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Uutelan koirakoulutuskenttä
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6051/1 (esillä 25.11. – 8.12.2019)
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.
Uutelan koirakoulutuskentän puistosuunnitelman lähtökohtana on Uutelan hoito- ja
kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2026 (KYLK 28.11.2017 § 250).
Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä 25.11.-8.12.2019 Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä
(Tellinki), Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa
Katu- ja puistosuunnitelmat).
Tiedote lähetettiin rajautuville kiinteistöille, Vuosaari-seuralle sekä koirakoulutusalueita
käyttäville koiraharrastus-seuroille. Lisäksi tiedote vietiin Uutelan uuden ja vanhan koiraaitauksen ilmoitustauluille. Ilmoitus esilläolosta julkaistiin Vuosaari-lehdessä.
Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnokseen pyydettiin toimittamaan 8.12.2019 mennessä.
Sähköpostilla saatiin kaksi palautetta.
Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet:
Skatan tilalla toimivan Sininauhaliiton palautteessa toivottiin tarkempaa tietoa
koirakoulutuskentän sijainnista alueella. Lisätiedon toimittamisen jälkeen palautteen antaja
vastasi, että heidän kannalta suunnitelmassa ei ole huomautettavaa.
Toinen palaute koski lähinnä seuraavia asioita:
- vastustettiin kolmannen koirapuiston sijoittamista Uutelaan
- esitettiin suunnitelmaluonnoksen olevan vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja sen
periaatteita
- esitetiin suunnitelmaluonnoksen lisäävän autoliikennettä Uutelan herkkään luontoon
- kysyttiin Skatanniementien rakentamisaikataulua
- ehdotetiin koulutus- ja kilpailukenttää vaikka Vuosaaren urheilupuistoon
Palaute:
Vastustettiin kolmannen koirapuiston sijoittamista Uutelaan
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Vastaus:
Uutelan koirakoulutuskentän suunnittelu perustuu Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan
2017-2026 (Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 28.11.2017 § 250).Hoito- ja
kehittämissuunnitelmassa on esitetty olevan koira-aitauksen laajentaminen ja aitauksen
jakaminen kahteen osaan. Pienempi osa on osoitettu koulutuskentäksi, jota on tarkoitus
vuokrata koiraharrastusseurojen käyttöön.
Palaute:
Esitettiin suunnitelmaluonnoksen olevan vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja sen
periaatteita
Vastaus:
Alue on lainvoimaisessa asemakaavassa MA-1 –aluetta: ”Maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas maatilakokonaisuus, joka on varattu virkistystä, opetusta,
kulttuuritoimintaa ja pienimuotoisen maatalouden harjoittamista varten. Kulttuurihistoriallista
maisemakokonaisuutta on hoidettava siten, että maiseman ja kasvillisuuden olennaiset piirteet
säilyvät. Maatilan rakennukset ja pellot saavat olla sellaisessa käytössä, joka tukee alueen
yleistä virkistyskäyttöä eikä aiheuta ympäristöhaittaa. Alueella saattaa sijaita muinaismuistolain
rauhoittamia tilan asutushistoriaan liittyviä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Paikalla on tehtävä
arkeologinen maastotarkastus ennen uudisrakennus- tai kaivutöiden aloittamista.” Lisäksi
alueella on merkintä p: ”Ohjeellinen alueen osa, jota saa käyttää tilapäisenä tapahtuma- ja
pysäköintipaikkana.” Alueen suunnitteluratkaisu on täsmentynyt Uutelan hoito- ja
kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 siten, että olemassa olevaa koira-aitausta laajennetaan
etelään ja se jaetaan kahteen osaan. Uutelan koirakoulutuskentän puistosuunnitelma on
Uutelan kehittämissuunnitelman 2017-2026 mukainen. Suunnitelma ei ole ristiriidassa
lainvoimaisen asemakaavan kanssa vaikkei se täsmällisesti noudata ohjeellisena kirjattua
merkintää.
Palaute:
Esitetiin suunnitelmaluonnoksen lisäävän autoliikennettä Uutelan herkkään luontoon
Vastaus:
Uusi koirakoulutuskenttä lisää jossain määrin autoliikennettä alueella.
Kulku olevalle vanhalle koira-aitaukselle ja suunnitellulle uudelle koira-koulutuskentälle tapahtuu
toistaiseksi kuten ennenkin eli nykyisiä ajoyhteyksiä pitkin ja autojen pysäköintiin käytetään
nykyistä paikoitusaluetta. Kaavan mukaisen Skatanniementien ja LP-alueen suunnittelu
käynnistynee tämän hetkisen tiedon mukaisesti vuonna 2021.
Palaute:
Kysyttiin Skatanniementien rakentamisaikataulua
Vastaus:
Kaavan mukaisen Skatanniementien ja LP-alueen suunnittelu käynnistynee tämän hetkisen
tiedon mukaisesti vuonna 2021. Rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
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