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ALUEEN YLEISKUVAUS
Uutelan niemi on Helsingin tärkeimpiä yhtenäisiä luon-
nonmukaisia virkistysalueita. Uutelan ulkoilupuisto on 
perustettu 1950-luvulla, minkä jälkeen alueen mer-
kitys virkistys- ja ulkoilualueena on jatkuvasti kasva-
nut. Se on nykyisin Itä-Helsingin laajin ja monipuoli-
sin ulkoilualue ja osa Helsingin itäisintä vihersormea, 
Vuosaaren ulkoilupuistoa.

Alue rajautuu lännessä Aurinkolahden ja Uutelan ka-
navan uusiin asuinalueisiin sekä Mustalahden vene-
satamaan ja pohjoisessa Vuotiehen ja Vuosaari Gol-
fin tonttiin. Idän ja etelän puolelta Uutelaa rajaa Ska-
tanselkä.

Uutelan etelä- ja länsiosan maisemaa rytmittävät 
pohjois-etelä- sekä luode-kaakko-suuntaiset kallioi-
set, paikoitellen melko jyrkkäpiirteiset selänteet ja nii-
den väliin sormimaisesti sijoittuvat alavat laaksopai-
nanteet. Alueen keskiosa ja idänpuoleinen sivu ovat 
alavaa siltti-, hiekka- ja moreenimaata, jota hallitse-
vat Skatan tilan kulttuurimaisema, Rudträsketin suo 
ja Särkkäniemen rantaniityt.

Uutelan länsi- ja pohjoisosat ovat pääosin luonnon-
tilaisena säilynyttä metsämaisemaa, ja keskiosassa 
maisema on pitkäaikaisen maanviljelyksen ja karja-
talouden muovaamaa. Maisema on näiltä osin ollut 
nykyistä avoimempaa, niittyjen ja hakamaiden um-
peenkasvu on kiihtynyt erityisesti laidunnuksen lo-
puttua kokonaan 2010-luvun alussa. 

Ulkoilualueen merenrannat ovat yksi Uutelan erityis-
piirteistä. Rantatyyppejä on monenlaisia: hienoja si-
lokallioita, suojaisia lahdelmia, ruovikkoa, soraranto-
ja ja pieniä hiekkarantoja. Merenrannoilta avautuvat 
näkymät ovat Helsingin hienoimpia.

Uutelan rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin kuu-
luu hoidettua perinnemaisemaa, huvilapuutarhakult-
tuuria edustavia ympäristöjä ja vaatimattomampaa 
kesähuvilatyyppistä asutusta.

KULTTUURIHISTORIA
Uutelan rakennetun ympäristön historian vaiheet ulot-
tuvat ainakin 1700-luvulle. Alue on osa valtakunnal-
lisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihisto-
riallisia kokonaisuuksia. 

Skatanniemessä sijaitsevat linnoitusjärjestelmät kuu-
luvat laajempaan, Helsinkiä ympäröivään Viaporin me-
ri- ja maalinnoitukseen, joka on yksi merkittävimmis-
tä I maailmansodan aikana rakennetuista linnoitus-
kokonaisuuksista.

Alueella on rakennustaiteellisesti arvokkaita, Helsin-
gin höyrylaivareittien kesähuvila-asutuskokonaisuu-
teen (Kallahti-Ramsinniemi-Uutela) kuuluvia raken-
nuksia. Eri-ikäiset kesähuvilat ilmentävät itähelsinki-
läistä huvilakulttuuria. 

Uutelan kanavan reunassa on historiallisia muinaisjään-
nösrekisteriin merkittyjä tiilenpolttouuneja sekä kalkki-
uuni. Alueen pohjoisosassa on todennäköisesti Vuosaa-
ren kartanoon liittyneen monilajisen metsikön puustoa.

Skatan tilakokonaisuuden rakennukset ja ympäröivä lai-
dunmaisema antavat kuvan Vuosaaren aikaisemmas-
ta maatalousperinteestä. Tilan vanhimmat rakennukset 
ovat peräisin 1800-luvulta. Rakennuskantaa on kunnos-
tettu ja ylläpidetty, mutta maanviljelyn päättyminen on 
vaikuttanut ympäristön tilaan. Suurin Uutelan maise-
massa tapahtunut muutos 1950-luvulta tähän päivään 
on vanhojen peltojen ja laidunalueiden metsittyminen.

Tavoitteet
- Kulttuurihistoriallisten arvojen tunnistaminen ja 

hyödyntäminen alueen vetovoimatekijöinä ja nii-
den säilyttäminen mm. erilaisia toimintoja kehitet-
täessä

- Skatan tilaa ympäröivän niitty-/laidunmaiseman yl-
läpitäminen ja palauttaminen

- I maailmansodan linnoitelaitteiden ympäristön siis-
timinen ja hoito

RKY 2009-alueet 
o Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet, Skatanniemi

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
o Kallahti – Ramsinniemi – Uutela, rannikko 
o Skatanniemen I maailmansodan linnoitteet
o Keski-Vuosaari (rajaus ylettyy Uutelan pohjoisosaan) 

LUONTOARVOT
Alueella on lukuisia merkittäviä luontoarvoja. Alueen 
itäosan luonnonsuojelualue, Särkkäniemi, on rauhoi-
tettu merenrantaniittyjen ja Helsingin alueella erikois-
ten, maankohoamisen myötä merestä kuroutuneiden 
laguunilahtien säilyttämiseksi. Särkkäniemessä on ar-
vokasta kasvilajistoa ja arvokkaana lintukohteena se 
tarjoaa suojaisia pesimäpaikkoja monille lintulajeille.

Uutelan neva ja Rudträsk ovat arvokkaita suo- ja kos-
teikkokohteita, joissa kasvaa arvokasta kasvilajistoa. 
Monet lepakkolajit ruokailevat alueella ja kosteikossa 
tavataan viitasammakoita. Nuottaniemen kainalo on 
monipuolisuudessaan arvokas merenrantakohde, jossa 
esiintyy rantaniittyjen, tervaleppäluhdan ja rehevän 
korven kasvilajistoa. Arvokkaita kasvikohteita ovat 
myös Skatankärjen rantaniitty ja Uutelan kalliosuo.

Lähes koko Uutelan alue on tärkeä lepakkoalue sekä 
matelija- ja sammakkoeläinkohde ja suuri osa alu-
eesta on luokiteltu tärkeäksi lintukohteeksi. Alueella 
on runsaasti luonnonhoitosuunnitelman inventoin-
neissa tunnistettuja arvokkaita metsäkohteita ja pal-
jon luonnontilaisia, metsätaloustoiminen ulkopuolel-
la olevia metsiä. Uutelasta tunnetaan lähes 70 kää-
pälajia, joista puolet on arvokkaita elinympäristöjä il-
mentäviä lajeja.

Uutelassa ei ole Natura-alueita, luonnonsuojelulain 
mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä rauhoitettu-
ja luonnonmuistomerkkejä.

Tavoitteet
-  Alueen luontoarvojen säilyttäminen ja elvyttämi-

nen (uusien LS-alueiden vahvistaminen)
- Luonnon monimuotoisuuden lisääminen vanho-

ja maatalouden perinnebiotooppeja, kuten niittyä, 
hakamaita ja lehdesniittyjä palauttamalla

- Asutuksen lähellä sijaitsevien reunametsien kent-
täkerroksen elvyttäminen kasvillisuutta ja polku-
verkostoa kehittämällä

Rauhoitetut kohteet / Luonnonsuojelualueet
o Uutelan Särkkäniemi

Luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 rauhoitettavat 
kohteet:
o Rudträsk
o Uutelan metsä
o Skatanniemi

Uutelassa on monipuolista rantamaisemaa. Kuvas-
sa etelärantojen silokallioita ja mäntyjä.

Douglaskuusia monilajista puustoa kasvavalla met-
sä-aluella Uutelan pohjoisosassa. 

Uutelan keskiosat ovat viljelylaakson vanhaa laidun-
maisemaa, joka pyritään säilyttämään avoimena.
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ALUEIDEN KÄYTTÖ
Uutela sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella lä-
hellä Aurinkolahden ja Vuosaaren asuinalueita. Alueen 
käyttöpaine on lisääntynyt jatkuvasti, sillä lähialueiden 
lisärakentaminen ja tiivistäminen lisää alueella liikku-
vien ihmisten määrää. Tavoitteena on kehittää Uutelan 
virkistysalueita ympäristön ehdoilla siten, että ne kes-
tävät lisääntyvän virkistyskäytön paineet. Käytännössä 
se tarkoittaa reittiverkoston ja opastuksen kehittämis-
tä ja kulun ohjaamista rakennetuille reiteille, jätehuol-
lon parantamista ja virkistyspalveluiden keskittämis-
tä jo rakennettujen alueiden ja palveluiden yhteyteen.

Alueella on ulkoilureittejä ja niiden lisäksi erilaisia vir-
kistykseen liittyviä toimintoja, kuten opastettu luonto-
polku, uimapaikka, grillikatoksia, viljelypalsta-alue ja 
kaksi koira-aitausta. Viljelypalstatoimintaa vetää Hel-
singin Työväenopiston Opistolaisyhdistys ry:n palsta-
toimikunta (Uutelan palstaviljelijät). Palstaviljely sopii 
hyvin Uutelaan ja säilyy nykyisellä paikallaan. Van-
haa koira-aitausta (ns. Skatan koirapuisto) käyttää 
aktiivinen harrastajayhteisö ja sen ylläpito tapahtuu 
pääasiassa talkoovoimin. Koira-aitaus on kaksiosai-
nen, sen toinen osa on avoin kaikille käyttäjille ja toi-
sessa on aitausta vuokraavien seurojen harrastustoi-
mintaa, esim agilitya.

Meriharjun luontotalo toimii Helsingin kaupungin nuo-
risoasiainkeskuksen kurssikeskuksena. Villa Vuosan-
ta on vuokrattuna yksityiselle toimijalle, joka tarjo-
aa tiloissa kokous-, juhla- ja saunapalveluita. Näiden 
lisäksi alueella on muutamia yksityiskäytössä olevia 
huvilakiinteistöjä. 

Skatan tilaa kehitetään Uutelan toiminnallisena kes-
kuksena. Tapahtumia voidaan järjestää Skatan tilal-
la, lisäksi nykyiset kentät ja nurmialueet sekä Meri-
harjun ja Vuosannan huvila-alueet soveltuvat tapah-
tumien järjestämiseen. Uutelassa ei järjestetä sel-
laisia tapahtumia, jotka ylittävät alueen kapasiteetin 
esimerkiksi pysäköinnin tai yleisökäymälöiden osalta 
tai vaativat kiinteitä rakenteita, kuten varastokont-
teja tms. Tapahtumien järjestäminen luonnonalueilla 
ja reittien ulkopuolella harkitaan tapauskohtaisesti. 

Pääulkoilureittien varteen perustetaan picnic-paikkoja, 
joissa on pöytäpenkit ja roska-astiat. Tulenteko oh-
jataan virallisille tulentekopaikoille, joiden ulkopuo-
lella nuotioiden polttaminen on kielletty.

Tavoitteet
- Uutelan kehittäminen luonto- ja kulttuurimaisema-

painotteisena virkistysalueena
- Skatan tilan kehittäminen keskeisenä toiminta-alu-

eena ja tilaa ympäröivien perinnemaisemien ylläpi-

täminen. Tilaa voidaan käyttää vanhaan kulttuuri-
miljööseen sopivaan tapahtuma- ja koulutustoimin-
taan, kuten elonkorjuujuhliin tms. Vanhaa ratsu-
kenttää kehitetään tapahtumakenttänä, jonka yh-
teyteen voidaan sijoittaa kuivakäymälä ja grillaus-
kota. Niitä lukuun ottamatta tapahtumakentälle ei 
sijoiteta muita pysyviä rakenteita, kuten kontteja 
ja aitoja. Skatan tilalle pyritään ohjaamaan sellai-
sia tapahtumia ja toimintaa, joka ei merkittävästi 
lisää ajoneuvoliikennettä ulkoiluteillä.

- Halkullanniemen ja Nuottasaaren kehittäminen 
osaksi rantavyöhykkeen ulkoilualueen kokonaisuut-
ta polkuverkostoa, opastusta ja oleskelumahdolli-
suuksia parantamalla.

- Selkeät ja kutsuvat sisääntuloalueet
- Opastuksen ja reittiverkoston parantaminen
- Toiminnallisten alueiden (Skatan tila, palstaviljely-

alue) jäte- ja WC-huollon parantaminen
- Koirapalveluiden painopiste siirtyy Uutelan uuteen koi-

ra-aitaukseen.  Vanha koira-aitaus jaetaan kahtia. Toi-
nen osa on avoin kaikille koira-aitauksen käyttäjille ja 
toista osaa vuokrataan seuroille koirankoulutus- tai agi-
litykentäksi. 

REITISTÖ, TIET, POLUT
Uutelantien pohjoisosa on katualuetta Venesatamaan 
saakka. Venesataman itäreunasta lähtien alueen vanhat 
sorapäällysteiset tiet toimivat myös osana ulkoiluverkos-
toa (asemakaavamerkintä pp/t). Vanhojen ajoyhteyksi-
en lisäksi alueella on rakennettuja ulkoilureittejä, joiden 
leveys ja helppokulkuisuus vaihtelevat. Tavoitteena on 
vähentää ajoneuvoliikennettä ulkoilureiteillä esim. raken-
tamalla asemakaavaan varattu Skatanniementien uusi 
katuyhteys, jonne ajoneuvoliikenne siirretään.

Ulkoilualueella kulkee neljän kilometrin pituinen opas-
tettu luontopolku rakennettuja ulkoilureittejä ja pai-
koin metsäpolkuja pitkin. Luontopolku opastauluineen 
ja viittoineen säilytetään.

Alueella risteilee eritasoisia ulkoilureittejä ja -polkuja. 
Tavoitteena on, että pääreitit on merkitty selkeästi niin, 
että kulku ohjautuu reiteille eikä ympäröivään maas-
toon ja että alueen pääreitistö liittyy luontevasti Helsin-
gin seudulliseen rantareittiin. Pääulkoilureittien ja ka-
tujen varrella kasvillisuutta hoidetaan intensiivisemmin 
kuin metsäkuvioiden sisällä, mm. huonokuntoisia pui-
ta poistetaan säännöllisesti ja näkymäyhteyksiä pide-
tään avoimena.  

Pysäköintialueita on viljelypalstojen eteläpäässä, Uu-
telan kanavan eteläpäässä ja vanhan koirapuiston yh-
teydessä. Viljelypalstojen pysäköintialuetta voidaan 
laajentaa vanhan pelikentän suuntaan.

Tavoitteet
- Yhtenäinen reittiverkosto sekä opastus
- Selkeä reittihierarkia
- Uutelan rantareitistö liitetään osaksi Helsingin seu-

dullista Rantaraittia
- Uutelan pohjoisosasta rakennetaan virkistysyhte-

ys Vuosaaren vihersormeen
- Ajoneuvoliikenteen vähentäminen ulkoilureiteillä 

esim. ohjaamalla liikenne Skatanniementien uu-
delle rakennettavalle katuyhteydelle.

RAKENTEET, KALUSTEET JA VALAISTUS
Grillikatoksia on Uutelan etelärannan läheisyydessä kulke-
van ulkoilureitin varrella Nuottaniemessä ja Niemenapa-
jassa. Nuottasaaressa on kaksi tulentekopaikkaa. Penkke-
jä ja roska-astioita on grilli- ja nuotiopaikoilla, koira-aita-
uksien yhteydessä sekä uimarannalla. Tavoitteena on pa-
rantaa jätehuoltoa vilkkaimmin käytetyillä alueilla esim. 
rannan tuntumassa kulkevan ulkoilureitin varrella. Ulkoi-
lureiteillä on siltoja ja pitkospuita, joiden kuntoa tarkkail-
laan ja ylläpidetään säännöllisin huoltotoimenpitein. Gril-
lipaikkojen kalustusta täydennetään esim. uusilla picnic-
pöydillä. Samantyyppisiä kalusteita voidaan sijoittaa har-
kiten myös niittyalueiden reunaan palsta-alueen vieres-
sä ja pohjoisella sisääntuloalueella. Muuten ulkoilureittien 
varrelle ei ole tarvetta asentaa kalusteita tai varusteita.

Alueella ei ole kiinteitä yleisökäymälöitä, vaan vanhan 
koira-aitauksen vieressä sekä viljelypalsta-alueen etelä-
päässä on bajamajat. Tavoitteena on että bajamajat kor-
vataan esim. paremmin miljööseen sopivilla kuivakäymä-
löillä. Samalla niiden sijoituspaikkoja voidaan tarkistaa.

Kaikilla Vuosaaren laajoilla viheralueilla (Uutela, Ram-
sinniemi ja Kallahdenniemi) on yhtenäinen opastus- ja 
viitoitusmalli. Alueilla käytetään nykyistä Uutelan opas-
tus- ja viitoitusmallia, jota voidaan tarvittaessa kehittää.

Uutelan pohjoisosassa sijaitsevalle, vuonna 2016 val-
mistuneelle koira-aitaukselle vievä käytävä on valais-
tu ja Skatanniementielle tulee valaistus. Muita reitte-
jä ei ole tarkoitus valaista, jotta säilytetään luonto-
alueen tunnelma ja suojellaan alueen lepakkolajeja.

Tavoitteet
- Rakenteiden ja varustelutaso vastaavat lisäänty-

neiden kävijämäärien vaatimuksia
- Rakenteet ja varusteet muodostavat tyylillisesti ja 

toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden ja nii-
den malli soveltuu ulkoilualueelle.

- Varusteet on sijoitettu alueen toiminnallisiin solmukohtiin
- Reittejä ei valaista muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta.
Luontopolkurastin numeroitu pylväs.

Vuosannan opasviittoja.

Uutelan opasviittoja.
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MAISEMA-ALUEET JA TAVOITTEET
Suunnittelualue on jaettu maisematekijöiden perus-
teella yhteentoista maisema-alueeseen. Kullekin mai-
sema-alueelle on laadittu kuvaus ominaispiirteistä se-
kä tavoitteet. Tavoitteet eivät koske yksityisomistuk-
sessa olevia tai yksityiskäyttöön vuokrattujen kiin-
teistöjen tontteja.

Alue 1
Maisemarakenne ja maisemakuva: Uutelan poh-
joispuolella sijainneeseen viljelylaaksoon sekä Nord-
sjön kartanon miljööseen liittyvä avoin ja puoliavoin 
niitty-/viljelymaisema. Vuotien puoleinen reuna on 
Uutelan merkittävä julkisivu kadulle päin.

Maiseman erityispiirteet: Avoimet niityt, tienreu-
na- ja ojanvarsikasvillisuus. Nordsjön kartanoon liit-
tyvä monilajista puustoa kasvava metsikkö. Visuaali-
nen yhteys Vuotien yli Uutelasta Nordsjön kartanoon 
ja vanhan viljelyslaakson pohjoisosaan. Alueen poh-
joisreunassa kulkee tärkeä Vuotien suuntainen ke-
vyen liikenteen yhteys. Luoteiskulma on merkittä-
vä sisääntuloalue Uutelaan. Alueella sijaitsee Uute-
lan koira-aitaus.

Tavoitteet: Niittyalueet pidetään avoimena ja niitet-
tävää aluetta voidaan jatkossa myös laajentaa. Asuin-
korttelin läheiset viheralueet käsitellään hoidettuina 
puistomaisina alueina ja Vuotien viereistä EV-aluet-
ta hoidetaan niittynä. Näkymäyhteys Nordsjön kar-
tanolle säilytetään avoimena poistamalla säännölli-
sesti vesaikkoa ja pensaikkoa Vuotien varresta. Van-
han arboretumin paikalla ylläpidetään erikoispuustoa 
muistumana alueen historiasta.

Avointa niittyaluetta Uutelan pohjoisosassa.
 
Maisema-alueiden rajaukset.
Pohjakarttana kehittämissuunnitelman tavoitteellinen maisemarakenne ja maisemanhoitosuositukset
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Alue 3
Maisemarakenne ja maisemakuva: Vuosaaren-
lahteen ja Särkkäniemen luonnonsuojelualueeseen 
rajautuva metsäinen rantavyöhyke Uutelan koillis-
osassa. Alueen maasto on loivapiirteistä ja alavaa 
moreenimaata.

Maiseman erityispiirteet: Kuusi- ja lehtipuuvaltai-
nen puusto. Rannan tuntumassa sijaitsevat yksittäi-
set rakennukset ja pihapiirit ovat osa vanhaa huvila-
kulttuuria. Rantavyöhykkeeltä on näkymiä Vuosaa-
renlahdelle ja venesatamaan. Rantavyöhykkeellä on 
havaittavissa vanhan laiturin jäänteet.

Tavoitteet:Terve, kerroksellinen ja moni-ikäinen kuu-
sivaltainen metsäpuusto. Ulkoilureitiltä on pääsy me-
renrantaan.  Huvilaympäristön ominaispiirteet säilyvät. 

Alue 4 
Maisemarakenne ja maisemakuva: Metsäinen, 
soistunut laakson pohja, joka on korkeusasemaltaan 
Uutelan alavimpia paikkoja. 

Maiseman erityispiirteet: Alueen keskellä sijaitsee 
Rudträskin pikkujärvi, joka on vedenpinnan laskun seu-
rauksena muuttunut laajaksi kosteikoksi. Rudträskin 
länsi- ja etäpuoliset alueet ovat reheviä ja niillä kas-
vaa komeaa terveleppäluhtaa ja -korpea.

Tavoitteet: Monimuotoinen metsä- ja kosteikkokas-
villisuus säilytetään. Lähes koko alue rauhoitettaan 
metsäalueen yhtenäisyyden sekä kasviston ja eläi-
mistön kannalta arvokkaiden kosteikkojen säilyttä-
miseksi. Jatkossa tätä aluetta kehitetään oman luon-
nonsuojelualueen hoitosuunnitelman mukaan. Ylläpi-
detään mahdollisimman kapeita ja kevytrakenteisia 
ulkoilureittejä, jotka rakennetaan maastoon sovitta-
en ja luontoarvot huomioiden.

Alue 5
Maisemarakenne ja maisemakuva: Pieni metsäinen 
selänne, jossa on kallioinen lakialue. Selänteen reu-
nat muodostavat tärkeän reunan ympäröivälle avoi-
melle laaksolle ja Skatan tilan kulttuurimaisemalle.

Maiseman erityispiirteet: Havupuuvaltainen met-
sä, lakialueen avokallio. 

Tavoitteet: Metsäisenä säilytettävä selänne, jonka 
reunavyöhykkeet liittyvät avoimeen maisematilaan 
sekä Uutelantien miljööseen. Reunavyöhykkeiden 
pusikoituminen ja vesakon kasvu viereisille avoimille 
alueille estetään säännöllisellä niitolla tai kasvillisuu-
den raivauksella. Tavoitteena on hakamainen maise-
ma metsäalueiden ja niittyjen välivyöhykkeillä. Uute-
lantien reunan hoidossa huomioidaan tienvarren mil-
jöö yhtenäisenä kokonaisuutena (liittyy maisema-alu-
eeseen nro 6); reunaa hoidetaan monilajisena, lehti-
puuvaltaisena reunavyöhykkeenä. Näkymiä Uutelan-
tieltä ympäröiville niityille pidetään avoimina. 

Polkuverkostoa Uutelan koillisosassa. Rehevää pensaikkoa Rudträskin pohjoispuolella. Uutelantietä reunustavaa männikköä.

Alue 2
Maisemarakenne ja maisemakuva: Uutelan poh-
joisosassa oleva yhtenäinen havupuustoinen, osittain 
kallioinen selännealue. Alueella sijaitsee Uutelan ne-
va. Kallioiden välissä on pieniä soistuneita painanteita.

Maiseman erityispiirteet: Jyrkät kallioseinämät, la-
kialueiden avokalliot, havupuuvaltainen puusto. Nä-
kymät alueen itäreunan kalliojyrkänteen päältä golf-
kentän yli merelle. Alue liittyy Uutelan kanavan raken-
nettuun viheralueeseen (Kauniinilmanpuisto). Paljon 
virkistyskäyttöä, rakennettu reittiverkosto ja polkuja. 

Tavoitteet: Kallioisen metsäalueen luonto- ja virkis-
tysarvot säilytetään. Uutelan nevalla ja muilla soistu-
neilla alueilla tavoitteena on säilyttää luonnontilainen 
suokasvillisuus ja puusto. Uutelantien reunan tuodaan 
esiin näyttäviä puuyksilöitä ja -ryhmiä. Kauniinilman-
puistoon rajautuvaa reunaa hoidetaan kerroksellise-
na, monilajisena ja hyvinvoivana reunavyöhykkeenä. 
Kehitetään ja pidetään yllä yhtenäistä reittiverkostoa 
ja selkeää opastusta, mikä ohjaa kulkua reiteille ja 
ehkäisee metsänpohjan kulumista. 

Uutelan neva.

5 Uutela: Aluekortti



Tavoitteena on, että kaikki niityt voidaan tarvittaes-
sa hoitaa koneellisesti, mutta mahdollisuuksien mu-
kaan suositaan laidunnusta. Niittyjen ja hakamaiden 
hoitaminen perinnebiotooppeina lisää alueen lajiston, 
luontotyyppien ja maiseman monimuotoisuutta koko-
naisuutena. Sarkaojien säilymisestä avoimina huoleh-
ditaan säännöllisillä hoitotoimenpiteillä, mm. kasvil-
lisuuden poistolla.
 

Alue 7
Maisemarakenne ja maisemakuva: Uutelan ete-
läosan yhtenäinen metsäselänne, jonka maasto on 
suuntautunut pohjois-eteläsuuntaisesti. Alueella on 
maisemallista vaihtelua kallioisista lakialueista kos-
teampiin alaviin alueisiin. Maisemaa hallitsevat pai-
koin jyrkkäpiirteiset kuivahkon kankaan puustoa kas-
vavat kallioalueet, joiden välissä on reheviä korpi- ja 
lehtopainanteita. Alueen itä- ja pohjoisreuna muodos-
taa tärkeän maisemallisen reunavyöhykkeen maise-
ma-alueen nro 6 avoimelle laaksolle.

Maiseman erityispiirteet: Paikoin jyrkkäpiirteiset 
kallioalueet, joiden välissä reheviä korpi- ja lehtopai-
nanteita, mäntyvaltainen kuivahkon kankaan puusto.

Tavoitteet: Vaihteleva, moni-ikäinen metsäalue. Suu-
ri osa alueesta on esitetty rauhoitettavaksi monipuo-
lisen metsäalueen ja arvokkaan kasvillisuuden moni-
muotoisuuden säilyttämiseksi. Ydinaluetta hoidetaan 
suojeluohjelman tavoitteiden mukaisesti. Niittyihin ra-
jautuvat reunavyöhykkeet pidetään kerroksellisina ja 
pensas-/pienpuukerroksen leviäminen niityn tai reitin 
päälle estetään säännöllisin raivauksin. Luontoarvot 
ja maiseman erityispiirteet huomioidaan virkistyskäy-
tön ohjaamisessa ja polkuverkoston kehittämisessä.

Alue 8
Maisemarakenne ja maisemakuva: Nuottasaari 
sekä Uutelan länsi- ja eteläosien rantavyöhyke, jos-
sa on sekä jyrkkäpiirteisiä että alavia osuuksia. Alu-
een pohjoisosassa sijaitsee Mustalahden venesatama 
ja veneiden talvisäilytyskenttä.

Maiseman erityispiirteet: Kallioinen rantavyöhyke 
ja hienot silokalliot. Pitkät ja laajat näkymät ympä-
röiville merialueille. Alueen luoteisosassa on Uutelan 
keskeisin sisääntuloalue, joka on vaihettumisvyöhyke 
rakennetusta luonnonmukaiseen ympäristöön. Nuot-
tasaaressa on hiekkaranta. Alueella on Uutelaa kier-
tävä pääulkoilureitti ja kaksi grillikatosta. 

Tavoitteet: Alueen luonnontilainen tunnelma säily-
tetään vilkkaasta virkistyskäytöstä huolimatta. Hoito-
toimenpiteet keskittyvät reittien varsille. Näkymäsek-
toreita ulkoilureitiltä merelle pidetään avoimena. Hal-
kullanniemen länsiosa sekä Nuottasaari liittyvät uu-
sina alueina osaksi Uutelan ulkoilualuetta ja Nuotta-
saareen voi saapua myös veneellä. Mustalahden ve-
nesataman ympäristöä kehitetään edustavaksi Uu-
telan sisääntuloalueeksi, jossa on selkeä opastus ja 
jossa veneiden tavisäilytysalueet rajautuvat suojais-
tutuksiin tai aidanteisiin. Osa rantavyöhykkeestä on 
esitetty rauhoitettavaksi monipuolisen metsä- ja me-
renranta-alueen sekä arvokkaan kasvillisuuden moni-
muotoisuuden säilyttämiseksi (vrt. maisema-alue nro 
7). Jatkossa tätä osaa hoidetaan suojeluohjelman ta-
voitteiden mukaisesti.

Alue 9 
Maisemarakenne ja maisemakuva: Pohjois-etelä-
suuntainen havumetsävaltainen ja osin kallioinen se-
länne, joka rajaa viljelypalsta-alueen laaksoa ja Pit-
kälahden poukamaa.

Maiseman erityispiirteet: Voimakkaat maaston-
muodot ja suuret korkeuserot, avokalliot ja kalliojyr-
känteet. Pitkälahden rannat osin ruovikkoisia. Ete-
läosassa hiekkaisia, kivikkoisia ja kallioisia rantoja, 
myös pieni suojaisa uimapaikka. Alueen eteläosas-
ta avautuu näkymiä merelle. Alueella sijaitsee useita 
huvilarakennuksia, mm. Villa Vuosanta.

Tavoitteet: Virkistyskäyttöä palveleva monilajinen 
selännemetsä. Ulkoilureittiverkosto muodostaa yh-
tenäisen kokonaisuuden ja asettuu luontevasti alu-
een voimakkaisiin maastonmuotoihin. Näkymät me-
relle pidetään avoimena. Huvilarakentaminen, Hel-
singille ominainen erikoispiirre, säilytetään alueella. 
Alueen reitistöä hoidetaan ja kehitetään osana Hel-
singin seudullista rantareittiä.

Alueen 7 eteläreunassa  on komea kalliojyrkänne. Merenrannan silokallioita. Mäntyvaltaista selännemetstää.

Alue 6 
Maisemarakenne ja maisemakuva: Sormimaises-
ti haaroittuva, osin avoin ja osin umpeutunut laak-
sokokonaisuus, jota reunustavat pitkänomaiset kal-
lioiset metsäselänteet. Vanhaa viljely-/laidunmaise-
maa ja hakamaita, jossa avoin maisematila on yhä 
hahmotettavissa.

Maiseman erityispiirteet: Skatan tilan pihapiiri, 
tervaleppälehto Pitkälahden pohjukassa ja palstavil-
jelyalue.

Tavoitteet: Kulttuurimaiseman ydinaluetta ylläpide-
tään avoimena ja yhtenäisenä maisemallisena koko-
naisuutena. Arvokkaat kuivat niittyalueet alueen koil-
lisosassa hoidetaan niittämällä niin, että niiden arvo-
kas kasvillisuus säilyy. Laakson reunoilla ja Uutelan-
tien varressa ylläpidetään lehtipuuvaltaisia hakamaita 
ja lehdesniittyjä, joissa yksittäisten puiden ja puuryh-
mien lomasta aukeaa näkymiä kulttuurimaisemaan. 
Alueen länsiosissa tienvarren maisemassa koroste-
taan komeita mäntyjä ja kallioseinämiä.

Pitkälahden pohjukassa ylläpidetään niittyalueen yh-
teyttä merelle. Tämä toteutetaan poistamalla terva-
leppälehdosta valikoiden muutamia yksittäisiä pui-
ta ja pensaita niin, ettei lehdon luonne luonnontilai-
sena ja varjoisana metsikkönä muutu ja että nykyi-
sen kenttäkerroksen varjoisan lehdon kasvit säilyvät 
elinvoimaisina. 

Viljelypalstat ja niiden avoimet reuna-alueet säily-
tetään. Palsta-alueen reunoja ylläpidetään lehtoniit-
tynä, jossa avoimet niityt polveilevat kerroksellisten 
metsäsaarekkeiden välissä. Samalla tavoin hoidetaan 
myös alueen luoteisosassa metsän ympäröimää en-
tistä laidunaluetta.

Näkymä entisen laidunalueen yli kohti Skatan tilan 
navettarakennusta.
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Alue 11
Maisemarakenne ja maisemakuva: Monimuotoi-
nen ja alava rantavyöhykkeen osa, jossa on meren-
rantaniittyjä ja Helsingin alueella erikoisia laguunilah-
tia. Rannoilla on rehevää kasvillisuutta ja ruovikoita, 
eteläosassa silokalliota ja kivikkoa. Alue on suurelta 
osin rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Maiseman erityispiirteet: Laguunilahdet, jotka ovat 
kuroutuneet merestä maankohoamisen myötä. Ruo-
vikot, suojaisat lahdelmat. Pitkät näkymät Skatanse-
lälle ja Kalkkisaarenselälle sekä Vuosaaren satamaan.

Tavoitteet: Alue säilytetään luontoarvoiltaan moni-
puolisena rantavyöhykkeen osana, jossa on myös vir-
kistyskäyttöä ja toimiva polkuverkosto. Suojeluohjel-
man tavoitteet ohjaavat alueen hoitoa.

Laguunilahti Särkkäniemen luonnonsuojelualueella.

Alue 10
Maisemarakenne ja maisemakuva: Pohjois-etelä-
suuntainen metsäinen selänne, joka työntyy merelle 
pitkänä ja kallioisena niemenkärkenä.

Maiseman erityispiirteet: Jylhät maastonmuodot 
ja suuret korkeuserot, kalliojyrkänteet ja Skatannie-
men silokalliot. Itärannalla on hyvin säilyneitä hiek-
kaisia, kivikkoisia ja silokalliorantoja. Pitkälahden ran-
nat ovat osin ruovikkoisia. Niemen kärjestä avautuvat 
pitkät ja laajat näkymät Skatanselälle ja Vuosaaren-
selälle. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla suojellut 
I-maailmansodan linnoitelaitteet, Meriharjun kurssi-
keskus sekä Skatanniemen huviloita ja asuinraken-
nuksia sekä niiden pihapiirejä. 

Tavoitteet: Virkistyskäyttöä palveleva selännemet-
sä, jossa on mahdollista päästä merenrantaan. Ska-
tanniemen kärki sekä linnoitteiden ympäristö on esi-
tetty rauhoitettavaksi arvokkaan kasvillisuuden säi-
lyttämiseksi. Jatkossa tätä aluetta hoidetaan suoje-
luohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, 
että linnoituslaitteiden ympäristöä hoidetaan nähtä-
vyytenä ja muistutuksena alueen historiasta. Avoi-
miin niitty-/laidunalueisiin ja pihapiireihin rajautuvil-
la reunavyöhykkeillä vesakon kasvu ja leviäminen es-
tetään. Meriharjun huvilalta sekä Skatanniementieltä 
pidetään avoimena näkymiä merelle. Julkisen ja yksi-
tyisten alueiden raja on hahmotettavissa maastossa. 
Alueen reitistöä hoidetaan ja kehitetään osana Hel-
singin seudullista rantareittiä. 

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslait-
teet Skatanniemessä.
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