta hoitotoimenpiteet tulisi rajoittaa vain vaarallisiin 

puihin reittien varsilla. Osa vastaajista taas toivoi, että metsiä ei hoidettaisi, mutta tarkensi toivo-

vansa vaarallisten puiden poistoa eli käytännössä samaa kuin kyllä-vastauksen antaneet. Vain muu-

tama vastaaja toivoi järeämpiä metsänhoitotoimenpiteitä tai lahopuiden poistoa. 

 

4.3 Uutelan kehittämis- ja parannusehdotukset 

 

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että Uutela on nykyiselläänkin jo erittäin hyvä ulkoilupaikka, 

eikä suurisuuntaisia muutoksia alueelle tarvita. Alueen toivotaan pikemminkin säilyvän luonnonti-

laisena ja rauhallisena viheralueena eikä erilaisia palveluita ja ihmisiä täynnä olevana hoidettavana 

puistona. Jonkin verran parannettavaa ja kehitettävää alueelta kuitenkin löytyi. Suurimmat epäkoh-

dat koettiin liittyvän roskaisuuteen ja epäsiisteyteen, varsinkin grillipaikkojen tuntumassa. Poltto-

puiden riittävä saatavuus grillipaikoilla todennäköisesti vähentäisi elävien ja kuolleiden puiden pää-

tymistä grillaajien käyttöön. Kokonaisuudessaan alueelle toivotaan enemmän roska-astioita, jotta 
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siisteyden ylläpito olisi helpompaa. Alueen siisteyden parantamiseksi varsinkin alueen eteläosaan 

toivottiin myös riittäviä WC-tiloja yleiseen käyttöön. Alueen palveluiden hoitoon oltiin kuitenkin 

kaupungin osalta melko tyytyväisiä. 

 

Kehitettävää löydettiin myös alueen liikenteestä ja reiteistä. Osa vastaajista piti alueen läpi kulkevaa 

liikennettä häiritsevänä ja haittaavan alueen ulkoilukäyttöä ja luontoa. Myös teiden kuntoa kritisoi-

tiin. Teiden kuoppaisuus ja mutaisuus sadekelillä sekä pölisevä hiekka kuivalla kelillä koettiin häi-

ritseväksi. Osa vastaajista toivoikin moottoriliikenteen rajoittamista vain alueen asukkaiden ja esi-

merkiksi viljelypalstalaisten käyttöön. Ratkaisuksi ehdotettiin myös liikenteen siirtämistä nykyiseltä 

aluetta halkovalta tieltä täysin uudelle reitille, joka kulkisi pohjoiseen Eteläreimarintiellä ja jättäisi 

Uutelan keskiosat rauhoitetuksi. Alueelle toivottiin myös lisää valvontaa hillitsemään ajonopeuksia 

ja autojen sekalaista parkkeerauskulttuuria sekä lisää parkkipaikkoja helpottamaan painetta teiden 

varsilta. Myös polkupyöräliikenne koettiin alueella osittain ongelmalliseksi. Pyöräilykieltojen nou-

dattamatta jättäminen ja suuret tilannenopeudet aiheuttavat ongelmia käyttäjien silmissä. Ratkaisuk-

si ehdotettiinkin esimerkiksi kieltojen tehokkaampaa valvontaa ja pyöräliikenteen sallimista vain 

osalla ulkoilureittejä. Myös selkeät pyöräilykaistat omine kiertosuuntineen ja näkyvyyden lisäämi-

nen mutkissa pensaikkoa siistimällä voisivat vastaajien mukaan parantaa reittien käyttömukavuutta 

sekä pyöräilijöiden että jalankulkijoiden kohdalla. 

 

Alueen reittiverkostoa pidetään pääosin kattavana. Selkeimpänä puutteena vastaajien keskuudessa 

koettiin virallisten ulkoilureittien puuttuminen alueen pohjoisosassa. Pohjoisosaan toivotaan reittiä, 

joka yhdistäisi eteläosan ulkoilureitit golfkentän alueeseen sekä alueen itäosan Rudträskin pohjois-

puolitse kanavan alueeseen. Täydentävää ulkoilureitistöä toivotaan myös alueen luoteisosaan, jossa 

ei tällä hetkellä kulje ulkoilureittiä. Uusien reittien avulla ulkoilureitin lenkkiä saataisiin pidemmäk-

si, mikä palvelisi kuntoilijoita sekä toisi alueen pohjoisosan paremmin ihmisten saataville. Näiden 

lisäksi selkeyttä toivotaan Skatanniemeen johtavalle reitille, joka tällä hetkellä on epämääräinen ja 

vailla kunnollisia opasteita. Myös kaupungin omistukseen siirtyneille maille Halkullanniemessä ja 

Nuottasaaressa toivotaan selkeää reittiä. Tällä hetkellä alue on erotettu muusta Uutelasta aidoin sekä 

kieltokyltein ja monille käyttäjille onkin epäselvää, saako alueella liikkua. Yleisesti alueelle toivo-

taan lisää opasteita, jotka helpottaisivat varsinkin alueelle kauempaa tulevien ja ensimmäistä kertaa 

saapuvien liikkumista. Opasteita voisikin vastaajien mukaan olla tiheämmin. Myös valaistua reittiä 

esitettiin ainakin osalle alueesta. Tämä mahdollistaisi alueen käytön myös henkilöille, joilla ei ole 

mahdollisuutta esimerkiksi töiden takia, liikkua alueella valoisaan aikaan. Toisaalta monet myös 

kokivat, että valaistus häiritsisi alueen rauhaa ja tunnelmaa. Jonkin verran esitettiin toiveita myös 

hiihtoreiteistä alueelle, mutta tälle löytyi myös vastustajia. 
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Muuta kehitettävää Uutelassa koetaan jo edellä mainittujen Skatan tilan ja Halkullanniemen sekä 

Nuottasaaren alueelle. Vastausten perusteella Halkullanniemi ja Nuottasaari pitäisi saada mahdolli-

simman nopeasti kaupunkilaisten ulkoilualueiksi ennen kuin alueet rapistuvat liikaa. Myös raken-

nusten purkua näiltä kohteilta ehdotettiin, jotta saataisiin lisää luontoalueita kaupunkilaisten käyt-

töön. Vaikka Uutelan alueella on jo runsaasti kohteita, joissa on mahdollista päästä veden äärelle, 

monet näkivät juuri Halkullanniemen ja Nuottasaaren täydentävän sopivasti nykyisin käytettävissä 

olevia ranta-alueita. Skatan tilan ottamista pikaisesti käyttöön ennen rakenteiden rapistumista toi-

vottiin myös laajasti. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Uutelan luontoalue esiintyy varsinkin lähiasukkaille, mutta myös kauempaa saapuville, hyvin tär-

keänä luonnonmukaisena ja erämaamaisena keitaana aivan kaupungin kupeessa. Uutela tarjoaa 

myös varsin kattavasti erilaisia elämyksiä laajalle ja monipuoliselle käyttäjäjoukolle. Alueen helppo 

saavutettavuus tekee paikasta suositun ja ahkerasti käytetyn ulkoilualueen, jonne on helppo saapua 

sekä lyhyelle lenkille että koko päivän kestävälle ulkoiluretkelle. Alueen nykytilaan ollaan tällä 

hetkelle pääasiassa hyvin tyytyväisiä, eikä suuria muutoksia alueelle toivota. Käyttäjien mukaan 

aluetta ei saa missään nimessä pienentää vaan ennemminkin suojella jo nykyiset alueet alati kasva-

valta kaupungilta. Alueen rauhallisuus ja hiljaisuus halutaan myös säilyttää eikä Uutelaan toivota 

suurempia väkijoukkoja vetäviä palveluita ja markkinamaista humua.  

 

Aluetta kehitettäessä vastaajat toivovatkin ainoastaan pieniä parannuksia ja maltillista kehittämistä. 

Aluetta tulisikin kehittää kyselyn tulosten perusteella luontoa kunnioittaen ja alueen rauhallisuus 

sekä hiljaisuus säilyttäen. Nykyisellään alue tarjoaa sijaintiinsa nähden poikkeuksellisen luontoko-

konaisuuden rantoineen, metsineen ja kallioineen eikä tämän kaltaisia rahalla mittaamattomia arvo-

ja tulisi lähteä karsimaan tai muuttamaan.  
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LIITE 1. KYSELYLOMAKE. 

 

Uutelan luonto- ja ulkoilualueen  
käyttäjäkysely 
 

Vastaamalla kyselyyn ja kertomalla mielipiteesi voit vaikuttaa luonto- ja 
ulkoilupalvelujen parantamiseen ja kehittämiseen. 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa, joka 

ohjaa Uutelan metsäisten alueiden ja alueella sijaitsevien eri palvelujen ylläpitoa sekä ke-

hittämistä. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu keväällä 2017. 

Kyselyllä kartoitamme asukkaiden ja alueiden muiden käyttäjien näkemyksiä ja toiveita. 

Saamme näin tietoa alueen puutteista ja vahvuuksista. Kyselyvastauksia ja internetissä 

Kerro kartalla – palvelussa julkaistuja keskusteluja käytetään lähtötietona suunnitelman 

laadinnassa. 

Uutelan luonnonsuojelualueet sekä yksityiset tontit eivät sisälly suunnittelualueeseen. 

Kyselyyn voi vastata 26.9.- 31.10.2016 tällä lomakkeella, Kerro kartalla – palvelussa 

(osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi) sekä vastaamalla Uutelassa toteutettavaan 

maastokyselyyn.  

Lisätietoja suunnitelman laadinnasta antaa rakennusvirastossa metsäsuunnittelija Antti 

Siuruainen sekä aluesuunnittelija Nina Mouhu.  

Suunnittelun etenemistä voi seurata rakennusviraston sivuilla osoitteessa 

www.hkr.hel.fi/hoito-kehittamissuunnitelmat (-> Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma) tai 

ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin. 

Vastauslomakkeen pyydämme lähettämään postituskuoressa 31.10.2016 mennessä.   

Lisätietoja suunnittelusta: 
- metsäiset alueet, metsäsuunnittelija Antti Siuruainen 
antti.siuruainen@hel.fi, p. 09 310 75252 
 
- alueen yleinen suunnittelu, aluesuunnittelija, Nina Mouhu 
nina.mouhu@hel.fi, p. 09 310 39838 
 
- luonnonsuojelualueet, luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila 
tuuli.ylikotila@hel.fi, p. 09 310 38540 
 
- asukaskysely ja viestintä, projektisuunnittelija, Tarja Lahin 

tarja.lahin@hel.fi, p. 09 310 38632  
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Vastausohjeet: 

Merkitse kyselyn mukana tulleeseen karttaan paikat, joissa kysymyksissä esitetyt asiat 
toteutuvat. Piirrä karttaan piste, jos kysymyksen perässä on ilmeikkäät kasvot. Piirrä kart-
taan viiva tai alue, jos kysymyksen perässä on kynän kuva. Molemmissa tapauksissa 
muista kirjata karttaan sen kysymyksen numero, johon merkintä viittaa. Merkitse numero 
tarvittaessa apuviivalla, jos itse piirroskohta on ahdas.  
 

Karttamerkinnän lisäksi voit aina lyhyesti tarkentaa/kommentoida vastaustasi ensimmäi-

sissä karttakysymyksissä kysymyssivun alaosassa. Merkitse kommentin eteen sen kysy-

myksen numero, johon vastaus liittyy. 

  

Karttakysymykset 

1. Mielipaikkasi    

    Mikä alueessa viehättää? 

 

 

2. Haluaisin päästä veden äärelle tässä kohtaa            

 

3. Paikassa parannettavaa    

 

4. Puuttuva käytävä / polku  

 

5. Reitti huonossa kunnossa  
 

Vastauskommentit: 
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Käyttäjätietoa ja mielipiteitä 
 

6. Asun 

o Helsingin ulkopuolella 

o Helsingissä 

o Vuosaaressa, lähiasukas 

 

7. Kuinka usein käyt Uutelassa? 

o Päivittäin 

o Useita kertoja viikossa 

o Kerran viikossa 

o Kerran kuussa 

o Harvemmin 

 

8. Miten pääasiassa saavut alueelle? 

o Kävellen/juosten 

o Pyörällä 

o Autolla 

o Veneellä 

o Muuten, miten? 

 

9. Miten pääasiassa liikut alueella? 

o Vapaasti samoilemalla 

o Ulkoilureiteillä kävellen/juosten 

o Reiteillä pyöräillen 

o Merkityillä luontopoluilla 
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10. Missä käyt enimmäkseen? (Voit valita useamman vaihtoehdon). 

o Metsässä 

o Rannalla 

o Luonnonsuojelualueella 

o Viljelypalstalla 

o Grillipaikalla 

o Koira-aitauksella 

o Muualla, missä? 

 

11. Haluaisin että Uutelaan lisätään tai parannetaan. (Voit valita useamman vaihtoehdon). 

o WC - tiloja 

o Viljelypalstoja 

o Merkittyjä luontopolkuja 

o Ulkoilureitistöä 

o Opasteita 

o Valaistusta 

o Kahvila/ravintola 

o Paikoitusalue 

o Alueella on riittävät palvelut 

 

12. Skatan tilaa tulisi kehittää kaupunkilaisten käyttöön 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

 

13. Kävisin Skatan tilalla jos siellä olisi palveluja (esim. kahvila, pieneläintila ym.) 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 
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Arvioi seuraavia väittämiä valitsemalla mielestäsi oikea vaihtoehto.  

Ei karttakommenttia, pelkkä monivalinta riittää. 

14. Kuinka tärkeä Uutelan ulkoilualue on sinulle? 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

 

15. Mitä ominaisuuksia arvostat Uutelassa? 
 
  a) Merimaisemat 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

b) Monipuoliset luontokohteet 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

c) Rantojen saavutettavuus 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

d) Alueen historia ja kulttuurimaisema (esim. Skatan tila, niityt) 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

e) Alueen rauhallisuus ja hiljaisuus 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

f) Kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuudet 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

g) Palvelut (esim. viljelypalsta, koira-aitaus, grillipaikka, wc) 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 
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h) Muuta, kirjoita alla olevaan tilaan mitä 

hyvin tärkeä melko tärkeä en osaa sanoa ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä 

     

 
16. Arvioi alueen tilaa: 
 
a) Alueella on turvallista liikkua 

täysin samaa miel-
tä 

jokseenkin samaa 
mieltä 

en osaa sanoa 
jokseenkin eri 

mieltä 
täysin ei mieltä 

     

b) Alueella on tarpeeksi yleisiä palveluja (wc, grillipaikka, koira-aitaus ym.) 

täysin samaa miel-
tä 

jokseenkin samaa 
mieltä 

en osaa sanoa 
jokseenkin eri 

mieltä 
täysin eri mieltä 

     
 

c) Palveluiden hoidosta on huolehdittu hyvin 

täysin samaa miel-

tä 

jokseenkin samaa 

mieltä 
en osaa sanoa 

jokseenkin eri 

mieltä 
täysin eri mieltä 

     

 

     

     

     

     

17 a) Oletko tyytyväinen Uutelan metsäalueiden tilaan tällä hetkellä? 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 
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b) Metsät tulisi hoitaa sopivin väliajoin, niin että osa metsistä on hoidettu ja osa jätetty 

hoitamatta? 

o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa 

 

18. Ajatuksiani Uutelan viheralueiden kehittämiseksi 

Tähän voit kirjoittaa avoimen vastauksen:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajatiedot 

Pyydämme sinua ilmoittamaan vielä muutaman tiedon itsestäsi. Niiden avulla saamme tietoa siitä, 
minkä ikäiset, mitä sukupuolta edustavat ja missä päin suurin piirtein asuvat ihmiset ovat vastan-

neet kyselyyn. 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Kotikatuni: 

Postinumeroni: 

 

Kiitos osallistumisesta ja vaikuttamisesta! 

Postita täytetty karttapohja ja kysymyslomakkeet oheisessa palautuskuoressa 31.10. men-
nessä! 
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LIITE 2. KARTTAMERKINTÖJEN AVOIN PALAUTE (kysymykset 1–5) 

 

Palaute on jaoteltu teemoittain ensimmäisenä mainitun teeman tai palauttaan pääteeman mukaan. 

 

1. Mielipaikka: 

 

1.1. Alueen luonto ja rauhallisuus 

 

1.1.1. Kauniit näköalat 

 

 Upeat näköalat ja kalliot 

 Merinäkymää 

 Kaunis maisema ja kallio. Polku kulkee lähellä rantaviivaa. 

 Kaunis silokallio, jolta voi katsella avomerelle. Luontopolun varressa. 

 Näkymä 

 Kaunis merimaisema, joka muuttuu sään mukaan. 

 Hienot näkymät 

 Maisemallisesti kaunis ranta (satama taustalla heikentää maisemaa) 

 Kaunis merinäköala 

 Hienot näköalat! 

 Upeat näkymät, usein tekemäni sauvakävelylenkin kääntöpiste. 

 Kaunis maisema ja myös koiran kanssa voi mennä rantaan 

 Upea merinäköala. Aava Suomelahti avautuu Skatan niemeltä. Myös tie ja polku Skatan  

niemen kärkeen ovat näkemisen arvoisia. 

 kaunista. Istahdan tähän usein lenkillä käydessä. 

 Kaunista. Kiva paikka grillata, mutta katoksen lähettyville toivoisin useampaa pientä  

grillipaikkaa. 

 Hienot näkymät telakalle ja aavalle merelle. Erityisen hienoa olla myrskyllä katsomassa  

luonnon voimia.  

 Keväisin myös paljon siian onkijoita. 

 Upea näköala 

 Erittäin kaunis paikka jossa on miellyttävä istua ja katsella merta. 

 Täällä on upea merimaisema ja hiljaista. 

 upea maisema, satamaan ja avomerelle 

 Melumuuri ja Horisontti-näköalapaikka ovat erikoisimpia rauhoittumispaikkojani. 

 Mahtava näköala, upea kallio. 

 Kaunis maisema, lenkin kääntöpiste, rauhallinen 

 Kaunis näkymä merelle, ihana rauha 

 Tässä on niin komeat näkymät sekä maalla että merelle. 

 Kauniit merimaisemat. Kiva lenkkeillä näissä maisemissa! 

 Hieno niemi, upeat näkymät,  rauhallinen 

 Täyteen rakennetun Aurinkolahden laidalta, kauniisti rakennetun ja viheristutetun  

kanavan rannalta aukeaa Uutela. Näkymä antaa tilaa hengittää 

 Vaikea valita mielipaikkaa Helsingin mukavimmalta alueelta,  

mutta tämä täytyy sanoa, koska maisemat merelle ovat niin komeat! 

 Mahtava näkymä, grilli katos 

 Ihanat maisemat, rauhan tyyssija, mutta lähellä kaikkea 

 Upea maisema, ihanat kalliot! 

 Ei kaukana ja upeat näkymät. Ihana rauhallinen puhdas luonto. 

 Rauhoittava ja rentouttava merimaisema. 
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 Kaunis näköala merelle, ihana rauhallisuus ja luonnon tuoksu 

 Merinäkymä horisonttiin asti. Paljon vesilintuja joiden puuhailua mukava seurata. 

 Ihana maisema, hyvä retkeilypaikka. 

 

1.1.2. Ranta 

 

 Ihana kallioranta 

 Tällä rantaosuudella ovat lempiuimapaikat 

 Salainen pieni uimaranta. Hyvin idyllinen paikka. 

 Salainen pieni uimaranta. Ihanin paikka! 

 Hienoja rantakalloita! 

 ihana uimaranta ja maisemat 

 Hienoa merenranta-alue! 

 Ranta on aivan ihanan idyllinen ja kaunis. Toivon, että ranta jätetään rauhaan eikä  

sitä kehitetä. 

 Kaunis niemi. Käymme siellä joka kävelyreissulla, retken etappi. 

 Ihana rantapoukama. 

 Ihana ranta. 

 Luonnontilainen ranta. 

 Ihana piiloranta! 

 Täällä voi uida koiran kanssa, pohjassa pehmeää hiekkaa. 

 Tämä kaupungin jo ostama saari pitää saada kaupunkilaisten käyttöön. Ihanat maisemat ja  

rannat. Homeen pilaama mökki ikävä kyllä purettava. 

 Vettä ja rantaa ja avaruutta - sielu lepää. 

 Uimarannalla 

 Rantapolun edessä on hieno rantakivikko ja sen takana avautuu Skatanselkä.Hieno  

maisema läpi vuoden! 

 Jossain täällä on pikkuruinen salauimaranta, jonne vie pieni polku ja rannalla odotaa  

vanha pukuhuone mökki. Rauhallinen ranta, jossa saa nauttia kallioista, hiekasta ja merestä 

 Salarannan oikea paikka, ensimmäinen kommenttini meni väärälle niemelle 

 Kaunis rantareitti, upeat kivet ja kalliot ja maisema 

 Ranta-alueet 

 Uimaranta on aivan ihana! 

 Koko alue on hieno, pidän rannoista erityisesti. 

 Ihana Ranta lenkkipolun varressa 

 Ranta-alue 

 Ranta, meri 

 Särkkäniemen rantojen kauneus on mykistävä, itselleni tärkein paikka rauhoittumiselle 

 Ranta, uimapaikka 

 Merenranta 

 Rauhallinen uimapaikka 

 

1.1.3. Rauhallisuus 

 

 Rauhallinen, piilossa 

 Rauhallinen paikka 

 Rauhallinen, kaunista , mahollisuus seurata lintuja. 

 Hiljainen niemenkärki ja merta näkyvissä silmänkantamattomiin. Rauhoittava paikka. 

 Hiljainen paikka. Paikka rauhoittumiseen. 
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 Täällä menee todella mielenkiintoisia ja rauhallisia pikkupolkuja, ja maasto vaihtelee.  

Täällä näkee koko Uutelan kauniin monimuotoisuuden, toki lukuun ottamatta sen merellistä  

puolta. 

 Rauhallinen ja syrjäinen paikka Uutelassa, lähes meren ympäröimänä. 

 Rauhallisempi alue/vähemmän ulkoilijoita kuin toisella puolen rantapolulla (aurinkolahden  

puolella). Kaunista, luonto tuntuu olevan lähellä. 

 Kaunis ja rauhallinen paikka. 

 Mukava ja rauhallisen paikka, josta kaunis näkymä merelle.  Harmillista, että  

jättipalsami näyttää leviävän tällekin alueella. 

 ihana rauha istua ja nauttia merestä, vesilinnuista ja auringosta 

 Ihanan rauhaisa paikka olla ja nauttia luonnosta 

 Ihana kesäpaikkani. Hiljaisuutta ja luontoa. 

 Ihana rauhallinen niemi. Lastenlasten kanssa käydään retkellä ja bongaamassa  

käärmeitä ja sammakoita 

 Hieno paikka jossa ei liiku porukkaa paljon. Näkee upeasti merelle. 

 Rauhallinen paikka istua ja nauttia vaikka eväistä kävelylenkin aikana 

 

1.1.4. Luonto 

 

 Mielenkiintoinen luontokohde 

 Oikeastaan Uutela on minulle mieleen laajana luontaisena kokonaisuutena.  

Esimerkkejä yksittäisistä paikoista olisi paljon, mutta kokonaisuus ratkaisee.  

Rudträskin alue on hieno ja se tarvitsee turvakseen kunnon korpimetsää. Tien  

rakentaminen ol 

 Ulkosaariston luontotyyppi saavutettavissa ilman venettä! 

 Raikasta luontoa, kaunis ranta. Tarvitsen tämän henkireiän kävelylenkilläni. 

 Uutelassa arvostan eniten alueen luonnontilaisuutta. Tärkein henkireikäni, käyn n. 3 krt  

viikossa. Muuttanut Itä- Helsinkiin juuri vapaiden rantojen vuoksi. Arvokkainta Uutelassa 

on sen rakentamattomuus. Alue on ainutlaatuinen ja olennaista on, e 

 Hieno, merellinen tunnelma, mukavasti luontopolun/ ulkoilureitin varrella 

 Olen käynyt alueella lapsuudesta lähtien ja koirapuistossa vuodesta 1975. Luonnonkaunis  

ja vaihteleva alue, jossa viihtyy. 

 Kuin paratiisissa, luonnon ääniä, ei melua. Ihminen ja luonto yhdessä, täällä viihtyvät  

ihmiset ymmärtävät, miten luontoa säästetään myös jälkipolville. Ketkä kaupungin puolesta  

opastavat maahanmuuttajia Suomen säännöille, älkä 

 Luonnonsuojelualueella hienoa rauhoitettua luontoa, merinäköala kaunis kaikkina  

vuodenaikoina, Vuosaaren satamanäkymäkin voi olla komea. 

 Kaunis luonto ja hienot ulkoiluttaa. 

 Hyvä juuri sellaisena kun on,luonnon keskellä 

 Aivan uskomattoman kaunista, paljon lintuja, raikas meri-ilma, eikä betonihirviöitä lähellä 

 Lintujen ruokintapaikka. Rehevä, aina varjoisa käytävä johdattaa Uutelan maailmaan ja  

sielä taas takaisin urbaaniin vilinään Aurinkolahteen. 

 Koko Uutelan alue, säilyttäkää juuri tällaisena. Tämä luontoalue ei kaipaa mitään ihmisen  

kehittämää, ei valoja, ei autoteitä ym. Ainoastaan polkujen varsilta huonokuntoiset puut ja  

näkyvyyden estävät pusikot pois. 

 Kaunis paikka 

 Luontopolku 

 Luontopolku 
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1.1.5. Metsä 

 

 Upea vanha kuusikko!!! Tunnelma kuin sadussa. 

 Ihanaa sammaleista puolukkamaastoa 

 Upea lähes luonnontilainen metsä, monipuolinen metsälinnusto 

 Luonnontilassa kehittyvä kuusimetsä, usein pohjantikkoja, myös pyy. 

 Upea näköala merelle. Kauniit kalliot. 

 Täällä on metsäistä tunnelmaa ja voi kulkea oikeita metsäpolkuja 

 Tästä alkaa/päättyy ihana metsäreitti Skataa kohti. Matkalla on valtavia vanhoja kuusia,  

ennen myös kyyttöjen laitumia, silta Tarkovskilaisen mysteerimaiseman ohi, vadelmia,  

kieloja, valkovuokkoja, suppilovahveroita, tatteja, mustikoita ja enn 

 Saa rauhassa kävellä metsässä eikä tarvitse kärvistellä luontopolun ihmis- ja  

polkuoyöräruuhkassa. 

 Nämä ovat Uutelan hienoimpia  metsäalueita!   Täällä eläimistökin on aivan eri luokkaa  

kuin ruuhkaisemmalla länsipuolella.  Biologi kun olen, arvostan suuresti,  että alue on  

koskematon ja jos sitä joku uhkaa, olen valmis  mobilisoimaan ku 

 Upeaa, luonnontilaista vanhaa metsää. Jylhiä kuusia ja ikipetäjiä. Tällaista ei ole  

Etelä-Suomessa monessa paikassa. 

 Kuusikkopainotteista, sammalpohjaista metsää. Mustikkaa ja sieniä. 

 Kaunista vanhaa metsää ja rantaa 

 Uutelan metsä, H:gin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohde, pitäkää tästä huoli. 

 

1.1.6. Suo 

 

 Hieno suoalue ihan kaupungin kupeessa! 

 Nevan ja Ruträsksin säilyminen tulee turvat 

 Alueen viimeisiä luonnontilaisen kaltaisia soita. Reunat kehittymässä hienoiksi  

tervaleppäkorviksi. 

 Ruddräsk, H:gin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohde, pitäkää tästä huoli. 

 

1.1.7. Meri 

 

 Meri 

 ihanaa vain katsella merta ja kuunnella metsän huminaa 

 Ihana meri! 

 Meri 

 Meri 

 Meri, ranta 

 Meri 

 Meri 

 Meri 

 

1.1.8. Kalliot 

 

 Upeat kalliot, kuin kansallismaisemaa! Tuntuu kuin olisi jossain kansallispuistossa. 

 Rauhalliset kalliot hienoilla merimaisemilla.  Parasta oma rauha. 

 Koko ulkoilureitti upea merenrantakallioineen ja metsineen 

 Kalliolta mainiot näkymät merelle. Polku puuttuu tai portaat tänne! 

 Hyvät kalliot lapsen ja koiran kanssa liikuskella, ei liian korkeat. 

 Kauniita kallioita, ilta-auringon suuntaan. Kun katselee vähän meren suuntaan, ei näy  
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asutusta lainkaan - ihan kuin olisi oikeasti kauempanakin. 

 Ihanat kalliot, maisema upea. 

 Avoin meri kohtaa kallion 

 Avoin merikohtaa kallion 

 Aivan erityinen valaanselkäkallio työntyy merelle. Ihana paikka kaikkina vuodenaikoina.  

Kesällä kalliolla on/olisi ihana nauttia auringosta muiden paikkaa arvostavien kanssa,  

elleivät vesijetit päristäisi ympyrää tuottaen ärsyttävää möl 

 Valaanselkäkallio, se maailman paras oikea sijainti tässä. Ihana paikka kaikkina  

vuodenaikoina, erityisesti aurinkoisina kesäpäivinä, ellei joku vesijetillä ympäriinsä  

pärräävä ole päättänyt pilata äänimaisemaa :( 

 Täällä päin paljon kallioita, joissa voi nauttia kesällä rauhasta ja auringosta lähellä  

kulkuyhteyksiä! 

 Parhaat ilta-auringon rantakalliot 

 Mahtavat kalliot ja upea näkymä aurinkolahden ylle laskevaan ilta-aurinkoon 

 Syrjässä reiteiltä oleva erämainen kallio- ja metsäalue. Täällä voi nauttia välillä lähes  

erämaisesta tunnelmasta, jota ei ole liiallinen maaston kuluminen tai metsänhoito pilannut. 

 

 

1.2. Kulttuuri ja palvelut 

 

1.2.1. Kulttuuri 

 

 Vanha kyläpaikka on Historiallisesti mielenkiintoinen paikka nykyisine lehtikuusi ym.  

metsineen. Alueelta löytyy keskiajan lisäksi myös lähihistorian rakenteita. Näkymä  

Golfkentälle on (yllätys) hyvä ja kallionpäällinen on mainio PikNik-p 

 Skatantila ympäristöineen tulisi saada säilymään Maatilamaisena laidunaluineen.  

Risu-ja särentäaidat tulisi uudistaa (talkoilla). Myös vanha riihenalue (4-tien risteys) tulisi  

avartaa niin että näkymä palutuisi lahdenpohjukkaan. 

 Muistan paikan jo lapsuudesta, -70 luvun alkupuolelta. Betonikouru ja kalterit saivat lapsen  

mielikuvituksen kiitämään 

 Skatanniemi on hieno paikka. Alueen historiasta ja mm. Bunkkerirakennelmista olisi kiva 

saada info-tauluja tai vastaavaa paikalle. 

 Nämä tienoot olivat ennen ihanat, kun Miinan kauniit kyyttölehmät laidunsivat niitä.  

Pöpelikkö pysyi pois, luonnonniitty ja lehmät viihtyivät. Lenkillä oli hyvä pysähtyä  

tuijottelemaan lehmiä silmiin. Zen-terapiaa :) 

 Tästä voisi tulla mielipaikkani. Skatan tilalle tarvitaan elämää - kaikille avointa! 

 Ihana mesiangervoniitty kesällä, todella kaunis ja romanttinen paikka, jossa voi kuulla ihan 

tuntemattomien lintujen ääniä 

 Hieno niittyalue. Uutelan yksi parhaista asioista on ekologisesti monipuolisen metsän ja  

satoja vuosia vanhan kulttuurimaiseman yhdistelmä. Niittyjen hoito on tärkeä osa Uutelan  

viehätystä. 

 Skatan tila on oleellinen osa Uutelaa ja sinne pitäisi saada alueelle sopivaa toimintaa.  

Kotieläintila ja kahvila olisi sopiva. 

 

1.2.2. Grillipaikka 

 

 Lapsiperheille ihanteellinen grillipaikka, lyhyt matka kävellä Aurinkolahden puolelta. 

 Grillipaikka hyvässä paikassa. Toki näitä saisi olla enemmänkin, koska kesällä näihin  

on tungosta 

 Paras grillipaikka. 

 Kakkosgrillipaikka on klassikko! Parhaat maisemat, hyvä kohtauspaikka kaikenikäisille  
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retkeilijöille 

 Nuotiokatokselel jolel teen puita vapaahetosiesti muille käyttäkille kun kaupunki ei enää  

tuo puita. 

 

1.2.3. Koirapuisto 

 

 Koiriemme vakituinen ulkoilupuisto 

 Monia asioita samassa: koirapuisto, luontoa lähellä. Voi tavata lepakoita. 

 Käyn 1-3 kertaa päivässä koirapuistossa koirani kanssa koska siellä on tilaa ja yhteisö  

on mukava. Paikka on myös hyvin hoidettu ja sijaitsee kauniilla paikalla. 

 Paras paikka koiran ulkoiluttamiseen ja toimivin paikka koska käyttäjät itse  

huolehtii alueesta! 

 Riittävän suuri koirapuisto, joita ei kovin montaa ole pk-seudulla. Myöskään lähellä ei ole 

asutusta, joka voisi koirien haukuista häiriintyä 

 Koirapuisto jota pidämme talkoovoimin kunnossa. Valaistusta voisi lisätä parilta tolpalla. 

 Käymme puistossa 1-3 kertaa päivässä. Tämä on ehdottomasti paras puisto koko  

Helsingissä. Koirani vapaanapito ei ole mahdollista missään muualla kaupunkialueella.  

Puistossa on erinomaisen hyvä henki, sekä koirien että omistajien kesken. P 

 Helsingin paras koirapuisto on Uutelan koirapuisto. Tänne tulee lähdettyä kauempaakin  

silloin tällöin, koska puistossa on toimiva ja siistinä pidetty pohja, riittävästi tilaa, aukeaa  

aluetta ja puiden varjoa, hyvä parkkipaikka, katos sateide 

 Koko Uutelan alue on aivan mahtava ulkoiluun ja lenkkeilyyn tällaisen kivikylän kuten uusi  

Vuosaari on, niin viereen. Mutta tiet ovat hyvin huonossa kunnossa tuonne mahtavaan  

viihtyisään koirapuistoon. Koirapuiston tärkeys korostuu juuri valtava 

 Kok eteläisen Suomen paras ja tärkein koirapuisto 

 Rauhallinen ja muita asukkaita häiritsemätön puistikko isoa liikettä vaativalle koiralle.    

Ystävällinenja sitoutunut talkooporukka pitää puiston kuopat täytettynä, siivoa kasat ja  

roskat & pitää huolta turvallisesta puistoilusta. 

 Paras koirapuisto Helsingissä. Mukavat ihmiset ja mukavat koirat. Hyvä yhteishenki. 

 Helsingin paras koirapuito 

 Koirapuisto on ihanan iso jossa isommatkin koirat pääsevät juoksemaan. Siellä on myös  

mahdollisuus hakeutua oman koiran kanssa omaankin rauhaan hakeutumalla jompaan  

kumpaan päätyyn esim. Koirapuistolaiset ovat huolehtineet hyvin puiston kunnos 

 Koirapuisto - todella hyvin ylläpidetty koirapuisto. Paljon tilaa juoksenteluun ja ihmisetkin  

on huomioitu hyvin istumapaikoilla ja sadekatoksella. Ei saa missään nimessä hävittää  

koskaan. :) 

 Päivittäin tulee käytyä Uutelan mahtavassa koirapuistossa. Koirapuisto on iso ja siisti  

paikka jossa kaiken kokoiset koirat saavat olla yhdessä samassa koitapuistossa. 

 Minun ja koirieni mielipaikka on Uutelan koirapuisto Skatassa. Viihtyisä ja vilkas puisto,  

jossa koirat voivat telmiä ja sosiaalistua kaiken kokoisten kavereiden kanssa. Samalla  

koiraihmiset viihtyvät hyvin keskenään.Käymme puistossa 2-3 kertaa 

 Koirapuisto Helsingin paras nimen omaan Skatan koira puisto. olen käynyt siellä vuodesta  

1976 lähtien. 

 Paras koirapuisto ikinä !! Päivittäin käydään :) 

 Käymme paljon koirapuistossa. Alue on siisti ja hyvin hoidettu. Kiitos aktiivisen talkooväen.  

Toivoisin, että alue säilytetään alkuperäisessä tarkoituksessaan. Puistoon on helppo tulla  

autolla huonojalkaisenkin koiranomistajan tai vaihtoehtoi 

 Koirapuisto 

 Uutelan koirapuisto ja metsät sen ympärillä ovat henkireikä koiraperheelle.  On hyvin  

tärkeää säilyttää nämä alueet tässä käytössä ihmisten henkisen hyvinvoinnin vuoksi. 

 Ihanan iso koirapuisto alue. Viihdymme siellä pitkiäkin aikoja minä + koirat. Joskus on  
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eväskori ja kahvia mukana.Suurinosa erittäin mukavaa ja rentoa porukkaa. 

 

1.2.4. Viljelypalsta 

 

 Meillä on täällä viljelypalsta 

 Minulle ja monille puutarhaihmisille todella tärkeä paikka huhtikuusta lokakuun loppuun.  

Pysyy kunto hyvänä hyötyliikunnan ansiosta ja saa itse kasvatettuja juureksia, vihanneksia  

ja marjoja. Mieli virkistyy ja stressi poistuu.  Tällainen paikk 

 Ihana viljelypalsta luonnon helmassa ja hiljaisuudessa. 

 Uutelan viljelypalstat on upea ja rauhallinen alue. Mieli rauhoittuu ja kroppa rentoutuu,  

mutta tarvittaessa saa juttuseuraksi. Toivottavasti säilyy juuri sellaisena kuin on. 

 Uutelan viljelypalstat on upea paikka. Mieli rauhoittuu, kroppa rentoutuu, mutta tarvittaessa 

saa juttuseuraa ja apuakin. Toivottavasti säilyy sellaisena kuin on nyt. 

 Tämä on paras kesän viettopaikkani, kun ei ole eläkkeestä varaa matkustella. Ja kunto 

 kohenee ja mieli pysyy virkeänä. 

 Palsta-alue on ihanan monimuotoinen, jokainen palsta-alue erilainen. Olisi kiva, jos sen  

läpi kulkisi ulkoilureitti. Palstan viertä kulkeva Hallkullanniementie on kesäisin kuivaan  

aikaan pölyävä ja autolíikennettä ihmeen paljon, nopeudet liia 

 Viljelypalsta 

 Minulla on palsta siellä. 

 Oma viljelypalsta 

 Oma viljelypalsta 

 Oma viljelypalsta 

 Viljelypalsta 

 oma viljelypalsta 

 Oma viljelypalsta 

 Viljelypalsta 

 

 

1.3. Muut kommentit 

 

 Kanava putouksineen on kaunis. Kävelypolku rauhallinen ja puistomainen. 

 uutelan koko alue pitäisi olla kaikkien käytettävissä eli asuntoja ja liiketiloja kaikille 

 kannattaa tulla pidemmältäkin 

 Monipuolinen alue 

 Perheemme vakituinen piknik paikka. 

 Kiva vapaa-ajan oleskelupaikka. 

 Koko kulkureitti lenkkeilijälle sopivan vaihteleva 

 Hieno paikka olla keväällä aikaisin aamulla. Myös kaikkina vuodenaikoina.talvella upeita  

jäämuodostelmia. 

 Saari saatava kaupunkilaisten käyttöön. Kaupunki osti Grönblomin suvulta eikä tiedä mitä  

tehdä. Homehtunut mökki pois ja saari avoimeksi. Saaren ranta kirkettettävä rikkaruohoista.  

Saari suljettava yökäytöltä eli nuorisoa ei tänne.  

 Piknikpaikka, kalapaikka,  hiljentymispaikka, illanistujaispaikka 

 Upea paikka retkeillä 

 Ihana kovalla tuulella, tulee Myrskyluodon Maija - olo! 

 Myrskysäällä maailman paras pääntuuletuspaikka! 

 Hyvä auringonottopaikka 

 Vuosannan vuokrauksen jälkeen läpikulku pienelle hiekkarannalle estettiin. Polku sinne on  

vaikeakulkuinen. 
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 Maailman paras kahvila, kampela, vuosaaren sydän! 

 Koko Särkkäniemi on yksi Uutelan helmistä. 

 Ulkoilureitit yleisesti 

 Hieno alue 

 Skatanniemi, H:gin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 kohde, pitäkää tästä huoli. 

 

 

2. Haluaisin päästä veden äärelle tässä kohtaa 

 

2.1. Hallkullanniemi ja Nuottasaari 

 

 Kaupungin tulisi saattaa (vanha) Huvila kuntoon ja mahdollistaa käyttö vuosaarelaisille  

yhdistyksille. (esim. teatteri) Myös uintimahdollisuus tulisi mahdollistaa pohjukassa  

(nyt tosi törkyinen) Hiekkapohja! 

 Grilli/uimapaikka. Huvila purkuun. 

 Uimaranta / laivabongasupaikka olisi hienoa täällä. 

 Autiona oleva niemenkärki ja saari, joihin on pääsy kielletty 

 Haluaisin, että rantaan pääsisi myös tämän nykyisin kaiketi yksityisomistuksessa olevan  

tontin alueella. Toivon kuitenkin, että mitään ei rakenneta. 

 Uteliaisuudesta :) 

 Upea avoi merimaisema 

 Kiva paikka - onko kaupungin viheraluetta? 

 Päärakennus ja saunamökki pois. Muuten näitä ei voi avata kaupaunkilaisilla. kaupunki  

kulutti liian monta vuotta tekemättä mitään rakennuksille. Sääli Grönblomin sukua mutta  

paikka upea. Ei nuorisolle yökäyttöön. Valvontaa koko uutela 

 Mikä Grönblumien tontti? Aioin mennä sinne tutustumaan, mutta alueen ympärillä oleva  

aita ja yksityisalue -kyltti estivät suunnitelmani. Katsoin Google Eartista satelliittikuvan  

alueesta ja toden totta! Jos isohkolla Nuottasaarella on rakennuks 

 Meri avautuu täällä varmasti kauniisti katsojalle. 

 Saari lienee yksityisaluetta, joten olisi kiva päästä tälle alueelle. 

 Uepa tasainen kallio 

 Eikö tämä pikkuinen saari ole ainakin osittain kaupungin omistama nyt, kun  

Hallkullanniemen pään huvila on kaupungin omistuksessa? 

 Uloimpia kohtia, ehkä täällä pääsee jo nyt rantaan. Kaikille rannoille ei kuitenkaan tarvitse  

rakentaa polkuja ja oleilualueita, koska osa rantaviivasta on säästettävä luonnolle. 

 Uutelassa en kaipaa uintipaikkaa niinkään, meri kaikkialla on niin hieno. Halkullanniemessä  

on onneksi uintimahdollisuus, sinne johtavaa polkua voisi kunnostaa. 

 

2.2. Uutelan koillisosa 

 

 Huonokuntoisen (pikku saunamökki) ranta tulisi raivata uima-retkipaikaksi. 

 Paljon kivan näköistä rantaa poispäin asutuksesta; satamahan tuolla toki on mutta minkäs  

sille enää tekee. 

 Hyvä luonnon ranta 

 Koko asuinalueen arvo perustuu siihen, että on tällaisia upeita ulkoilualueita. 

 Sataman näköala.  Nuo ihan ryteikköä. Vaikka pieni polku ja rantaan penkkejä tms. 

 Kaislikko 
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2.3. Laituri tai rakennelma 

 

 Kivilaiturille pääsyä tulisi helpottaa mm. pari lankkua rinnakkain. Onkipaikka!! 

 Hieno rantakivikko. Tässä voisi olla myös laituri. 

 

2.4. Hieno paikka 

 

 Upea kallioranta 

 Vanhan laiturin paikalla voisi olla vaikka retkipaikka. Pöytäpenkki jossa voisi syödä eväitä. 

 Tässä on vanha laiturin paikka. On niin kaunis maisema että! Tähän kun saisi vaikka kivistä  

istuinpaikat tai grillipaikan. Eväitä olisi kiva syödä tässä. 

 Toivottavasti pääsy niemelle pysyy 

 Meri on puhdas 

 Täällä on matalaa ja siten lämmintä. Huono uimaranta. 

 Koko ranta-alue säilytettävä 

 Koko ranta-alue säilytettävä 

 Täällä on mukavan rauhallista 

 koska se on niemenkärki. JA niemenkärjet on aivan upeita paikkoja :) 

 Veden äärelle pääsee Uutelassa halposti. Keskeistä on, että rannat säilyvät luontaisina.  

Tärkeää on, ettei rantoja avata lisää. Veden voi aistia myös vaikkapa tiheän vehreyden läpi. 

 Nykyisellään monille tuntematon paikka, jota ympäröi asutus. 

 Nykyisellään monille tuntematon hieno paikka, jota ympäröi asutus? 

 Rauhallinen paikka. Meri kunnolla läsnä. 

 Erinomainen paikka veneelleni 

 Hieno hiekkaranta, jossa on aina puhdas vesi. Suosittelisin paikkaa pienimuotoiseksi  

retkeily- ja leirintäalueeksi. 

 Täällä on meri lähellä, kiva kallio, tarvitaan penkki ja pöytä 

 Lisärakentaminen ja kerrostalot kanavan itäpuolella tuhoaisivat kauniit virkistysalueet,  

joita kaupungissa pitää asukkaille olla. Tämä luonto on itähelsinkiläisten olohuone,  

todella tärkeä. 

 Hienot nimeneomaan rakentamattomat luonnontilaiset merenrannat, 

 Tästä näkee hyvin merelle ja lähisaaret. Rantakin on hieno. 

 Maisema ja kasvillisuus. 

 Karu saaristoluonto. 

 Koko Uutelan hienoin paikka! Kuin kaukana saaristossa olisi. 

 Kiva paikka rauhaisa 

 Toivoisin, että läntinen uutelan luontokävelyreitti keittokatokselta keittokatokselle säilyy  

nykyisellään. Vielä kun saisi maahanmuuttajat perheineen ymmärtämään, että ranta ei ole  

mattojen pesupaikka eikä rannalle tehtyä nuotiota lähi 

 Maisemat ja rauhallisuus, mitä muuta tarvittaisiin. 

 Meri 

 Kaunista 

 Maailman kaunein ja pienin uimaranta, jossa on kaikki: kallioita, hiekkaa, uimakoppi ja  

oikea meri. Myös rauhallista, koska perille on pieni kävelymatka (kaunista polkua pitkin) 

 Komea valaanselkäkallio on komea elämys ympäri vuoden. ´Kesällä ihana  

auringonottopaikka - lämmin sileä kallio, ympärillä meri ja paikalle pieni kävelymatka - ei  

mölytoosailua. -Paitsi ne väylällä pörräävät vesijetit :( 

 Grillipaikkojen klassikko, lyhytkin retki vie pois arjen huolista ja hässäköistä.  

Kauniit kalliot ja näköalat. Tässä on kaikki! 

 Kaunis rantareitti, upeat kivet ja kalliot ja maisema 
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 Hieno paikka tämäkin ihan sellaisenaan kuin se on nyt. 

 Avarat maisemat aivan veden äärellä! 

 Kauniita kallioita 

 Kaunis niemennokka, mutta valitettavan privatisoitu. Onneksi ihan niemenkärkeen  

pääsee kuitenkin. 

 Upea niemi. Mainio pulahtaa uimaan ja ei maisemissakaan vikaa ole :) 

 Kunnon pieni hiekkainen poukama 

 Metsäluonto ympärillä, rauhoittava maisema. 

 Hyvät näkymät ulapalle. 

 Niin kaunis ranta-alue! 

 

2.5. Muut 

 

 Nuotiopaikan luona rannat huonossa kunnossa. Lapset leikkisivät mielellään rannalla,  

joten olisi kiva jos ranta olisi siinä kunnossa, että voi mennä leikkimään. 

 Onko Meriharjun alue vapaasti kaikkien käytössä? 

 haluaisin että uutelan alue olisi kaikkien käytettävissä ei vaan eliitin loma kohde eli  

rakennuksia ja yritystoimintaa alueelle palvelemaan kaikkia ihmisiä 

 haluaisin yleiseen käyttöön joka palvelisi kaikkia ihmisiä eikä vaan rikkaita,helsinki kakille 

 olisi ainutlaatuinen alue kaikkien yhteisen käyttöön 

 ehdottomasti kaikkien käyttöön soveltuva virkistys alue, en ymmärrä sitä että alue on  

ainuoastaan eliitin käytössä 

 Uimaranta / laivabongasupaikka olisi hienoa täällä. 

 Miten pääsee turvallisesti meren ääreen? 

 Veden äärelle kyllä pääsee joistakin kohti hyvillä jalkineilla ja aika monia polkuja pitkin,  

joissa tosin kasvillisuutta voisi hoitaa siten että löytäisi nuo polut ja opasteita lisää 

 Tämä alue saatava yleiseen käyttöön. Kauöungin mutta Grönblomin suvun mökki estää  

käytön. Kaupunki kulutti vuosia päättämättä mitä tehdä talolle eli talo ikävä kyllä purkuun  

ja maisemat kaupunkilaisten käyttöön. Miksi talon i 

 En löydä maastosta hyviä reittejä päästä täällä veden ääreen. En tiedä miksi en. Ei vain löydy. 

 Matala poukama mistä pitäisi päästä uimaan. 

 

 

3. Paikassa parannettavaa 

 

3.1. Grillipaikat 

 

 Ulkoilureitin grillipaikat voitaisiin muuttaa maksullisiksi kaasugrillipaikoiksi puuhuollon  

vaikeuden ja kalleuden takia 

 Grillikatoksen kunnossa toivomisen varaa. 

 Ihmiset sotkevat nuotiopaikkoja. Saisivat itse siivota! 

 Hoitamattoman, hyvin epäsiistin oloista metsäaluetta. 

 Grillipaikat sotkuisia. Asialle ei taida mahtaa mitään. Isosta kävijämäärästä löytyy  

aina sotkijoita. 

 Järkyttävässä kunnossa. Nuorison suosiossa. Ei sekään ole paha. Hyvähän se on että  

heillekin on kivoja paikkoja, mutta kuka siellä sotkee ja rikkoon? :/ 

 Roskat ovat usein levällään ja paikka on muutenkin sotkuinen. 

 Kyseinen tulipaikka on usein siivottomassa kunnossa. Uutelaan olisi hyvä saada partio  

karskeista miehistä, jotka pitäisivät kuria ja järjestystä yllä ja siivoton rantaelämä saisi lopun. 

 Grillikatosta voisi siistiä ja parantaa sekä pöytäryhmiä lisätä 
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 usein sotkuinen paikka. 

 Grillauspaikoilla roskataan jatkuvasti. Jos olisi mahdollista, että kävijöille löytyisi myös  

polttopuita niin se olisi hyvä. 

 Nuotiopaikoilla usein ilkivaltaa, puita voisi olla valmiina ja roskisten tyhjennys voisi  

toimia paremmin. 

 Kestävät tuulensuojat grillipaikalle. 

 Kunon tila polttopuille ja jokin puupölli jossa voisi pilkkoa nuotiopuita.  

Roskiksia liian vähän 

 Grillikatos on melko huonossa kunnossa. 

 Rauhattomuus, roskat 

 Rauhattomuus, roskat 

 Grillipaikkojen siisteys ja kehittäminen 

 siisteys 

 siisteys 

 Rauhattomuutta 

 Grillikatosten siisteys 

 Grillikatosten siisteys 

 Grillipaikkojen kunto, miten saadaan halot säilymään 

 Grillipaikkojen kunto, miten saadaan halot säilymään. 

 Grillikatos, siisteys, roskiksia 

 Grillikatoksille roskiksia, siisteys 

 Grillikatoksille roskiksia, siisteys 

 Molempiennuotiokatosten ongelma on, että tulentekijät käyttävät lähiympäristön oksia  

ym polttopuina ja siten mm köyhdyttävät lajien elinympäristöjä ja heikentävät maisemaa.  

Nuotiokatokset pois tai kaupungilta polttopuut. 

 En osaa sijoittaa kartalle, mutta ensimmäinen grillauspaikka ei ole viihtyisä. Se paikka,  

joka ei ole palstojen lähellä 

 Keittokatos voisi olla siistimpi ja puita grilliin. 

 Keittokatos luonnonsuojelualueelle, pitkospuiden kunto 

 Grillipaikka olisi hyvä 

 

3.2. Tiet ja reitit 

 

 4-6 auton. Pysäköinti ja kääntöpaikka 

 Tie surkeassa kunnossa! Muuttumassa kevyenliikenteentieksi joka parantaa tilannetta,  

mutta lanaaminen ei olisi pahaksi pikaisesti. 

 Jossain täällä voisi olla selkeämpi parkkipaikka alueen käyttäjille.  Esimerkiksi muutaman  

tunnin parkkikiekkopaikka, ettei ala muistuttaa romuttamoa.  Bajamajaa kehiin myös? 

 Tähän tarvittaisiin liikennemerkki ajonopeudesta Halkullanniemeen, onko se nyt 30 km/h.  

Kesällä ajellaan autolla tosi lujaa, hiekka pöllyää viljelypalstoille. Viljelypalstojen reunasta  

ei saa leikata puita, koska ne suojaavat pölyltä. Toisel 

 Kesäisin Kampelan lähitienoo täynnä väärin parkkeerattuja autoja, kävelytiet jalankulkijoilta  

ja pyöräilijöiltä täysin tukittu. Varsinkin la ja su. Jos poliiseja olisi riittävästi, sakkorahoja  

kertyisi paljon Sipilän velkaiseen pussiin 

 Tie on hyvin usein huonossa kunnossa, vaikka onkin juuri nyt lanattu. 

 Halkullanniemen tien ja palstojen väliin sopisi pensas/kuusiaita. se estäisi tiepölyn  

kulkeutumisen palstoille ja tekisi maisemasta yhtenevämmän. Palstan keskellä (tai reunassa,  

tieliikenteeltä suojassa) voisi tien suuntaisesti kulkea ulkoilur 

 Tämä tie on liian usein kaahaustie, jolla pyöräily on turvatonta autojen ja irtosoran &  

monttujen vuoksi. Toisaalta ulkoilijoiden määrä kävelyteillä on melkoinen ja siellä pyöräily  
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tuntuu välillä epäkohteliaalta kävelijöitä kohtaan. 

 Tähän risteykseen tarvittaisiin liikennemerkkejä: umpikujan merkki, jotteivät satunnaiset  

autoilijat ajaisi tien päähän vain todetakseen, ettei sieltä autolla pääse eteenpäin = turhaa  

autoliikennettä. Nopeusrajoitusmerkki, jotta tiepöly 

 Autoahtaus Aurinkolahdessa purkautuu etenkin kauniina kesäpäivinä Uutelaan. Kun  

ei tiedetä minne ollaan menossa, parkkipaikkaa ei löydy jne. lähdetään hiekkatietä pitkin  

Uutelaan, jossa autoliikenne lisääntyy huomattavasti. 30 km/h nopeusr 

 autoilu kiellettävä tästä alkaen, paitsi huoltoliikenne ja paikalliset asukkaat 

 Tien kunto 

 Tien kunto 

 Lainehtii sadekelillä 

 Pehmeämmät reitit/polut 

 Liian hieno hiekka poluilla. 

 Kävelyreitin kunto 

 Puuttuu merkintä pysäköintikiellosta. Parkkipaikkojen/pysäköinnin merkintä 

 Teiden nopeuksien valvonta 

 Liikennevalvontaa. Tiellä kovia ylinopeuksia, nostattaa pölypilviä. Poliisit ja/tai parkkipirkot  

useammin paikalle. 

 Tien kunto 

 Reitit talvella huonossa kunnossa 

 Uutelantiellä on varsinkin viikonloppuisin melko runsas autoliikenne, jonka rajoittaminen  

olisi hyvä ajatus. 

 Yleisesti merkinnät voisi olla parempia. Polut paikoin aika röykkyisiä.  En ikävä kyllä  

muista tarkeemin millä kohdalla. 

 Polku hukkuu 

 Koetan kohdistaa tätä kännykällä kohtaan, joka johtaa Skatanluodolta Meriharjuntien  

suuntaan. Polut risteilevät, reitti ei ole selkeä.  Tämä karttasovellus leviää tallentamisen  

jälkeen hallitsemattoman suureksi, + - valinnat miinuksen ä? 

 Paljon parannettavaa mm kulkureittejä ajatelleen, ei kunnollisia reittejä, rakennuksia  

mm vessoja ja nuotiopaikkoja sekä opasteita. Aivan mahtavaa aluetta mutta tosiaan taaskin  

kasvillisuus ja polut aika heikossa mm pyöräilyä ajatellen tai last 

 Tien vieressä kulkeva jalankulku polku saisi olla koko Uutelantien matkan eli satamasta  

Skatan tilalle/koirapuistolle. 

 Lenkkipolkua jatkaisi mielellään tähän suuntaan, mutta menee hiukan liikaa  

maastojuoksuksi. Olisi mukava jos hiukan leveämpi reitti jatkuisi. 

 Polulla juuri esille, vaikeuttaa liikkumisen varsinkin juosten. 

 Huono näkyvyys mutkassa 

 Jalankulkureitti katkeaa odottamatta ja lapset eivät ymmärrä pysähtyä varomaan autoja. 

 Polku hieman vaikeakulkuinen välillä. 

 Kulku teillä hirvittää liikenteen takia 

 Saisiko tänne grillikatoksen takaisin? 

 Voisiko tänne tehdä kunnon polun Itäreimarintielle? Metsää pitkin pääsee kyllä, mutta se  

on välillä tiheää ryteikköä. 

 

3.3. Skatan tila 

 

 Skatan tilan pellot, niityt ja pihapiiri ovat ruokottomassa kunnossa olleet jo vuosikausia  

omistajanvaihdoksista huolimatta. Vaikka kiinteistö olisi myynnissä, niin kyllä  

myyntikohteen kuntoa pitäisi pitää yllä ja jopa kehittää. 

 Harmi että tila seisoo tyhjillään vaikka äskettäin on osin kunnostettu. Kaikille yleiseen  
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käyttöön tai sellaiselle yrittäjälle joka pitäisi paikan avoimena jatkossakin. 

 Rakennukset ja alue yhteiseen virkistys käyttöön 

 Rapistuu 

 Kyytöt tai hevoset tai lampaat tai jotkut TAKAISIN Uutelaan ja Skattalle! Uutelasta saisi  

ihanan perhe- tai ihan kaikkien retkikohteen, porttina voisi toimia nimenomaan tila.  

Eläimiä, kahvila, toimintaa & harkittuja tapahtumia. Jos autoliikenne oh 

 Niittyjen hoito 

 Skatan tilan kunnostus 

 Hevosia tilalle 

 Tyhjillään 

 Toimintaa esim. kahvila 

 Skatan tila kuntoon 

 Skatan tila 

 Skatan tila pitäisi olla käytössä. Nyt pellot kasvavat umpeen rikkakasveja, samoin piha-alue. 

 Skatan tilalle toimintaa esim.kahvila, lähituottajien tuotteita myyntiin yms. 

 Skatan tila ja niityt kaipaavat hoitoa 

 Skatan tila olisi hyvä saada käyttöön! Hevosia, lampaita, lehmiä. Tila kuntoon,yleisölle pääsy 

 

3.4. Metsät ja niityt 

 

 Metsän monimuotoisuuteen on täydellisesti painostettava siten, että luonnon metsät jaksavat  

hyvin luonnon keuhkoina. Ei avohakkuita, köyhtymistä, vaan metsän monimuotoisuutta  

luonnon äärellä. 

 Hoitamattoman, hyvin epäsiistin oloista metsäaluetta. 

 Rinteen harvennus, varjostaa viljelypalsta länsiosaa. 

 Metsän monimuotoisuuteen on suuresti painostettava, jotta metsät puina kasvavat iän  

mukaisesti ja metsät toimivat luonnon keuhkoina ympärillämme. 

 Puusto vaarallista 

 Metsän monimuotoisuuteen painostettava paljon. 

 Metsän elvyttämiseen ja monimuotoisuuteen suuresti 100% painostettava, jotta metsät  

jaksavat paremmin iän mukaisesti ja toimivat luonnon keuhkoina ympärillämme. 

 Metsän monimuotoisuuteen suuria painostuksia luonnon säilyttämisen puolesta. 

 Metsän monimuotoisuuteen säilyttämistä luonnon puolesta tarvitaan. 

 Metsän monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan suuria painostuksia. 

 Metsän monimuotoisuutta ja säilyttämistä tarvitaan. 

 Metsän monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta. 

 Vaarallisia puita, poistettava 

 Metsän suojelua tarvitaan. 

 Metsän suojelun ja monimuotoisuuden puolesta. 

 Metsien suojelun, terveyden ja hyvinvoinnin sekä monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta  

täydellisesti ikuisesti. 

 Pusikkoista 

 Metsän suojelun ja monimuotoisuuden puolesta. 

 Metsien suojelun, monimuotoisuuden ja elvyttämisen puolesta. 

 Metsien suojelun ja turvaamisen puolesta. 

 Liian tiheiksi ja isoiksi kasvaneita puita pitäisi hiukan harventaa ainakin viljelypalstoille  

johtavan sähkölinjan vierestä. Aurinko paistaisi myös reunapalstoille. Ei liikaa kuitenkaan,  

että metsä säilyy. 

 Metsien suojelun ja monimuotoisuuden turvaamisen puolesta. 

 Luontopolun varresta isot auringonvaloa estävät puut tulisi kaataa pois. Palsta-alueen  
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keskivaiheille  saadaan valoa enempi. 

 Puustoa käsitelty liikaa puistomaiseksi. 

 Puustoa käsitelty liikaa talousmetsämäiseksi 

 Lähinnä niittyjä voisi koettaa pitää luontevin keinoin niittyinä. Uutelan metsät eivät tarvitse  

parantamista ihmisen konstein. Metsien olisi hyvä antaa tulla yhä enemmän metsiksi. 

 Metsän liiallinen kuluminen 

 Niittyjen käyttö 

 Niittyalueen voisi kunnostaa sellaiseksi, jossa kasvaisi päiväperhosille kukkia.  

Nyt alue on heinittynyttä, eikä siellä kasva mitään järkevää. 

 

3.5. Roskaisuus 

 

 Alue on todella roskainen! Ehdottomasti jonkinlaiset roskikset ja kyltit/seuranta roskaamisen  

vähentämiseksi. Etenkin isojen juhlapyhien (juhannus) jälkeen paikka on kuin kaatopaikka. 

 Lisää roskiksia 

 Siisteys,roskiksia 

 Epäsiistiä. Roskiksia, lasten/nuorten valistamista roskaamisesta. Yhteinen siivouspäivä  

nuorille. 

 Uutelasta poistumispaikkaan ISOT roskikset ja kertisgrilleille oma. 

 ISO roskis koirankakka pusseille, karkkipusseille ym.. Nykyinen pieni roskis on jatkuvasti  

täynnä. paikalliset tuuliolosuhteet heittävät roskat ulos ja linnut lisäävät roskien levitystä  

etsiessään ruokaa.  Roskis siihen kahvila Kampelan vie 

 Metsän reunaan heitetyt jätesäkit tyhjine tölkkeineen kertovat, että rantaan jaksetaan viedä  

täydet tölkit, mutta tyhjiä tölkkejä ei jakseta tuoda pois. Kertoo ihmisen sivistystasosta ja  

luonnon arvostuksesta jotain. 

 Jätteitä ja kaikenlaista romua kallion reunalla, jotka pitäisi siivota. Kodinkoneista  

 lähtien..käsittämätöntä! 

 Roskaista usein 

 Lisää roskiksia 

 Lisää roskiksia 

 Roskiksia reittien varrelle 

 Molokki ollut epäkunnossa jo ainakin vuoden, koska korjataan? Mihin roskat? 

 Molokin kita pitkään rikki ja tyhjentämättä. Tästä pohjoisen tien varressa on irrallinen  

harmaa roska-astia, jonka vierellä usein maassa sekalaista roskaa. Nuotiokatoksilla usein  

roskikset tyhjentämättä. Alueen koko jätehuolto kaipaa selk 

 

3.6. Koira-aitaukset 

 

 Koira aitauksen portit kuntoon 

 Ulkoilualueella rentoudun  koiran kanssa työpäivän päälle. Iltalenkillä pitää kuitenkin käydä  

ennen pimeää sillä Uutelassa ei ole lainkaan valaistusta. 

 Koirapuisto sijaitsee Uutelan perimmäisessä nurkassa ja koirien kuljettaminen autoilla  

sinne kaukaakin  tuo aivan liikaa ajoneuvoliikennettä ulkoilualueelle. Nyt kun uusi tilava  

koira-aitaus on valmistumassa kanavan pohjukan ja golfkentän väliin 

 Koira-aitaus siirtynee tästä pois? Harva koiranulkoiluttaja lenkkeilee tänne koiransa  

kanssa, useimmat ajavat perille saakka autolla, joka tuo taas ulkoilualueelle kuormittavaa  

autoliikennettä 

 Koirapuiston käyttäjät ovat kai suurin autoliikennettä Uutelaan tuovista käyttäjäryhmistä.  

Voisi pohtia liikenteen kulun rajoittamista Skatan tilan pihan läpi kyltein tai muilla tavoin. 

 Onko rakennusvirastolla tiedossa mitä ainetta/kemikaalia koirapuiston sisällä on käytetty  

ruiskutteena. Onko käyttö suotavaa/luvallista. 
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 Täysin pieleen mennyt ajatus. Koiratarha ihan väärässä paikassa. Sinne ajetaan autoilla.  

Skatan tilaa ei osattu hoitaa eikä hyödyntää. Metsähallitus tänne hoitamaan. Kaupunki ei  

pärjää näissä luonto/historia kohteissa. Historiaa hävi 

 

3.7. Viljelypalstat 

 

 Viljelypalsta-alue kovin villin ja ränsistyneen näköinen. Parkkiksella pensaat ja rikkaruohot  

rehottavat villinä. Ällättävä bajamajan voisi korvata paremmalla käymälällä (tarvetta olisi  

koska nyt ulosteita papereineen pitkin kallioita ja 

 Viljelypalstan alue on villin ja ränsistyneen näköinen. Parkkiksella rikkaruohot ja vesakot  

rehottavat. Bajamaja on ällö - eikä saisi parempaa käymälää? 

 Uutelan viljelypalstat, alueella runsaasti huonosti hoidettuja ja jopa kokonaan hoitamatta  

jätettyjä palstoja. Haitalliset vieraslajit kuten jättipalsami ja lupiini leviävät ympäristöön.   

Työväen opiston oppilasyhdistyksen palstatoimi, joll 

 Kaupunki tuo esim. Porslahden viljelypalstoille hiekkaa ja sepeliä, mutta tänne Uutelan  

palstoille ei. Miksi? Käytävät ym. pysyisivät paremmassa kunnossa ja savimaa kaipaisi  

hiekkaa ja turvetta, että viljely onnistuisi paremmin. 

 Viljelyalueen palstoja valvottava, siten että rakennusalueen antamia ohjeita noudatetaan ja  

alueella olevat haitalliset vieraslajit (esim. jättipalsami ja lupiini poistetaan. Hoitamattomat  

palstat otettava viljelijöiltä pois ja annettava uusien v 

 

3.8. Muut 

 

 Metsän monimuotoisuuden turvaamista tarvitaan suuresti. 

 Metsien suojelun puolesta. 

 Jättipalsami olisi saatava pois alueella. Mahdollisesti kaupungin järjestämillä talkoilla 

 Havaittu jättipalsamia 

 Wc 

 Wc 

 Wc 

 Parkkipaikkoja lisää 

 Tämä lahdenpohjukka voisi olla vaikka kunnostettu uimapaikka pikkulapsie 

 Alueella on huonokuntoisia aitoja ja rakennuksia, ja jää epäselväksi, saako siellä kulkea.  

Luonto on ihanan villiä, se pitää säilyttää! 

 Linnakkeelle parempi siivous ja opasteet 

 Meriharjun luontotalon tontilla pitäisi olla aita, jotta alue erottuisi virkistysalueesta. Tontti on  

yksityisaluetta, mutta aiheuttaa epäselvyyksiä maastossa liikkujilla. 

 Huonokuntoista piikkilanka-aitaa metsässä. 

 Töhrityt linnoitusrakennelmat tulisi puhdistaa! 

 Tällä alueella on liikaa langattoman teknologian radiotaajuista säteilyä, mikä johtuu siitä,  

että Aurinkolahden tukiasemia on suunnattu tänne. Toivon, että tämä alue ja koko Uutela  

rauhoitetaan matkapuhelintukiasemilta ja WiFiltä, joiden 

 Nuottasaari kokonaan myös yleiseksi alueeksi kaikkien ulottuville, eikös kaupunki omista  

tämän? 

 En ole aivan varma tästä sijainnista, mutta kävelyreitillä, heti koirapuiston jälkeen  

vasemmalle käännyttäessä puihin on kiinnitetty verkkoaitaa, joka on ensinnäkin haitaksi  

puille ja toiseksi ei suojaa miltään. Olisi hyvä saada nämä a 

 Thän voisi tehdä talveksi luistinrasan. Kanavan pääty on kuin tehty luistinradan paikaksi.  

valaistuskin valmiina. 

 Rannalle harava roskien ja kaislojen siivoamiseksi. Pukukopin porras kuntoon.  

Muutama penkki. 
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 Liikuntaviraston alue on sekainen. Miksi noin hyvää maata täytyy käyttää varastona? 

 ISOMMAT KYLTIT, siis selkeät kyltit, joissa on selkeät jopa uhkaukset luontoarvojen  

tuhoamisesta. Kylttien oikea paikka on Uutelantien alku ja luontopolunalku,  

palstaviljelyalueen ylittävä luontopolku (pysäkki nro 6) ja ennenkaikkea VUKn majalle 

 Opastaulussa on (pienellä tekstillä) kielletty polkupyörällä ajo Särkkäniemeen. Tarvitaan  

myös näkyvä liikennekyltti sillä Särkkäniemeen ajellaan polkupyörillä 

 Tästä paikasta olisi pienellä kunnostuksella mukava saada retkikohde kaikille tai  

vaihtoehtoisesti vaikka koirille uimaranta, lisäämällä vähän parkkitilaa 

 Trikoopyöräilijät vaarantavat polulla rauhallisten ulkoilijoiden - varsinkin vanhusten,  

lasten ja koirien terveyden. Jollain tavalla pitäisi tehdä selväksi, mikä on suotava  

tilannenopeus. Lisäksi mutkapaikoissa voisi suorittaa oksakarsintaa n 

 Valaistusta toivoisin ympäri uutelan polkuja jotta voisi pimealläkin liikkua siellä 

 Vanha matojenkaivuupaikka kaipaisi uudistusta ja uutta hakkua, oli hyvä esimerkiksi lasten  

kanssa jos kävi ongella tässä/kanavalla. 

 Penkkejä, avoimuutta 

 Tapahtuma-alueeksi 

 Valaistus voisi olla parempi :) 

 Selkeät opasteet puuttuvat 

 Ei maastoajoa -kylttejä pyöräilijöille 

 Yhteiskäyttöä kaikille nuorisoasiainkeskuksen tiloihin 

 Asukkaiden tai käyttäjien käytös, huutelua yms. 

 Kaupungin omistukseen muutama vuosi sitten siirtynyt Nuottasaari kaipaisi toimintaideaa.  

Pääsy kielletty -kyltit ovat ristiriidassa Uutelan ulkoilualueen statuksen kanssa. 

 Hallkullanniemen kaupungille siirtynyt vanha huvila kaipaa kunnostusta ja paikkaan sopivaa  

vuokralaista. Kiva paikka vaikka kahvilalle tai ravintolalle! 

 Jättipalsamia on kitketty viljelyalueen läheisyydestä vapaaehtoisvoimin jo vuosia ja jonkin  

verran se on vähentynyt.   Kuitenkin kesällä kävellessäni huomasin, että puutarhajätettä  oli  

tuotu kitketylle alueella. (siis viljelyalueen ulkopu 

 Opasteet paremmiksi 

 Jättipalsami leviää pitkin mantuja. Uutelan muita vieraslajihavaintoja löytyy mm.  

kansallisesta portaalista. 

 Merkillinen rautaristi pitkin pituuttaan teiden risteyksessä, onko sen paikka tässä. 

 Ehdotan ajoittaisia kävijälaskentoja laskurien avulla palvelutarpeen kartoittamiseksi.  

Pahoin pelkään, että nykymenolla kävijöiden lisääntyminen näkyy maaston kulumisena,  

puiden kuolemina, arvokkaiden luontoarvojen katoamisena jne lähivuosina 

 

 

4. Puuttuva käytävä/polku 

 

 Uusi Reitti tulisi pikaisesti saada aloitettua ja valmiiksi. Hallkullanniementie on todella  

surkeassa kunnossa samoin kuin koko Uutelantie 

 Polku Halkullantielle suoraan tai rannan kautta. 

 Kaavanmukainen katuyhteys tulisi toteuttaa. Edes kevyen liikenteen raittina.  

Yhteys puuttuu kokonaan. 

 Tästä puuttuu kaavan mukainen katu- ja reittiyhteys. Olisi todella hyvä alueelle jos tämä  

tulisi. Rauhoittaisi Uutelantien liikennettä. 

 Suora reitti Uutelasta sataman suuntaan olisi hyvä. Ilmeisesti sitä on jo suunniteltukin,  

koska näkyy kartallakin. 

 Paljon käytetty, kulunut reitti golfrangelle. Voitaisiin päällystää metrin leveydeltä  

kivituhkalla. 

 Reitti pitäisi rakentaa! 
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 No kynä ei toiminut mutta golfkentän ravintolan kulmalta suurinpiirtein kunnon  

kävelyväylä Uutelankanavalle. 

 Rakentakaa mahdollisimman pikaisesti SKATANTIE, siis kaikissa kartoissa näkyvä tie,  

jota ei ole olemassakaan. Palvelisi hyvin Uutelan asukas ja virkistys ja huoltoliikennettä.  

Nykyinen Uutelantien kunnostaminen on aika mahdotonta, alkuperäisen hu 

 Tähän on syntynyt oikopolku. 

 Skatanniemen päässä on kallio, josta avautuu laajat merimaisemat. Huonojalkaisen on  

vaikea liikkua, eikä pääse kulkemaan kalliota pitkin alemmas. Onko siellä mitään turvallista  

reittiä alas? Pääsen kohtaan mistä näkyy vain puita, jotka 

 Uutelan rannoilta on hienot merinäköalat. Harva helsinkiläinen on löytänyt Uutelan itä- ja  

etelärannat, koska alueella on ryteikköä ja harvoja kinttupolkuja. 

 Luonnonsuojelualueen reunalla voisi mennä polku, joka oikaisee särkät ja pitkospuut. 

 Luontopolun reittimerkit ovat epäselvät. Reitti voisi mieluummin kulkea metsässä kuin tiellä 

 Meni viivat hiukan sekaisin, mutta tähän voisi saada kunnollisen polun. 

 Tämä muka yksityisalue. Just joo kaupungin ja yksityisalue koska ei pärjää tuhoamiensa  

rakennuksien kanssa. Kun ostaa jotain pitää pystyä tekemään päätöksiä rakennuksien  

suhteen. Ja aina kun ostaa jotain kuljettakaa edes henkilökohtain 

 Jos tuon kaupungin mökin läpi ei voi mennä niin ainakin voisi olla kunnon kiertopolku. 

 Tälle reitille tarvittaisiin lisää tilaa ulkoilijoille (tarkoitan ihan tuolta Nuottaniementien  

risteyksestä asti) liikkujia on aina vaan enemmän, eri vauhtia ja eri leveyksillä. Autotie  

pitäisi tässä ottaa ulkoilijoiden käyttöön, onhan ky 

 Sähkölinjalle 

 Ei tarvitse kulkea tietä pitkin 

 Pitkospuut tms. 

 Kevyt polku 

 Uutelan viljelyalueen pohjoispuolta ( Halkullantien suuntaisestai ) kiertää osittain  

hiekkapäällysteinen ns. kuntopolku . Ehdotan , että polkua jatketaan niin , että myös  

palsta-alueen viljelijät voisivat kulkea viljelypalstoille jatkettua , 

 Tässä kohtaa haluan huomauttaa, että polkuja on riittävästi. Uudet rakennetut polut  

merkitsevät laajaa puiden kaatamista ja metsäkasvillisuuden tuhoa. 

 

5. Reitti huonossa kunnossa 

 

 Vanha tie-ura tulisi keveästi sorittaa ja suorittaa vedenohjaus pelto-ojiin. Polku on huonosta  

kunnostaan kovassa käytössä. 

 Metsä-kalliopäällisreittiä tulisi varovasti parantaa. 

 Vaarallinen kohta. Kaide puuttuu. Vesi tulvii? 

 Tämä reitti pitäisi ehdottomasti valaista. Pimeällä tiellä on vaarallista kulkea jalan tai  

pyörällä. Autoilua voisi myös rajoittaa esim. Vain tontille ajo sallittu. Uutelassa myös  

asutaan ja siellä on työpaikkoja. Meriharjun luontotaloll 

 Reitti on todella kapea ja loppukesästä villiintynyt. Vaaranpaikkoja esim. pyöräilijät ja  

kävelijät törmäysvaara. 

 Tämä reitti on kasvanut umpeen. 

 Paljon isoja kiviä ja möykkyjä. Vaikea mennä pyörällä yms. 

 Polun pohja on kulunut pois, paljon isoja kiviä ja puiden juuria, joihin voi kompastua 

 Kanavan päästä golfkentän taakse myös pyörillä ajettava polku. 

 Parantakaa, leventäkää ja tasoittakaa selkeä kevyenliikenteen reitti Uutelantien eteläpuolelle. 

Siis parannettava väli on ensimmäinen luontopolkuinfokyltti aina HKL  

pikkubussipäätepysäkille.Joten meriharjun luontotalosta voisi helposti käv 

 Ei ole reittiä kun ei tänne saa tulla. Miksi ostaa jos ei anna muiden tulla! Käyttäkää sitten  
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rahat johonkin järkevään! 

 No valot olisi kivat lontopolkujen varrelle niitähän on toivottu n20 vuotta 

 Portaita vaikeakulkuisiin mäkiin. 

 Talvisin reitti liukas 

 Ajotie Hallkullanniemi kuoppainen ja kapea 

 Tien kunto 

 Tiet kuoppaisia 

 Tiet pölisevät, suolaus tms. ratkaisu 

 Vaarallinen kohta 

 Tie huonossa kunnossa 

 Uusi tie autoille, Hallkullantie museotieksi 

 Hankala rattaiden kanssa 

 Vedet jäävät polulle 

 Välillä pitkospuut ovat tuhoutuneet/vaurioituneet 

 Pikkubussin aikataulua on muutettava myöhäisemmäksi viimeisen lähdön osalta. Lähtö  

Uutelasta klo 14.20 on keväällä ja kesällä palstaviljelijöille aivan liian aikasta. Mielellään  

viipyisi palstalla hieman myöhempään. 

 Uimapaikalle Halkullanniemeen hoitamaton polku. 
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LIITE 3. AVOIN PALAUTE VIHERALUEIDEN KEHITTÄMISEKSI (kysymys 18). 

 

Palaute on jaoteltu teemoittain. 

 

1. Skatan tila 

 

 Skatan tilalle pitää saada toimiva eläintila. Lehmiä, lampaita, sikoja ja kanoja ainakin. Paik-

ka jossa lapset ja nuoret pääsevät tekemään töitä eläinten hoidossa. Kuten Falkullassa. Myös 

kahvila, täällävoisi olla Villa Ullasin kaltainen, Vuosaaren toiseksi paras kahvila. Siis Ullas 

on ehdoton ykkönen. Kampela on aivan pilattu törkeän korkeilla hinnoilla ja valmiilla lei-

pomotuotteilla.  

 Laidunalueita tulisi hoitaa ruohoasyövillä eläimille, hevoset, lehmät lampaat: Skata takaisin 

vuokralle ja pikkuisen pitkäjänteisempää touhua Tilakeskukselta. 

 Mainittu Skattan tilan käyttö yleisölle on hyvä idea. "Kotieläintila"-tyylisesti, tai miksei 

vaikkapa pienpanimoa tms. Ehdottomasti tänne mieluummin tulisimme kuin Falkullan koti-

eläintilalle. 

 Uutelasta puuttuu ydin/sydän. Ei ole kivaa kahvilaa minne mennä. Eikö Skatan tila voisi 

toimia kaupunkilaisille tuottavana paikkana? Pellot ja niityt kaipaavat huomioita. Missä 

kaikki laiduntavat eläimet ovat? Luomukauppa - mitä vaan virkistyspalveluja kaupunkilai-

sille - niin kuin asemakaavassakin määrätään! 

 Toivon, että Uutela säilyisi mahdollisimman luonnonmukaisena. Kotieläinten hoitamana nii-

tyt ja Skatan tila olisi kauneimmillaan. Mahtava oppimisympäristö kouluille metsätyypeistä. 

Säilyyköhän se pieni suo? 

 Skatan tilalle sopisi hienosti vaikka luomutila kahviloineen, mieleen tulee esim. Tukholman 

Cafe Rosendal Djurgårdenilla. 

 Skatan tilan käyttö esim. pieneläintilana olisi hieno asia, mutta vain sillä ehdolla, että alue 

kestää suuremman vierailijamäärän ja että autoilua ei sallita ainakaan nykyistä enemmän.  

 Skatan tila nopeasti käyttöön ennen kuin rapistuu - eläimet sopivat luonteeseen (vrt Fallkul-

la) tai esim. perinnetila (vrt. Kortenniemi Liesjärvellä). 

 Skatan tilan alue ehdottomasti kuntoon. Tällä hetkellä se on Helsingin kaupungin häpeäpilk-

ku. Skatan tilan ylläpidon historia on ollut ikävää seurattavaa. Tietysti jos ajatuksena on esi-

tellä maaseudun rappioitumista, ja hallinnon tehottomuutta on tavoite saavutettu. 

 Skatan tilan pellot tulisi hoitaa hyvin. Nyt ne alkavat jo kasvaa pusikkoa rumentaen maise-

maa.Eli lehmät takaisin pellolle tai vuosittainen hoito koneellisesti. Kulttuurimaisema on 

menossa piloille. 

 Skatan tilan pellot tulisi hoitaa niin, että ne pysyisivät vähintään laidunkunnossa. 

 Pidetään Skatan tila kunnossa. 

 Skatan tilalle olisi kiva saada käyttöä esim. vaikka hevosia ja ratsastusmahdollisuus- 

 Skatan tilaa  voisi hyödyntää jollain lailla yleiskäyttöön. 

 Sukuni on lähtöisin skatan tilalta kirkon tiedon mukaan vuodesta 1745. 

 Ei siellä tarvitse olla mitään ravintolaa tai kahvilaa Skatantilalla, ellei uutta ajoyhteyttä ra-

kenneta sinne Vuosaari golfin harjoittelualueelta.   

 Skatan tilan tallin ikkunoita rikottu, laittakaa kiireesti vaikka vanerit ikkunoihin, myös ta-

loon ilkivallan takia. Tilan aidat myös kuntoon, monesta kohtaa hajotettu. Entinen toimija, 

joka järjesti kehitysvammaisille ratsastusta, pitäisi saada takaisin ja maksaa heille palkkaa 

hyvästä työstä, olisivat tarvinneet tukea jo aiemmin. Heidän toimintansa sopi hyvin tilalle. 

Sinne ei kaivata mitään meluisaa ja epämääräistä ainesta keräävää toimintaa, varsinkaan mi-

tään kovaäänistä juottolaa, muuten turvallisuus reiteillä, luonnonrauha ja alue menee pilalle. 

Jos paikalla olisi ratsastustalli ja muita kotieläimiä, esim. kaupungin päiväkotien lapsille oli-

si mahtava retkipaikka lähellä. 

 Skatan tilalle pienimuotoista toimintaa, esim. ratsastustalli siten, ettei tule autoliikennettä ei-

kä melua. 
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 Skatan tilalle tarvitaan vain uudet vuokralaiset hevostallin pitoon tms. eläinaktiviteetteja. 

 Skatan lehmät olivat tosin oikein mukavia kulttuuriympäristön laiduntaja-hoitajia. Ehkä jo-

ku pienimuotoinen tuontyyppinen (lampaat!) toiminta sopisi. 

 Skatan tilaa voisi ajatella sellaiseen kaupunkilaisten käyttöön, joka ei lisää autoilua, ei melua 

ja saasteita, eikä tuo alueelle levottomuuta (ei siis känniläisiä örveltämään). Pitäisi tulla bus-

silla, ei omalla autolla. Muuten kohta vaaditaan valoja ja parempia ajoteitä ja sitten luonto-

alue on menetetty. Hevoset sopisivat paikalle hyvin. Tilalla oli aiemmin hevosia ja kehitys-

vammaisille ratsastusta, tämän kaltainen olisi kannatettavaa toimintaa. 

 Ehkä skatan tila joku lapsille tarkoitettu pieneläin paikka olisi kiva. 

 Uutelan Skatan tila kannattaisi jotenkin hyödyntää kun nyt kerta saitte taiteilijan sieltä hää-

dettyä niin ottakaa se nyt sit jufernauta käyttöön. Miinan lehmät oli niin kiva lisä Uutelassa, 

että siinä teille haastetta miten saatte Skatan tilan yhtä hyvään käyttöön ja vuosaarelaisten 

iloksi. Miina oli värikäs lisä Uutelassa. Sääli ettei kaupungilta löytynyt ymmärrystä ja taitoa 

yhteistyöhön hänen kanssaan. 

 Skatan tila on otettava kaupunkilaisten fiksuun käyttöön. 

 EI MITÄÄN kahvila/ravintola ym. hässäköitä. kahvila Kampela riittää ja Skatantie valmiik-

si, niin Vuosaaren golfklubin kahvila riittää. 

 Mielestäni mitään ylimääräisiä puita tai rakenteita ei pitäisi muuttaa, mutta Skatan tilan ym-

päristöön voisi rakentaa kuntosalin. 

 Skatanniemessä tilalla ihana pelto jossa ennen lehmiä ja hevosia. Piikkilanka-aidat pitäisi  

saada tarkkana pois maasta. Pellossa saisi ihanaa niittytilaa jos heinikkoa hoidettaisiin, al-

kaisi kukkia pienempää niittykukkaa.  

 Skatan tila ehdottomasti käyttöön. Kahvila / kotieläintila tms. Oli ihanaa, kun muutaman 

vuoden tilalla oli hevosia. Olen ihan varma, että kävijöitä riittäisi. Harmi, että korjattu talo 

seisoo tyhjänä, niinkuin muutama muukin kaupungin omistama huvila Vuosaaressa (mm. 

Kuningattaren huvila - vaikka ei Uutelassa olekaan). 

 Entiset laidunalueet voisivat olla Skatan tilalla käytössä, esim. lampaat hoitamaan niitä. 

 Skatan tilalle, Hallkullanniemeen, Nuottasaaren ja Vuosannan huvilalle tulisi saada hyviä 

vuokralaisia ja Uutelaan sopivaa julkista toimintaa. Rakennusten omistus ja käytön valvonta 

on syytä säilyttää edelleen kaupungilla, jotta paikkojen ja pihojen ulkoilualueelle epäsopivaa 

privatisointia ei pääse tapahtumaan. 

 Uutela ei kaipaa esim. kahvilaa. Kahvila Kampela Uutelan "portilla" on aivan mainio ja riit-

tävä. Skatan tilalle olisi hyvä löytää käyttöä, mutta mieluusti sellaista, joka ei tuo melua ja 

suuria joukkoja väkeä (ja väistämättä autoja) viikonloppuisin Uutelaan. Uskon, että Uutelan 

tietty rauha ja hiljaisuus on iso osa alueen viehätystä: muut alueella liikkuvat etenevät sopi-

vasti 3 min edellä ja 3 min perässä. Uutelassa ihmisillä tuntuu olevan sanaton sopimus kes-

kenään, että ollaan kaikki hiljaa ja rauhassa, kukin itsekseen. 

 Skatan tila käyttöön 

 yleishyödyllistä toimintaa esim. luontokouluja, sienikouluja yms. Skatan tilalle. 

 Skatan tilalle talkootoimintaa ja harrastuksia lapsille 

 Hevoset takaisin Skatalle. 

 Skatan tilalle toimintaa. 

 Skatan tilalle: pieni ravintola, myyjäisiä, tapahtumia 

 Skatan tilalle jotain luontoon liittyvää toimintaa. 

 Skatan tilalle yhteisöllistä käyttöä. Alueen kehitys järkevästi ottaen huomioon alueen kanto-

kyvyn. 

 Skatan tila käyttöön. 

 Skatan tilalle pienimuotoinen kahvila kesäksi. 

 Levähdyspaikka tms. Skatan tilalle. Kotieläimiä skatan tilalle. 

 Skatan tilalle kahvila. 

 Kahvila Skatan tilalle. 
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 Skatan tila kuntoon. Yleinen siisteyden ylläpito. 

 Skatan tila ei liian kovaan käyttöön. 

 Skatan tilalle Vuosaaren ja Uutelan alueen historiasta kertova näyttely. 

 Ei täyteen kojuja tms. Skatalle edullinen lounaspaikka ja eväsmyynti. Taiteilijatalo Skatalle. 

Musiikkiesityksia, tori yms. luomutuotemyyntiä tms. Majoitustiloja. Kursseja. 

 Skatan tila käyttöön. 

 Kahvila Skatan tilalle 

 Skatan tilan käyttö esim. kahvila, lähituottajien tuotteet tms. 

 Kahvila, pieneläintila tms. Skatan tilalle. 

 Yrittäjä Skatan tilalle 

 Skatan tilalle kahvila, yhteisäpalsta tai pieneläintila. 

 Skatan tilan kehittäminen. 

 Ehdottomasti eläimiä tilalle ja vapaa pääsy niitä katsomaan. Lampaat, vuohet, possut ja eri-

laiset kanat ainakin täytyy saada. Lisäksi lapsille mahdollisuus eläintenhoitoon. 

 Mahtava paikka toivotaan että säilyy.:) skttan tila oli aikoinaan elävä kun sielä oli eläimiä 

eihän täällä helsingissä eikä helsinkiläiset tiedä kohta miltä lampaat ja lehmät näyttä-

vät.varsinkaan lapset. Vielä kun kahvila olisi sielä . Ideoita kyllä pisaa.  

 Miinan lehmät ja muut eläimet oli ihania. Tervetuloa takaisin. 

 Skattan tilalle olisi hienoa saada pieneläintila , Fallkullan tyyppinen. 

 

2. Luonto ja luonnonhoito 

 

 Luonnonhoito on tärkeää että avoimet niitty ja peltoalueet reunoineen säilyy. Metsäalueella 

myös varovainen harventaminen auttaa jäävien puiden oikeaa kasvutapaa ja aluskasvillisuus 

saa valoa ja jopa monipuolistuu toimenpiteistä. Keskialueella, tilan lähistöllä voisi olla 

avoimia  niittyjä, laitumia. Kahvilaa kaivataan. 

 Metsiä tulisi hoitaa paremmin 

 Pitäisi antaa olla mahdollisimman luonnonvaraisena. Lenkkeilymaastoja, -teitä ja -polkuja 

Helsingissä riittää ja samoin hoidettuja puistoja/viherkohteita. Luonnonvaraisia metsiä yhä 

vähemmän. 

 Luontopolun varrella vaarallisia puita (konkeloon jääneitä). Ne pitäisi ehdottomasti kaataa 

pois, jotta ei satu henkilövahinkoja. 

 Metsien monimuotoisuutta turvattava äärimmäisen täydellisesti 100% ja metsät toimivat 

luonnon keuhkoina. Metsät ovat myös jätettävä tulevillekin sukupolville. Metsiä ei yhtään 

pidä hyödyntää, tai muulla tavoin käyttää, vaan säilyttää puiden kasvamisen puolesta, jotta 

ne jaksavat tosi hyvin. Tämä on nyt äärimmäisen tärkeää varsinkin, kun Suomi täyttää 06. 

joulukuuta 2017 100 vuotta, niin 100 vuoden juhlan kunniaksi metsät ovat täälläkin elintär-

keitä Suomeen kuuluvia. 

 Metsä-alueita tulisi valvoa, metsänhoitaja valvomaan tulentekoa ja ilkivaltaa. 

 On suojeltava luontoa, ihmisten kulku ohjattava poluille. Eläimiä ruokittava. Älkää kaatako 

yhtään puuta, älkää leventäkö yhtään polkua. Älkää rakentako yhtään parkkipaikkaa. Niitä 

on jo liikaa. Koirapuitoon menevät autot tuhoavat alueen sammakko- ja matelijoita. Palkat-

kaa valvoja kiertämään alueelle ja huolehtimaan eläimistä ja kasveista. Huolehtimaan että 

koirat kulkevat kiinni. Että nuotioita ei sytytellä. Että vapaat kissat pyydystetään. Tärkeintä 

on että kaupunki kitkee kaikki vieraslajiset kasvit. Ne valtavaat koko Helsingin. Varmasti 

palaamme vielä. 

 Älkää kehittäkö Uutelaa enempää. Luonnontilaiset metsät ovat tärkeitä ja kauniita paikkoja 

ja puistoja on jo Aurinkolahdessa riittävästi. 

 Toivon alueen säilyvän enimmäkseen luonnon tilassa 

 Toivon että yleisessä käytössä olevien alueiden määrää lisätään entisestään ja säilytetään 

runsaat mahdollisuudet nauttia luonnon monimuotoisuudesta, koskemattomuudesta ja rau-
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hasta. Suuremmat kävijäjoukot voidaan ohjata paremmin huolletuille alueille ja reiteille, jot-

ta luontoa säilyy.  

 Uutelan alue koko laajuudessaan ja luonnontilaisuudessaan on nykyään aivan mahtava! Sitä 

ei saa pilata millään hoito- tai kehittämistoimenpiteillä. Me ulkoilijat tarvitsemme juuri ni-

menomaan luonnontilaisia rauhoittumisen paikkoja. 

 Puuston annetaan kehittyä luontaisesti koko alueella. Puuston poistoa vain kulkuväylien ja 

grillipaikkojen läheisyydestä turvallisuussyistä. Metsätalous Helsingissä ei ole tuottavaa.  

 Uutela on säilytettävä lunnonsuojelu-alueena. Rakentaminen kiellettävä.  

 Metsiä tulisi hoitaa (tai monesti jättää hoitamatta) luontokohteena, niin että monimuotoisuus 

huomioidaan (lahopuu, tiheiköt, lepakoiden elinolot). 

 Aluetta ei tule kehittää pilalle eikä metsiä pirstoa uusilla reiteillä ja poluilla. Alueen saavu-

tettavuus on nykyisellään riittävän hyvä ja tärkeintä on "metsän tunnun" ja luontoarvojen 

säilyttäminen. Jos luonnonhoitoa tehdään, sen tulee olla hyvin maltillista ja rungot on jätet-

tävä metsään. 

 Toivon ennen kaikkea, että Helsingin kaupunki jättää Uutelan rauhaan "kehittämiseltä". On 

tärkeää, että Uutela säilyy mahdollisimman luonnontilaisena.   Lääkärintodistuksella tode-

tusta śähköherkkyydestä kärsivänä terveydelleni on tärkeää se, että alue pysyy suhteellisen 

puhtaana langattoman teknologian säteilystä. Siksi alueelle EI saa pystyttää matkapuhelintu-

kiasemia tai rakentaa WiFi-verkkoa. 

 Edellinen kysymys oli hankala, koska tarjolla ei ollut minulle mieleistä vaihtoehtoa. Uutelan 

metsien voisi antaa kahittyä laajasti luonnon ehdoilla. Lisäksi rantojen "avaamista" pitäisi 

välttää. 

 Rakennettuja puistoja voisi kuvata ilmaisulla: Paikka, jossa ei ole juurikaan puita. Pidetään 

Uutela mahdollisimman hoitamattomana, jotta se olisi kaupunkilaisille lähin luonnonalue. Ei 

metsässä ja rannoilla tarvita pöhinää. Luonto on kaikki! 

 Säilytetään se mahdollisimman luonnontilassa! Vain esim. WC:n ja lisägrillipaikan voisi ra-

kentaa. 

 Aarniometsää pitää jättää, siellä on ihan erilainen tunnelma. Metsää pitää olla ja säilyttää 

luonnon rauha. Autoilua ei saa kasvattaa eikä sitä kautta häiritä luonnonrauhaa. Uutelan an-

tamaa rauhaa ei saa tuhota. Esim. Kallvikinniemi ei ole kiva, koska siellä on valtava liiken-

ne. Ns muualta muuttaneet saapuvat sinne autoilla paikalle, huudattavat musiikkia kovalla ja 

metelöivät. Uutela on siksi rauhallisempi. 

 Pusikot pois ja uusia istutuksia. Metsät on hoidettava niin, etteivät lahoa ja kaadu päälle. 

 Muutama vuosi sitten Uutelasta kaadettiin isoja puita. Nyt myrskyillä kaatuu myös jäljellä 

olevia puita. Kannattaa ottaa huomioon, että liika puiden kaataminen johtaa eroosioon ja 

luonnonalueen tuhoutumiseen. Puita ei saa kaataa Uutelasta ja se on säilytettävä mahdolli-

simman luonnontilaisena ja ihmiseltä koskemattomana. 

 Metsän monimuotousuus tärkeää. Osin kyllä sellaista soistunutta ryteikköä jolla ei mitään 

käyttöä. Ehkä lintubongareille. Yksi näkö-/lintutorni voisi olla hieno homma. Havaintotaulu 

alueen eläimistöstä/kasvistosta. Miksi osalla Uutelaa on kalastuskielto? 

 Elintärkeä luontoalue on syytä säilyttää luontoalueena eikä pilata sitä turhalla rakentamisella 

tai alueen kaupallistamisella 

 Kaupungissa on hyvä olla myös helposti saavutettavia, hiljaisia ja helppokulkuisia metsä- ja 

rantaluontoalueita. 

 Niittyjen kunnossapito on erittäin tärkeää. Alueelle ei saa rakentaa enempää.  

 Toiveissani Uutelan luonto ja alueet pysyvät tälläisinä. Ei mitään tekemällä tehtyä luonto-

osuuksille.Jossain pitää olla tälläisiä "rauhan tyyssijoita   

 Niittyjä lisää. Tänään lasten kanssa ihmeteltiin tikkaa. Sellaisia elämyksiä lisää. 

 Metsän harvennus luontopolun varrelta. Pajukot ja paukkupalsamit pois. 

 Metsiä voisi hoitaa todella hienovaraisesti, vain polkujen vierestä huonot puut pois. 

 Toivoisin, ettei aluetta kehitetä liikaa ja pilata siten sen luonnetta. Erityisesti rannat tarjoavat 

veneettömälle Helsinkiläiselle saariston tuntua ja satumaisen paikan hiljentyä meren äärellä. 
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Meisema on säilynyt kohtuullisen samanlaisena koko elämäni ja se on harvinaista nykyises-

sä kiireisessä ympäristössä. 

 Koko alue säilytettävä nykyisen kaltaisena, vähän siistimistä vaan. Kesäisin niittyjen heinät 

leikattava ja jos jotain mennyt rikki, korjattava välittömästi. Siis tarkastuskierroksia alueella 

lisättävä, että kaikki pysyy kunnossa. Säilytettävä luonnonmukaisena keitaana tässä kiviky-

lässä, että on hiljainen luonnonsuojelualue virkistykseen autottomille ihmisille. Metsien 

puista huonokuntoisia voi kaataa reittien varsilta, mutta vain hienovaraisesti, ei liikaa. 

 Metsiä voisi harventaa vain vähän ulkoilureittien vierestä, ei liikaa. 

 Luonto tulee säilyttää ulkoilijoille, liikunnan harrastajille ja koirien kanssa liikkujille. 

 Vasta eläkkeelle jäätyäni aloin ulkoilla ahkerasti. Arvostan eniten mahdollisimman luonnon-

tilaisia ja suuria metsäalueita eivätkä pimeät kuusimetsät pelota. Eli osa Uutelan alueesta pi-

tää jättää rauhaan ns. luonnonhoidosta. Olen myös oppinut, että lahopuut ja ryteiköt ovat 

tarpeellisia luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi, joten hyväksyn "rumuuden". Rudträs-

kin erikoinen alue pitää myös jättää rauhaan. 

 Uutelassakin voisi pitää mielessä sen, ettei se ole vain ihmisten ympäristö, vaan luonnolla-

kin pitää olla oma tilansa olla. Siksi liika ihmispalvelunkehityskeskeisyys tässä kyselyssä ja 

halu järjestää luontoa ja ylihoitaa metsiä tuntuu tylsältä. Ikäänkuin kaupungin "luonnonhoi-

tajille" pitäisi saada enemmän hommaa. Ottakaa rennommin siellä kaupungin virastoissa, 

antakaa luonnon olla rauhassa. Toki poluille kaatuvia puita ja oksia voi siirtää sivuun, mutta 

jos vertaa vaikka Keskuspuistoon, joka on ihan täynnä ulkoilupolkuja, niin onko se muka 

niin hienoa ja kaunista luontoa? pitäkää metsät nykyisellään, se riittää 

 Ei koneellista "metsänhoitoa". Ei liikaa harvennusta. Metsään ei tarvitse päästä valoa liikaa. 

Kävelyreittejäkin on mukavampi käyskennellä varjossa kesäpäivinä. Olen asunut lähes koko 

ikäni Vuosaaressa ja muutin pois Helsingistä noin vuosi sitten. Monta metsäreittiä Vuosaa-

ressa on tuhottu liialla puuston harvennuksella. Metsän pitää olla metsä eikä puisto. 

 Se että älkää karsiko liikaa uutelan metsiä koska alueen eläimet ovat niin laajakirjoisia ja ki-

va että alue on luonnonmukainen mutta tietysti siisti. 

 Antakaa olla suurin osa luonnonmukaisena. 

 Antakaa olla luonnontilassa 

 Vasta eläkkeelle jäätyäni aloin ulkoilla ahkerasti. Arvostan eniten mahdollisimman luonnon-

tilaisia ja suuria metsäalueita eivätkä pimeät kuusimetsät pelota. Eli osa Uutelan alueesta pi-

tää jättää rauhaan 

 Metsien pitäisi mielestäni saada olla luonnontilassa. Ei tarvotse yhtään mitään aggressiivistä 

'metsänhoitoa' mitä talousmetsissä tehdään. 

 Antakaa alueen olla luonnonmukaisena toki pieni muotoinen reittien karsiminen on tietysti 

hyvä asia. 

 Uutelan viheralueita pitäisi kehittää luonnonmukaisuus edellä. Ei siten, että alue on puisto-

mainen, vaan siten, että alueelta löytyy aitoa ja monimuotoista luontoa. 

 Kaatuneita puita voisi hyötykäyttää ja viedä grillipaikoille 

 Pääosa alueesta syytä jättää metsänhoidon ulkopuolelle jatkossakin. Lähinnä tarvetta pääul-

koilureittien ja teiden lähialueiden yksittäisten ongelmapuiden alasotolle sekä pienpuuston 

hoidolle reittien varsilla. 

 Uutelasta tekee ainutlaatuisen se, että sen metsät ovat saaneet pitkälti kasvaa rauhassa iäk-

käiksi ja monipuolisiksi. Upeat sammaleiset lahopuut, yli 200-vuotiaat kilpikaarnamännyt ja 

tuuheat kuuset tuovat mieleen Lapin erämaat. Vaikka asun aivan kaupungin toisella laidalla, 

käyn usein Uutelassa ihailemassa vanhaa metsää. Sitä ei saa jatkossakaan hävittää ylimitoi-

tetuilla hakkuilla "turvallisuuteen" tai "kauneuteen" vedoten. Toivon, että kaupunki suojelee 

alueen metsistä mahdollisimman suuren osan - vain siten niiden säilyminen rakentamiselta 

ja hakkuilta voidaan taata. 

 Metsät voi antaa elää omaa elämäänsä. Turvallisesti, luonnollisesti kaatunut puu voi jäädä 

elämään elämäänsä. Olen huomannut, että joskus poluille kaatuneet puut on pätkitty sahalla 

tasapintaisiksi ja sitten heitetty sivuun. Ymmärtääkseni lahottajat eivät sovi sileälle puupin-
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nalle. Kaatuneet Puut voisi "rosouttaa" - aivan kuin normaali puun katkeaminen, tai salama, 

aiheuttaa puulle.  Lisäksi kukkaniittyjä voisi olla entisten pelto-laidunalueiden alueella niin 

hyönteiset saisivat mettä (perhoset, mehiläiset).  Metsissä voisi olla myös erilaisia linnun-

pönttöjä. Myös lepakoille ranta-alueiden läheisyyteen. 

 Metsä saa olla luonnontilassa. Se tuo rikkamman linnuston.  

 Uotelan upeat vanhat metsät yhdistettyinä rantoihin ovat syy tulla käymään alueella kauem-

paakin. Toivon hakkuiden minimoimista alueella. Luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat 

metsät kelpaisivat laajemminkin ihan virallisen suojelun piiriinkin! 

 Uutelan metsien ja rantojen parasta kehittämistä voisi olla lakisääteinen luonnonsuojelualue, 

joka jättäisi metsät kaikenlaisten metsänhoidollisten toimien ulkopuolelle. Eriasteisesti hoi-

dettuja metsiä on jo aivan riittävästi pääkaupunkiseudulla ja rakentaminen nakertaa niitä li-

sää.  Tarvitaan myös Uutelan kaltaisia oikeita metsiä kaupunkilaisten virkistys- ja opetus-

käyttöön. 

 Uutelan luonnonsuojelualue  paikoitellen pusikoituu ja risukoituu vauhdilla . Samoin metsä 

kasvaa ja harvennushakkuita tarvittaisiin, jotta ympäristö säilyisi parempana. 

 Käyttö tulee ohjata reiteille ja säästää metsät hoitamattomina, jotta ihmiset ei mene sinne. 

Särkkäniemen ja mahdollisten tulevien ls-alueiden tila, erityisesti Nuottaniemen kainalo 

huolestuttaa, säilyykö luontoarvot käytön paineissa. 

 Luonnontilaisuus on hyvästä, vaaralliset puut tulisi kuitenkin poistaa. 

 Kaatuneiden puiden korjaus 

 Metsien ja luonnon tulisi antaa kasvaa ja kehittyä. Niittyjä voisi hoitaa esim. eläimillä 

 Ei tarvitse hoitaa metsiä, säilytetään rauhallisena luonnontilaisena polkuviidakkona 

 Kaatuneet puut nopeammin pois poluilta 

 Pitäisi säilyttää luonnontilassa. 

 Peltojen niitty hyvä asia 

 Mehiläisten hoitoa tuettava. 

 ei hoitoa, luonnontilaiset metsät. Kaatuneet puut kuitenkin pois poluilta.  

 Ei kosketa metsiin 

 metsät luonnontilaisina 

 Viljelypalstan länsipuolisen rinteen harvennus - varjostaa palstaa ja vaaralliset puut. 

 Metsän siistiminen, liian paljon lahopuuta. 

 Ei tarkoituksellista hoitoa. 

 Pientä siistimistä metsissä. 

 Ei metsänhoitoa. 

 Van minimaalista metsien hoitoa. 

 Metsien monimuotoisuus säilytettävä. Vaaralliset puut kuitenkin pois polkujen varsilta yms. 

 Myrskyjen yms. jäljiltä vaaralliset puut pois. 

 Kaatumavaarassa olevat puut pois.  

 Lahopuuta liikaa, osa pois. 

 Poluille kaatuneet puut saa ottaa pois. Pusikot pois rannoilta. 

 Luonnontilainen metsä on hyvä. 

 Ei tarvita talousmetsää.  

 Säilytetään tälläisenaan, esim. luonnontilaiset hoitamattomat metsät. 

 Puiden kunnon tarkistaminen reittien varrelta vaarallisten puiden takia. 

 Metsät rohkeasti hoitamatta. 

 Vain poluille kaatuneet puut pois. 

 Puut pois reiteiltä (hyvin tähän asti), pysyisi luonnonsuojelu- ja ulkoilualueena. 

 Hoitotoimet vaarallisten puiden osalta.  

 Risukkojen hoitoa 
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 Tärkeintä, että uutela säilyy koskemattomana, eikä sinne rakennettaisi mitään. Toki metsiä 

tulisi hoitaa niille kuuluvalla tavalla. Luonnon läheisyys vain korostuu tänä päivänä ja ihmi-

set kaipaavat sen läheisyyttä. Osa Vuosaaren keuhkoista. 

 

 

3. Reitit 

 

 Pyöräily ja mopoilu yms. Tulisi kieltää täysin, muualla kuin hiekkatiellä ja polut pitäisi säi-

lyttää luonnonmukaisina. 

 Mitä vähemmän autoliikennettä Uutelantiellä sitä parempi. 

 Ulkoilualueen käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja se näkyy jo maaston kulumisena, auto-

liikeenteen lisääntymisenä ja meluna. Koirapuiston siirtäminen muualle vähentäisi autolii-

kennettä. 

 Enemmän polkuja ja reittejä. Maastopyöräilyyn/kikkailuun tarkoitetu ja sopiva reitti olisi 

kiva lisä. 

 Se, että polut on levennetty ja päällystetty hiekalla on johtanut siihen että grillipaikoille aje-

taan autoilla ja ulkoilureiteillä saa varoa pyöräilijöitä jotka ajavat aivan liian lujaa ja vaaran-

tavat jalankulkijoiden hengen. Pyöräily luontopoluilla pitäisi kieltää koknaan.     

 Jos jotain halutaan lisätä, niin luontopolun tyyppistä reitistöä ja tietoa luontokohteista. Pitää 

olla mahdollisuus kulkea metsäpolkua, eikä aina hiekka- tai murskepäällysteteitä.   

 ei autoliikennettä, polkupyörätkin voisi miettiä pariin kertaan. 

 Autoliikennettä Uutelan pitäisi vähentää. On naurettavaa, että koirat ulkoilutetaan autolla. 

 Itsellä toiveena hyvät pyöräilyreitit mahdollisimman lähellä rantoja. 

 Polut paikoin sateen jälkeen pitkään mutaisia. 

 Osa poluista voisi olla maastopyöräilijöille ja osa rauhoittaa kävelijöille. Mielestäni maasto-

pyöräily ei sovi luontopolkujen luonteeseen, missä on tarkoitus perehtyä luontoon. 

 En toivo esim. parempia autoteitä - liian helppo saavutettavuus kuormittaisi Uutelaa liikaa 

(Uutelassa jo nyt paljon kävijöitä). 

 Autoliikennettä tulee rajoittaa. 

 Lisää soraa poluille. Joissakin kohdin on puunjuuret hyvin pinnalla ja niihin voi helposti 

kompastua. Kaiken kaikkiaan polkuja pitäisi parantaa. Tänä kesänä soraa levitettiin pieneen 

osaan, mutta koko polkuverkosto pitäisi käydä läpi. 

 Reittien lisääminen, jolloin ihmiset osaisivat myös mennä muuallekin, kuin keittokatoksille.  

 Reittiverkosto pääasiassa hyvällä mallilla ja kunnossa. Saa olla myös luonnonpolkuja. 

 Hieman selkeytystä reitteihin, esim. koko alueen kiertämiseksi ja pohjien kunnostusta pai-

koitellen tekisi paikasta vielä houkuttelevamman. 

 Hiekkatie sateen jälkeen erittäin kuoppainen, vaatii parannusta 

 Ei kaupunkimaista mutta hoidettuja polkuja ja mielellään joku metsänvartija aibnakin kesäil-

taisin.  

 Ei autoliikennettä esim koiratarhaan.   

 Kun kävijämäärät lisääntyvät väylät tulisi kehittää riittävän kestäviksi ja leveiksi. 

 Viheralueita tulisi kehitttää niin, että massaväki kulkisi selkeitä polkuja pitkin, jotka olisivat 

tarpeeksi leveitä, tasaisia eli estettömiä. Polulta poikkeavat ovat yleensä luontoakunnioitta-

via, ehkäpä metsän antimia kerääviä tai luontohavainnointiin keskittyviä ihmisiä. 

 Tämä ei koske viheralueita, mutta toivoisin, että kilpapyöräilijät pysyisivät poissa kulku-

väyliltä! Erittäin vaarallisia tilanteita. 

 Ulkoilupolku kaipaa katuvaloja, näin syksyn saapuessa alueelle ei uskalla mennä enää. Klo 

18 jälkeen. 



61 

 

 Älkää tehkö autoille parempia teitä, eikä valaistusta tarvita. Säilyttäkää tämä autoista vapaa-

na alueena. Poliiseja on niin vähän, etteivät kerkiä valvomaan hurjastelijoita varsinkin kesäi-

sin. Koiratarhallekin mennään autoilla, luontoalueelle!!! 

 Rannat, metsät ja koko alue Kampelasta lähtien säilytettävä autottomana ja valottomana, 

muuten rauha menee. 

 Mitään ajoväyliä, lisävaloja, puhumattakaan parkkipaikoista alueelle ei tarvita.  Autonomis-

tajille löytyy lyhyen ajomatkan päästä valaistuja paikkoja, joissa on parkkipaikat ym. palve-

lut.   

 Autoilu kokonaan pois, vain siellä asuville ja huoltoliikenteelle sallittu ajo-oikeus. Koira-

aitaukselle pitäisi koirat viedä kävellen, ei autoilla. 

 Uutela on juuri nyt hyvässä kunnossa. Esim. lastenrattailla pääsee hyvin kulkemaan ja hyvä-

kulkuisia polkuja on riittävästi.  

 rajoitus autoilulle ja enemmän bussivuoroja.  

 Älkää lisätkö valoja, ajoteitä, eikä parkkipaikkoja. Säilyttäkää tämä keidas, yli 40 000 asuk-

kaan käyttöön juuri tällaisena. Toivoisin, että vain pikkubussin ajo olisi sallittua alueelle, ei 

yksityisautoilua ollenkaan. Paitsi paikallisten asukkaiden ja huoltoajo luonnollisesti. 

 Autoliikenne ohjattava uudelleen ja autoilu alueella minimoitava. 

 eikö autoliikennettä saataisi ohjattua muuta reittiä uutelaan kun nykyistä olisi mahtavaa kun 

saataisiin se hiekkatie ulkoilijoiden käyttöön ..itäreimarintie kautta koiratarhan viereen 

parkkialue rauhoittuisi kummasti koko alue.jos sinne nyt yleensäkin tarvisi ajaa muut kuin 

asukaat.... 

 eikö uutelaan johtava tie voisi tulla vaikka vuosaaren golffin kohdalta kohti koirahakaa ?saa-

taisiin kerralla uutenlantie rauhoitettua ja vaikkapa pelkästään ulkoilujoiden käyt-

töön,loppuisi kesäisin myös tiellä tuleva pölyhaitta .terv Markku Mäkelä  

 Kehittäkää vain sen verran, että ihmiset kuljetetaan bussilla ja yksityisautoilu kielletään. 

 Hei,Skatantie olisi ehdottamasti tärkein juttu .uutelantie voisi pyhittää pelkästään kevyenlii-

kenteen väyläksi. 

 Rantapolkuja lisää 

 Polkujen liukkaudelle ratkaisu talvisin 

 Teiden kunto ja valaistus kuntoon 

 Särkkäniemen tien kunnostus 

 Ulkoilulenkkiä voisi pidentää, hyvin merkitty luontopolku infotauluin 

 Reittien kunnostus. 

 Holtittoman kuntopyöräilyn valvonta - vaaratilanteet. Näkyvyyttä parannettava. 

 Tiepöly kuriin esim. suolauksella. 

 Julkinen liikenne kuntoon kesäaikana 

 Ajonopeuksien seuranta alueella, parkkipirkot ja poliisit useammin alueella, kaupungin 

avustus palstojen ylläpidossa, Halkullantie pois yleisestä liikenteestä.  

 Ei sallita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja alueelle. 

 Omat puolet/suunnat pyöräilijöille vaaratilanteiden välttämiseksi. 

 Merkit pyöräilyn sallimisesta/kieltämisestä. 

 Esteettömät reitit liikuntarajoitteisille. 

 Pidempi ulkoilureitti ja olemassa olevat polut käyttöön. 

 Ehkä talvella hiekoitus voisi lisätä 

 Autoilua alueella tulisi rajoittaa. 

 Koko alueelle pitäisi mennä kävellen ja retkeillen autot pois. 

 Uutelan ulkoilureittien kunnossapito on ollut tähän asti hyvä ja luonto siisti. Kiitos. 
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 Alueelle ei missään nimessä pidä rakentaa yhtäkään metriä uutta tietä. Niemi on pieni ja 

sinne ei mahdu metsää syövää rakentamista ilman, että koko alue menettää lumonsa ja 

muuttuu taas yhdeksi semipuistomaiseksi turhuudeksi. 

 Kuljen alueella sekä kävellen että pyörällä. Toivoisin pyöräilylle lisää "tilaa ja ymmärrystä". 

 Mielestäni nyt on sopivasti rakennettua ulkoilutietä ja tallattua polkua.   

 Nopeusrajoistusten valvonta. 

 Mäkien hiekoitus talvisin. 

 Jos parkkipaikkoja rakennetaan, alkaa autolla turha ajelu ja hurjastelu, joka ei kuulu luonto-

alueelle.  

 Kampelan tienoolle kesäviikonloppuisin parkkivalvonta, nykyisin autot tukkivat jopa jalan-

kulkutiet.  

 Paikoitusalueista on pulaa Aurinkolahden suulla. 

 Parkkipaikkoja lisää. Parkkipaikkojen merkintä kuntoon.  

 

4. Valaistus 

 

 Valaistus luontopolulle olisi hieno juttu, sillä nyt käyn siellä talvisin lenkillä otsalampun va-

lossa ja viimeaikoina se on alkanut tuntua hieman turvattomalta. 

 Katuvalot parantaisivat Uutelantien turvallisuutta pimeällä. Uutelaa kiertävä ulkoilureitti 

olisi myös hyvä valaista pimeällä, jolloin siellä voisi lenkkeillä iltaisinkin. Lepakot ovat tal-

vihorroksessa syksyn ja talven pimeimpinä aikoina. Valaistus ei tällöin häiritsisi niiden elä-

mää. 

 Valaistusta ei tule lisätä, koska Helsingissä on hyvin vähän paikkoja, joissa tähtien tarkkailu 

on mahdollista. Lisäksi valaistuksen lisääminen häiritsisi monia lajeja. 

 Ulkoilureiteillä olisi mukavaa saada valot se lisäisi käyttöä näin syys pimeillä. 

 En myöskään toivo "katuvaloja". On ihanaa, että Helsingissä on vielä maaseutumainen 

paikka, jossa voi kulkea pelkän tähtitaivaan alla (ja taskulamppujenkin kanssa on kivaa).  

 Valaistus isoimmille reiteille mahdollistaisi ympärivuotisen käytön. 

 Jos sinne saisi tosiaan valaistuksen niin tästä alueesta olisi iloa ympäri vuoden huomattavan 

suurelle määrälle ihmisiä.   

 Toivoisin valaistusta sillä talven tultua ei ennen pimeää ehdi Uutelaan ulkoilemaan eli jää 

vain viikonloppuhin.  

 Ei valaistusta tarvita luontoalueella, eläimillekin yöllä on pimeää, se saa riittää ihmisellekin. 

Vain varkaat liikkuvat yöllä. Koirien ulkoiluttajatkin voivat yöllä valita toisen paikan, jossa 

on valaistus. 

 Uutelantielle katuvalot 

 Uutelan ranta- ja metsäalueen kiertävän polun valaistus jatkaisi alueen virkistyskäyttöä pi-

meinä syksy- ja talvi-iltoina. Tärkeää työssäkäviöille.    

 Jos haluutte minun ja monenen muiden mielipiteen niin uutela on hehkireikä rauhallinen 

paikka mutta valaistus luontopoluille jota jo 20v olemme toivoneet kampela on hyvä kahvila 

mutta valaistuksesta kaikki lähtee eli luontopoluille valot  

 Olisi myös syksy iltaisin kävellä siellä mutta valaistus kivoilla luontopoluilla onneton. 

 valoja reiteille. 

 Luontopolkuja voisi olla toki hieman enemmän ja valaistuna niin tulisi käyttöpäoviä enem-

män vuodessa monelle 

 Valaistusta että uskaltaa syksy iltaisin liikkua 
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 valaistusta reiteille 

 Mitään melua tuovaa ei tarvita, esim. valaistusta ei tarvita luontoalueelle. 

 Antakaa alueen mielummin olla sellaisenaan, ei mitään valaistusta eikä mitään ihmeellisiä 

turhia muutoksia. Edes yksi paikka Helsingissä jossa luontoa ei oli liikaa kehitetty ja jalos-

tettu. 

 Älkää vain lisätkö valaistusta ulkoilureiteille. Tämä on yksi harvoja alueita Helsingissä, jos-

sa voi vielä kokea aitoa pimeyttä, katsella tähdenlentoja yms. 

 Toisex valaistus luontoreiteille sitä ihmiset jotka liikkuvat siellä toivovat.n 40v.siellä talsi-

nut. 

 Valaistus vaan pääteille 

 Valaistus kävelyreiteillä olisi tarpeellinen jotta reittejä voisi turvallisesti käyttää myös hämä-

rän laskeutumisen jälkeen. 

 Valaistusta mahdollistamaan lenkkeily myös pimeämpinä aamuima/iltoina, kesällä homma 

toimii loistavasti. 

 valaistus 

 Valaistusta  

 Valaistusta ja talvikäyttöä 

 Valaistusta toivon, mutta vain jollekin lyhyelle reitille. 

 Valaistus (varsinkin talvella) 

 

5. Palvelut 

 

 Grillipaikkoja voisi olla myös yksi lisää. Grillipaikkoja pitäisi myös huoltaa enemmän. Syk-

syllä ja talvella grillipaikoilla kaipaisi myös tuulensuojaa. 

 Grillipaikkoja ei missään nimessä lisää, ne tuovat vaan kaljaporukoita.  

 Olisi mukavaa, jos olisi mahdollista tulistella, joko omalla keittimellä tai nuotiopaikalla "si-

vistyneesti", siistissä ympäristössä ja rauhallisesti. Olisiko tällainen mahdollista esim pienen 

kahvilan pihapiirissä valvotusti, mikäli alueelle tulee tällaisia fasiliteetteja? Vaikka itse haen 

Uutelasta metsäisiä tunnelmia, monet muut tykkäävät rantamaisemista. Ehkä niitä olisi hyvä 

tarjota, jottei kaikilla olisi tarvetta lähteä Suomenlinnan kallioille piknikille. 

 Tulipaikat pitäisi kunnostaa, grillit samanlaisiksi kuin Villa Ullaksen pihapiirissä. 

 Grillipaikkojen kunto myös tärkeää ja olisi hienoa jos olisi puut olisivat jollain tavalla saata-

villa, kuten aiemmin. 

 Grillipaikkoja voisi keskittää. Pariin paikkaan useampi grilli. Ei yksi porukka varaa koko 

grilliä ja paikat pysyisi siistimpinä kun olisi vähän valvontaa. Ei grillejä joka niemeen 

 Grillikatokset suljetuiksi yökäytöltä ja koko alue niin, ettei nuoriso sitä tuhoa. 

 Enemmän roskiksia grillialueille ja niiden alueen viihtyvyys parantuisi. 

 Nuotiopaikoilel taas ne polttopuut tai kunnon mahdollsiusu esim. pilkkoa itse paikan päällä 

polttopuita (esim. puupölli). 

 Toivotaan lisää keittokatoksia, WC:itä, alueen säilyvyyttä 

 Lisää roskiksia grillipaikkojen viereen 

 Grillikatosten siistiminen ja kehittäminen. Penkkejä reittien varsille, hiiliautomaatti grillaus-

ta varten 

 Roskien keräys säännöllisesti(Grillipaikoilla). 
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 Tynnyrit grillihiilille roskisten viereen. 

 Grillipaikoille puuta, isommat halot joita ei viedä niin helposti. 

 Mahdollisuus ostaa puita grillaukseen. 

 Rannalle kaivataan enemmän nuotiopaikkoja sillä nyt niitä tehdään maastoon omin päin 

 koirille lisää temmellyspaikkoja  

 Koirapuiston valaitus koko yöksi! 

 Koirapuiston säilyttäminen ennallaan! 

 Paikka on helposti saavutettavissa ja lähellä monia asukkaita, joten aluetta tarvitaan, myös 

koira-aitausta varsinkin sen koon vuoksi 

 Uuden koirapuiston lähellä olevalle pellolle/aukealle voisi tehdä koirien koulutusaitauksen 

jossa esim. pari luontoon sopivaa agilityestettä. 

 Koirapuiston portit ja aidat kunnostettavaksi heti. Koirapuiston tulemista tulisi helpottaa 

tuplaportilla. Näin täyttyisi myös lain vaatimukset kiinnipidosta 

 Koirapuistoon ei saa kajota! 

 Koirapuisto on ehdottomasti säilytettävä. 

 Uutelan iso koirapuisto on parasta mitä koirille voidaan tarjota, kun koiria ei voi aina pitää 

irti metsissä ja puistoissa. Uutelan koirapuisto on hyvä koska siellä koirta pääsee juokse-

maan kunnolla ja saa sosiaalista kanssakäymistä erillaiseten ja erikokoisten koirien kanssa.  

 Koirauisto Uutelassa ihan paras!  

 Koira-aitaus ei hyvä sinne mennään autolla.   

 Kannattaisi ihmisillekin säilyttää rauhallinen luontoalue, siellä ei kaipaa koirien haukuntaa. 

Lintujen laulu ym. luonnonäänet riittävät. Koiratarhoja on asutuksien lähellä riittävästi ja ne 

ovat valaistuja. 

 Koirapuisto on siis meidän perheen must-juttu.  

 Iso jakamaton koirapuisto on meille todella tärkeä ja toivomme, että kaupunki ei koe tar-

peelliseksi sen tuhoamista. 

 Koirille "hiekkalaatikkovessat", roskisten kylkeen yhteystiedot, jotta voidaan tilata tyhjen-

nys. 

 koirille oma uima-alue, ei kaavaa alueelle 

 penkkejä vanhuksille polkujen varteen.  

 Rannoilla voisi olla joitain penkkejä. 

 Penkkejä, joissa vanhukset voi levähtää. 

 Polkujen varrelle lisää penkkejä 

 Jossain luontopolkujen varrilla voisi olla myös ekologisia penkkejä, joissa levähtää. Kaikki 

liikkujat kun eivät ole superkuntoisia. 

 penkkejä reittien varrelle. 

 Talvella latuja 

 hiihtoladut 

 Talvella olisi mukavaa jos olisi hiihtoladut.  

 Kuntoilualue ja hiihtolatu uutelaan. 

 Hiihtäjille merkatut polut. 

 Kuntoilupaikka Uutelaan ulkoilureitin varrelle, keskemmälle aluetta. 

 Kanavan pohjoisosaan kahvila, Kampela laajemmaksi, tapahtumien järjestäminen veneiden 

talvisäilytyspaikalla kesäisin, talvisäilytyspaikan laajennus 
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 Yksinekertainen ravintola-kahvila konsepti, joka tarjoilisi myös viiniä ja miedompia alkoho-

lijuomia kiinnostaisi minua sekä monia ystävistäni jotka ovat myös kasvaneet Vuosaaressa. 

Pieneläintila puolestaan toimisi loistavana vetonaulana lapsiperheille. 

 kesäkahvila  

 Nykyiset kahvila/ravitsemuspalvelu tulisi keskitään nykyisen kahvila kampelan lähelle, jol-

loin kävelyretkenväki ei sotkisi kummalline eväineen joka paikkaan. Kahvila kampelan vie-

reen voisi helposti rakentaa luontoinfokeskuksen. VUKn talvisäilytysaluetta voisi siirtää 

jonkin verran kohti VUKn nykyistä kerhotaloa.   

 Vanha apteekkarin huvila oli ennen työväenopiston käytössä. Silloin sen käyttö oli kaikille 

avointa. Hieno huvila pitäisi saada uudestaan yleiseen käyttöön  

 Uima paikkoja tulisi olla näin meren lähellä enemmän. Niin ihmisille kuin koirilleki. 

 Olisi kiva että Uutelassa olisi kesäisin esim. lampaita joita lapset voisivat käydä katsomassa. 

 Grönblomin tilat yleiseen käyttöön. 

 Jokin laituri olisi kiva missä olisi istumismahdollisuus jotta merestä pääsisi kunnolla nautti-

maan.  

 Kertoa alueen historiasta ja luontoarvoista. 

 Joitakin viljelypalstoja/viljelyaluetta hoidettu huonosti (toki hyvinkin hoidettuja palstoja 

löytyy). Olisiko mahdollista siirtää alueen hallinto jollekin muulle järjestölle? (Pois työvä-

enopiston oppilasyhdistyksen palstatoimikunnalta? 

 Uutelan viljelypalstat ovat tärkeitä virkistyksen ja kunnon kohennuksen kannalta, mielenter-

veyttä unohtamatta. Todellinen arvo on se, että siellä on hiljaisuutta ja luonnon omia ääniä, 

ei melusaastetta. 

 Parkkialue viljelypalstoille. 

 Kesäaikoina lisää tilaa palstan parkkipaikoille. 

 Säilyttää palsta-alueet ja luontoalueet 

 viljelypalstat ennallaan, ei asutusta. 

 Palstan alue koskemattomana 

 Yhteistyö palstaväen ja Staran kanssa isoimmissa metsätöissä.  

 Viljelypalstojen kehitys, laatu ja huolto.  

 Lisää viljelypalstoja. 

 

6. Siisteys ja järjestys 

 

 Roskiksia enemmän. 

 Yksityisalueille kunnon aidat, jotta lenkkeilijät eivät eksyisi pihoille.  

 Jopa hätäpuhelimia koppeihin, ja kunnolla valaistusta niin, että uskaltaa iltaisinkin mennä. 

Opasteita ja kylttejä tarvitaan.  

 Roskiksia on aivan liian vähän!! Halusin vastata kyselyyn voidakseni sanoa tämän. Liikun 

koiran kanssa ja haluaisin kerätä jätökset, mutta ikävää raahata KOKO lenkin matkalta usei-

ta pusseja. Jos ei tiedä, missä roskikset ovat (itse tiedän kolme), jää helposti kuva, ettei niitä 

ole ollenkaan! 

 Opasteet olisi hyvä kunnostaa niin, että kaikilla Uutelan sisääntulopaikoilla olisi selkeät oh-

jeet (muutamalla yleisimmällä kielellä) siitä, minkälaisesta paikasta on kyse, mikä siellä on 

sallittua/kiellettyä ja miksi. Uutelaa pitäisi myös siivota roskasta useammin 

 Myös jätehuolto kuntoon 
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 Lisää infotauluja kasveista, puista jne 

 kanavan itärannan nurmialueet ovat olleet jo usean vuoden ajan hanhilaumojen kansoittamia 

ja ulosteillaan pilaamia. Tähän tulisi puuttua kaikin käytettävissä olevin keinoin.  

 Toivoisin, että alueelle laitettaisiin lisää tulenteon kieltäviä kylttejä, koska joka kesä rannoil-

la ja silokallioilla pidetään nuotioita.   

 Etenkin metsäpalovaroitusaikana pitäisi järjestää valvonta luvattomien tulien takia ja antaa 

rikkomuksista riittävät sanktiot. On suorastaan ihme, että metsät eivät vielä ole palaneet, 

niin paljon rannoilla näkee luvattomien nuotioiden pohjia. 

 Muutama yleinen wc ja ehkä lisää roskiksia erityisesti rantakallioiden ja grillikatosten lähel-

le voisi auttaa pitämään aluetta siistimpänä, mutta muuten nykyinen on oikein hyvä.  

 Olemme jo mielissämme kehittäneet aluetta edellä mainituin asioin ja palvelujen sekä alu-

een hoitamisen, kulkuyhteyksien ja opasteiden parantamisen myötä ihan mahtava alue. 

 Ulkomaalaisille ja ja nuorisolle selväksi että myös velvollisuuksia on. Venäläiset tuppaa 

omimaan ja häätämään pois paikallisetEi urheilua paitsi jos itsekseen juoksevat. Mien rau-

hoittumispaikkoja ilman meteliä kaikille. 

 Tärkeintä on Uutelassa luonnonmonimuotoisuus, jonka takia ulkomaiset vieraanikin ihaste-

lee aluetta. Ongelma on tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisten käsitys kuinka ollaan "vil-

lissä, vapaassa luonnossa", jopa suomalaiset juopuneet nuoret korjaavat roskansa paremmin. 

Kuinka selkeästi Suomessa asuvat maahanmuuttajatatustatiset, jopa osoittain kielitaidotto-

mat henkilöt saadaan tajuaan luonnon haavoittuvuuden. Siis en voi uutelasta kaataa puuta ja 

syttyttää nuotiota perheretkengrillaushetekäa varten jokamiehen oikeuksiin vedoten. 

 Vessoja ja etenkin roskiksia tarvitaan! 

 Paremmat opasteet myös tulisi olla jotta aluetta voisi käyttäjänä hyödyntää mahdollisimman 

monipuolisesti. 

 Viljelypalstoille johtaville reiteille opasteita, että palstat ovat vuokrattuja, eivätkä niillä ole-

vat tuotteet kuulu jokamiehen oikeuksien piiriin. Ja jokaisen rannan grillaajan ja kävelijän 

pitää huolehtia omat jätteensä alueelta pois. Usein tyhjät tölkit ym. heitetään luontoon. Olisi 

hyvä opasteilla myös merkitä reitit, missä voi liikkua. 

 Paremmat roskikset grillipaikkojen lähelle. 

 Hyviin risteyspaikkoihin roskiksia, joita myös tyhjennettävä säännöllisesti. Isoja opasteita 

kulkijoille missä saa/ei saa liikkua. Iso varoitusteksti: olet luonnonsuojelualueella, käyttäydy 

siten, että luontoon ei jää mitään sinne kuulumatonta. Kiitos tästä kyselystä! 

 kylttejä lisää 

 Eri reittien pituudet kilometreissä kartalle on paikallaan. 

 Selkeämmät ulkoilupolkujen kartat. Nyt ne on todella epäselvät. Kaikkia polkuja ei ole mer-

kitty. 

 Muutaman roska-astian voisi ehkä lisätä ulkoilureitti yhteyteen. 

 WC ja roskikset (JOS NIITÄ HOIDETAAN)   

 Opasteita voisi olla enemmän. Tietoa kasveista ja eläimistä. Yksi kyltti luontopolun varrella 

ei ole riittävästi. Myös infoa, että kyitä ei saa tappaa!!! 

 Roskiksia tiheämmin, siisteydestä huolehtiminen 

 WC-tiloja ja roskiksia reittien varrelle 

 Iso roskis Kampelan vieressä käyttöön, lisää vastaavia roskiksia. Nuotioiden valvonta. 

 Roskaaminen kuriin 

 Roskiksia, roskiskatoksia. 
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 Lisää WC-tiloja. Roskiksia. 

 Lisää WC-tiloja. 

 Rannoilta roskat pois ja lisää roskiksia alueelle. 

 Roskiksia lisää, varsinkin luonnonsuojelualueelle.  

 Roskien siistimistä. 

 Koirankakkapusseja roskisten yhteyteen. Nettisivu epäkohtien ilmoittamiseksi esim. roskis 

täynnä, kaatuneet puut poluilla tms. Roskiksia lisää. 

 Roskiksia. 

 Roskienkeräystalkoot! 

 Roskiksia lisää. 

 Opasteet ja tiedotus alueesta: historia ja ylipäätään paikan olemassaolo.  

 Siisteyttä voi lisätä.  

 Roskiksia, jätepalvelu. Roskiksia, valistusta nuorisolle roskaamisesta, koululais-

ten/opiskelijoiden siivouspäivä. Enemmän englanninkielisiä kylttejä ja informaatiota. 

 Selkeämmät opasteet. 

 Roskiksia 

 sitten eikö niitä veneitä voisi siirtää talvisäilytykseen vaikkapa golffin vieressä olevalle alu-

eelle ovat niin rumia pilaavat koko maiseman. 

 Koirienirtipitäminen on alueella ongelma...myös kävellen. Siitä muistutuksia alueelle. 

 ei enempää koiria 

 Luontoon maastoutuvat roskikset. 

 Koirat kiinni –kylttejä 

 Ojat puhtaiksi  

 Ojien kunto viljelypalstoilla, keväällä tulvia. 

 Meriharjun piha-alueen ystävällistäminen(ollut huutelua tms.),  

 Venesataman telakointialuetta voisi laajentaa Skatan tilalla olevalle valaistulle "hevoskentäl-

le". Se sijaitsee suoraan itään koirapuistosta tien toisella puolella. 

 

7. Alue ja sen säilyminen 

 

 Alueen vahvuus on rauhallisuus.  

 Toivottavasti aluetta ei kehitetä liikaa joka johtaisi siihen että alkuperäinen luonto tuhoutuu.  

 Ei rakentamista. Kanavan Uutelan puolelle en toivo rakentamista, koska osa Uutelasta on 

kulunutta jo nyt.  

 Uutela on hieno alue ulkoilla jo nyt, mutta aina löytyy kehitettävää vieläkin paremmaksi.  

 Uutelan kanavan itäpuoli on jätettävä rakentamatta! 

 Säilyttäkää Uutela ja kanavan rantaan ei saa rakentaa. 

 Uutelan viheraluetta tulee kehittää virkistyskäyttöön; Uutelan Kanava on upea, Aurinkolah-

den helmi. Sen itäosaa ei tule rakentaa miltään osin asuinkäyttöön. Toivon, että Uutelaa ei 

rakenneta ja kehitetä liikaa.  

 Haluaisin sen säilyvän mahdollisimman aitona 

 Uutela on luonnonhiljainen paikka ja tulee säilyttää sellaisena. Uutelasta ei saa tehdä puis-

tomaista, rakennettua ulkoilualuetta vaan luonnontilaiset metsä ja rannat tulee säilyttää. 

 Alue on parahultainen sellaisenaan, eikä muutoksia juurikaan tarvita 



68 

 

 Hyvät ulkoilumaastot ja kaunista luotoa. Hyvä paikka hiljentyä. 

 Pidetään mahdollisimman luonnontilaisina, ohjataan liikkumista hyvin merkityille reiteille. 

 Alue on nykyisellään hyvä. En haluaisi, että alueen luonnontilaisuus muuttuisi enempää 

kaupunkimaiseksi ulkoilualueeksi ts. ei kahviloita, ravintoloita tai muuta sellaista, mikä li-

säisi liikennettä ja ihmisiä.  

 Se pitäisi ehdottomasti pitää ennallaan!!! Ei mitään lisää-eikä mitään pois.. 

 Säilyttämään alue rakentamatta sinne taloja 

 Toivottavasti alue säilyy nykyisen kaltaisena eikä sitä rakenneta tai "kehitetä" liikaa. 

 Toivon,että rauha säilyy. Pöhinä ei mielestäni kuulu sinne. 

 Uutelaa tulisi kehittää monipuolisesti ulkoilijoiden, koiraharrastajien ja lintubongareiden 

ehdoilla. Upea paikka jo nyt, suuria muutoksia ei mielestäni tarvita 

 Pyydän, että Hgin kaupunki miettisi vakavasti kuinka huolehtia Uutelan Uutelantien etelä-

puolisten alueiden säilymisestä nykyisellään, kaikkien virkistyskäytössä suurin piirtein va-

hingoittumattomissa.  Skatantilasta pohjoiseenpäin vuosaarigolfin harjoitusalueelle voi kyllä 

rakentaa kiinteää asustusta, kuin myös Kanavan itärannalle. Rakentaminen vaan pitäisi tehdä 

laadukkaasti, kuten Aurinkolahden rannalla. 

 Uutelan luonnonrauha ja hiljaisuus säilytettävä, ei parkkipaikkoja ainakaan. Sinne mennään 

kävellen ja pyörällä luonnon rauhaan. 

 Ei liikaa kehittämistä, ettei alue mene pilalle! 

 Aluetta ei saa kehittää pilalle, luonnonmukaisuus säilytettävä.  

 Älkää kehittäkö Uutelaa pilalle, henkilöt jotka hakevat laitettua ympäristöä ovat Uutelassa 

väärässä paikassa. Jos haluaa melua ja valoa myöhään kesäiltaisin, Aurinkolahden ranta on 

silloin sopiva paikka. 

 Älkää "kehittäkö" liikaa, alue säilytettävä juuri tällaisena hiljaisuuden paikkana. Älkää lait-

tako parkkipaikkoja tai valoja, niitä ei tarvita.  

 Sana "kehittää" kuulostaa epäilyttävältä. Kanavan varteenhan on yleiskaavassa suunniteltu 

kerrostaloja. On ollut myös suunnitelma Rastilan leirialueen siirtämiseksi Uutelaan. Ei lisää 

"kehittämistä", kiitos. Siten Uutelaa murennetaan joka suunnalta kuin Keskuspistoa ikään. 

 Ei saa ylikehittää eli muuttaa upeaa rauhallista aluetta vilkkaaksi toiminta-alueeksi. Välillä 

voi olla tapahtumaa ja yksi kahvila lisää sekä wc:t olisi upeita. Myös yleinen sauna olisi hie-

no, meren rannalla. Mutta ei valtavia parkkialueita ja rauhallisen luonnonläheisen alueen ur-

banisoimista. 

 Ei tarvitse kehittää, ovat täysin kehittyneet luonnonmukaisella tavalla. Ei liikaa kehittämistä, 

minusta Uutela on hyvä luonnontilassa  

 Kaikenlainen rakentamisen hivuttaminen sinne päin pitäisi ehdottomasti välttää; tällaisia 

alueita tarvitaan kaupunkien "kainaloihin", mieluummin enemmän kuin vähemmän. 

 Tärkeintä olisi estää Uutelan rapautuminen: ulkoilualuetta ei saa pienentää, sinne ei tule ra-

kentaa.  

 Vuosaarelaiset ja koko Helsinki tarvitsee Uutelaa ulkoilu- ja virkistysalueena.  Uutela on 

UPEA, hoidetaan sitä hyvin :) 

 Pidetään paikat siistinä ja eikä rakennella paikkoja täyteen! :) 

 Alueella ei ole mitään kehitettävää, ainoastaan säilytettävää. 

 Säilyttäkää alue. Ei saa tuhota liialla hoitamisella. 

 Toivottavasti Uutelan laitamille ei enää rakenneta mitään, jotta tämä ihana alue säilyy elin-

voimaisena. 
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 Alue on parasta kun siihen ei mennä koskemaan. 

 Ei enää lisää rakentamista lähistölle, koska se kuormittaa liikaa viheraluetta käyttäjämäärän 

kasvaessa.  

 Olen aktiivinen Uutelassa vierailija ja olen tyytyväinen tämän hetkiseen tilaan. 

 Uutela on ainutlaatuinen virkistäytymispaikka Helsingissä.Sinne ei pidä alkaa rakentamaan 

mitään vaan paikka pitää säilyttää tällaisena tuleville sukupolville 

 Uutela on erittäin loistava ulkoilu- ja rentoutumisalue nykyisellään. Kunhan sinne ei 

_missään nimessä_ rakennella mitään asuntoalueita niin kaikki on hyvin. 

 Säilyttäkää alue entisellään. 

 ihana alue, toivottavasti säilyy nykyisellään. 

 Toivon, että viheralueita ei kehitetä pilalle, vaan hoidon tulee olla mahdollisimman vähäistä. 

Kaupunki on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja tämän tulisi näkyä 

suunnitelmissa. Ei siis uusia reittejä, rantojen "avaamisia" (niille pääsee avaamattakin), ei li-

sää palstoja, koirapuistoja tai muutakaan, mikä vähentäisi alueen luonnontilaa. 

 Säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena, kulutusta yritetään rajoittaa, ei valaistusta 

luonnon edun takia, laajennetaan. 

 Alue säilytettäisiin 

 Ei saa rakentaa 

 Erämaafiilis säilytettävä.Yhteistyö palstaväen ja kaupungin kanssa.  

 Alue pidettävä ulkoilualueena ja luonnonmukaisena. Ei saa kutistaa. 

 Luonnonsuojelualueen laajennus. Ei rakentamista.  

 Pitää säilyttää virkistysalueena. Ei rakentamista. 

 Säästetään rakentamiselta. 

 Ei taloja Uutelan puolelle kanavaa. 

 Mahtava paikka! 

 Ei asuteta, säilytetään. 

 Olen todella tyytyväinen nyky-Uutelaan. 

 Ei Rastilan leirintäaluetta alueelle 

 Säilytetään alue virkistyskäytössä ihmisille,  

 Alue suojeltava ulkoilukäyttöön, ei rakentamista. 

 

8. Muuta 

 

 Kaava valmistui v.2009. Sitä valmisteltiin pitkään, lausuntoja pyydettiin  asukkailta ja niitä 

annettiin. Mitä kaavasta on toteutettu? Nyt annetaan lausuntoja sellaisista asioista, jotka olisi 

jo pitänyt toteuttaa.  

 Metsähallitus keksimään miten kehittää alue Kaupunki ei osaa ollaan tässä seurattu toimitaa 

10 vuotta ja huonosti menee. 

 Kivaa oli(lapset). 


