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UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY  PÖYTÄKIRJA 5/19 
FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 
 
Hallitus 
 
Aika:  Tiistai 17.12.2019 klo 17.00 – 19.56 
 
Paikka:  Kutomo Business Park, Kutomotie 16, Helsinki 
 
Läsnä:  Jari Ahokas   puheenjohtaja 

Irja Nieminen  1. varapuheenjohtaja 
Lassi Koikkalainen  2. varapuheenjohtaja 
Leena Alanen  jäsen 
Jaakko Kallio  jäsen 
Seppo Kallunki  jäsen 
Kari Kohonen  jäsen 
Katja Pekkola  jäsen 
Riika Raunisalo (1710-1945/§37-42) jäsen 
Risto Salmia   jäsen 
Anne Sokka-Tuomala  jäsen 
Kari Vierinen   jäsen 
Elisabeth Svaetichin  varajäsen 
Olli Viding   varajäsen 
 
Valtuuskunnan puheenjohtajisto: 

  Leo Stranius 
  Henrik Lundsten 
   

Tukijäsenten edustajat: 
Anne Rautiainen (<1940/§41) Suomen Latu 

   
Toimiston edustajat 

  Tapio Lepikkö   Toiminnanjohtaja 
  Mikael Avellan  Maastomestari 
  Silva Sallamaa  Erikoissuunnittelija 
  Juuso Hämäläinen  Erikoissuunnittelija 
  Sini Veuro   Suunnittelija 
    

35 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
  

 
36 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Kallio ja Seppo Kallunki. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Kallio ja Seppo Kallunki. 

 
 
37 § KOPPARNÄS-STÖRSVIKIN VIRKISTYSALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Metsähallituksen hallinnoimat alueet 
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Kopparnäs-Störsvikissä muodostavat virkistys- ja luonnonsuojelualue-
kokonaisuuden, johon kuuluu yhteensä yli 900 hehtaaria maata. Yhdistyksen 
Kopparnäs-Störsvikin kehittämishankkeessa on laadittu yleissuunnitelma-tasoinen 
kehittämissuunnitelma ensimmäistä kertaa koko alue-kokonaisuudelle. Alueen 
vetovoimatekijöitä ovat luonto- ja maisema-arvot, mielenkiintoinen kulttuurihistoria 
sekä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. 
 
Kopparnäs-Störsvikin kävijämäärät ovat jatkuvasti kasvussa, joten alueen 
suunnitelmallinen kehittäminen ja käytön ohjaaminen ovat alueen kestävän käytön 
ehdottomia edellytyksiä. Kehittämistoimenpiteillä pyritään turvaamaan alueen luonto-, 
maisema- ja virkistyskäyttöarvoja, sekä takaamaan kävijöille turvallinen ja miellyttävä 
käyntikokemus. Lisäksi suunnitelluilla kehittämistoimilla pyritään parantamaan alueen 
käytettävyyttä ja palveluita erilaisille käyttäjäryhmille.  
 
Suunnittelutyössä alueen kehittämistä ja kehittämistarpeita on lähestytty kuuden 
erilaisen näkökulman kautta, joiden avulla on hahmotettu ja saatu näkyväksi 
monenlaisia erilaisille käyttäjäryhmille oleellisia teemoja ja kehittämistarpeita. Näistä 
esiin nousseista tarpeista on johdettu iso joukko suunnitelmassa esitettäviä 
konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. 
 
Yksi keskeinen kehittämistoimenpide on monipuolisen ja hyvin merkityn 
reittiverkoston kehittäminen, mikä ohjaa ja kanavoi virkistyskäyttöä alueella. 
Virkistyskäytön kannalta keskeisimpiin kohteisiin toteutetaan kävijöitä palvelevaa 
palveluvarustusta. Reittiverkostolla sekä palveluvarustuksen sijoittelulla myös 
ohjataan alueen vyöhykkeistymistä siten, että tietyt alueet jäisivät virkistyskäytön 
ulkopuolelle. Myös informaatio-ohjaamisen parantaminen alueella toimimisesta on 
keskeistä.  
 
Alueelle suunnitellut kehittämistoimenpiteet liittyvät virkistyskäytön peruspalveluiden 
parantamiseen, eikä alueelle ole suunnitteilla merkittävää uutta rakentamista tai uusia 
käyttömuotoja. Palveluiden mitoitusta suunnitellaan ennakoivasti, mutta 
toteuttaminen tehdään vaiheittain, tarpeen mukaan. 
 
Kopparnäsin kehittämissuunnitelma on liitteenä 1/§37. 
 
Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 1/§37 mukaisen Kopparnäsin 

kehittämissuunnitelman. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 

 Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410 
 
 
38 § ANTIAISENKANNAKSEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
 

Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka ohjaa 
alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin 
kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä lähestytään 
erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja saadaan näkyväksi 
erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja sekä kehittämistarpeita. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen luonnonhoidon suunnittelu, joka 
pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja luontoarvoihin.  
 



3 
 

Antiaisenkannakselle on nyt laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma ensimmäistä kertaa. 
Suunnitelmassa esitetään alueelle virkistyskäytön peruspalveluvarustuksen 
toteuttamista alueen profiilin ja keskeisten käyttäjäryhmien tarpeita silmällä pitäen. 
Luonnonhoidon osalta alueelle on suunniteltu toimia, jotka tukevat alueen 
ominaispiirteitä, monipuolistavat alueen luontoa sekä edistävät alueen 
virkistyskäyttöä. 
 
Antiaisenkannaksen käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 2/§38. 
 
=== 
Erikoissuunnittelijat Silva Sallamaa ja Juuso Hämäläinen esittelivät aluksi kaikkia 
alueita koskevia käytön ja hoidon suunnittelun yleisiä periaatteita. 

   
Ehdotus: Hallitus hyväksyy Antiaisenkannaksen käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410 

 
 
39 § STORNÄSUDDENIN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
 

 Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka ohjaa 
alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin 
kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä lähestytään 
erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja saadaan näkyväksi 
erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja sekä kehittämistarpeita. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen luonnonhoidon suunnittelu, joka 
pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja luontoarvoihin.  
 
Stornäsudden on lyhyen piipahduksen retkikohde, jonka käyttö- ja 
hoitosuunnitelmassa esitetään alueen pienimuotoisen virkistyskäytön 
palveluvarustuksen ylläpitoa ja kunnostamista tarpeen mukaan. Alueella on toteutettu 
luonnonhoitotoimia muutama vuosi sitten, eikä suunnitelmakaudella ole tarvetta 
uusille toimille. 
 
Stornäsuddenin käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 3/§39. 
 
=== 
Keskustelussa todettiin Stornäsuddenin kuuluvat Porvoon kansallisen 
kaupunkipuiston alueeseen. 
 
Ehdotus: Hallitus hyväksyy Stornäsuddenin käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410 

 
 
40 § PALAKOSKEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
 

 Yhdistys laatii kaikille virkistysalueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka ohjaa 
alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä. Sen periaatteellinen aikajänne on noin 
kymmenen vuotta, mutta tarvittaessa sitä voidaan päivittää jo aiemminkin. 
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Käyttö- ja hoitosuunnittelussa alueen käyttöä, hoitoa ja kehittämistä lähestytään 
erilaisten näkökulmien kautta. Näiden avulla hahmotetaan ja saadaan näkyväksi 
erilaisille käyttäjäryhmille ja alueelle oleellisia teemoja sekä kehittämistarpeita. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluu myös alueen luonnonhoidon suunnittelu, joka 
pohjautuu alueen luonnon ominaispiirteisiin ja luontoarvoihin.  
 
Palakoski on keskisuuri virkistysalue, jonka sijainti, alueen monipuolinen ja vaihteleva 
luonto upeine maisemineen sekä hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luontoliikuntaan 
lisäävät sen potentiaalia kiinnostavana ulkoilukohteena. Alueelle on toteutettu 
vastikään virkistyskäytön kehittämistoimia, mm. uusi ympyräreitti sekä muita 
parannustoimia. Toimet pohjautuvat soveltaen edelliseen 1998 laadittuun käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan. Tavoitteena on ollut luoda selkeä ja toimiva kokonaisuus, joka 
tuo alueen ominaispiirteet ja luonnon esille kävijälle. 
 
Palakosken virkistysalueen luonnonhoidossa toteutetaan virkistyskäyttöä sekä 
luonnon elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta palvelevia toimenpiteitä. Alueelle 
suunnitelluista luonnonhoitotoimenpiteistä lahopuun lisääminen, soiden 
ennallistaminen ja lehtojen kuusettumisen ehkäisy palvelevat luonnon 
monimuotoisuutta, mutta parantavat myös kävijäkokemusta. Muutamilla kuvioilla 
pyritään myös lisäämään puuston elinvoimaisuutta ja metsän valoisuutta, mikä 
parantaa alueen hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi marjastukseen.    
 
Palakosken käyttö- ja hoitosuunnitelma on liitteenä 4/§40. 
 
Ehdotus: Hallitus hyväksyy Palakosken käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410 

 
 
41 § YHDISTYKSEN AJONEUVOHANKINTA 
 

 Yhdistyksen nykyinen alueiden ylläpitotoiminnassa käytettävä ajoneuvo on tulossa 
käyttöikänsä päähän. Lisäksi vuosien varrella on osoittautunut, ettei ajoneuvo kaikilta 
osin vastaa tarpeita. 
 
Toimisto on valmistellut uuden ajoneuvon hankintaa. Asiasta on laadittu 
hankintamuistio (liite 5/§41), josta selviää mm. ajoneuvoon liittyvät tarpeet, muut 
hankinnassa huomioon otettavat seikat sekä eri vaihtoehdot hankinnalle. Lisäksi 
liitteenä 6/§41 on saadut tarjoukset. 
 
=== 
Keskusteltiin erilaisista käyttövoimavaihtoehdoista. 
 
Ehdotus: Hallitus päättää, että yhdistys hankkii uuden Mercedes-Benz Sprinter 

419CDI 4x4 kevyen kuorma-auton Veho oy:ltä, ja valtuuttaa 
toiminnanjohtajan tekemään hankinnan ja sopimaan siihen liittyvistä 
yksityiskohdista. 

 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
Valmistelija: Tapio Lepikkö, puh 050-5418410 

 
 
42 § MUUT ASIAT 
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 PIKE-hankkeen tilannekatsaus 
 Erikoissuunnittelija Silva Sallamaa ja toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö pitivät 

tilannekatsauksen PIKE-hankkeesta. Svartvikenin laiturin tukirakenteet ovat 
elinkaarensa loppupäässä ja niiden perusteellinen kuntokartoitus on valmistelussa. 

 
 
43 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. 
 
 
 
 
 _______________________ _________________________ 
 Jari Ahokas   Tapio Lepikkö 
 Hallituksen puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus: 
 
 ____/____ 2020  ____/____ 2020 
 
 

_______________________ _________________________  
Jaakko Kallio  Seppo Kallunki  
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