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KOPPARNÄS-STÖRSVIKIN VIRKISTYSALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Hyväksytty UUVI:n hallituksessa  17.12.2019 

 

Pro Inkoo ry:n hallitus on tutustunut Kehittämissuunnitelmaan ja tuo esille näkemyksensä 

seuraavasti: 

Suunnitelma on huolellisesti tehty ja runsaita, aikaisemmin annettuja palautteita on 

kiitettävästi hyödynnetty. Pro Inkoo ry. noteeraa mielihyvällä, että 

Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty esteettömyyteen, liikenteeseen ja veneilyyn 

ansaittua huomiota.  

Voimassa olevat, suunnittelua ja toteutusta ohjaavat säädökset, on huomioitu ja 

suunnitelmat on muokattu vaatimusten mukaisiksi. Lähes kaikki suunnitellut toimenpiteet 

ja rakennelmat vaativat vielä ennen toteuttamistaan yksilöityjä kunnan viranomaisten 

(rakennustarkastajan, ympäristöpäällikön tai rakennus- ja ympäristölautakunnan) lupia. 

Yksityisyrittäjien toiminta alueella on haastavaa. Jotta toiminta olisi taloudellisesti 

kannattavaa, täytyy olla tietty volyymi, mikä taas voi häiritä luonnonrauhaa ja lisätä alueen 

kulumista. Lisähaastetta tuovat vuodenajan vaihtelut. On vaikeaa kuvitella, että ympäri 

vuoden, kaikkina päivinä, tuulessa ja tuiskussakin, ihmiset olisivat houkuteltavissa 

ulkoilemaan Kopparnäsiin.  

Kävelytiet ja -polut vetovoimaisimpiin luontokohteisiin luvataan pitää hyvässä kunnossa. 

Tässä ovat reittien pinnoitteet avainasemassa; niiden täytyy kestää myös esimerkiksi yli 

kaksisataa kiloa painavan sähköpyörätuolin pienten pyörien menoa.  

Autolla liikkuminen alueella nykysuunnitelman toteutuessa on huomattavasti helpompaa 

kuin aikaisemmissa suunnitelmissa. Varsinkin Råbergin- ja Kopparnäsintien säilyttäminen 

ajoneuvoliikenteelle avoimina ja parkkialueiden sijoittaminen rannan tuntumaan, 

ilahduttaa.  

Edelleen suunnitelmissa esiintyy mahdollisia intressiristiriitoja, mm. pyrkimys erityyppisten 

käyttäjäryhmien ohjaaminen yhteisille ”monikäyttöpoluille” sekä pyrkimys lisätä 

turvallisuutta erottamalla eri tavalla liikkuvia ihmisiä omille väylilleen. Tässä vaaditaan 

innovatiivisuutta ja kompromisseja. 
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On hyvä, että UUVI:lla on tarkoitus edelleen kehittää virkistysaluetta askel kerrallaan, 

pikkuhiljaa lisäämällä toimintaa kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tämä auttanee sekä 

alueen sopeutumista ihmisten uusiin käyttötapoihin että alueen hallinnoijan ja käyttäjien 

tarpeiden ja toiveiden selvittämiseen.  

Rahoituksen järjestäminen ja sen kytkentä toteutusaikatauluun jää edelleen salaisuudeksi. 

Ulkopuolista ihmetyttää, mikä osuus investointi- ja käyttökustannuksista on ajateltu 

yrittäjien kannettavaksi? Koko virkistysalueen toiminta, mukaan lukien sinne sijoittuvan 

kaupallisen toiminnan osuus, kaavaillaan useassa kohdassa pienimuotoiseksi, mutta 

varsinkin opastuskeskus ja sen ympärille sijoittuva toiminta, vaikuttaa melko kookkaalta 

keskittymältä.  

Lisäksi toiminnan pyörittäminen vaatii henkilökuntaa sekä asiakaspalveluun että 

rakenteiden ja reitistön ylläpitoon. Kovin suurta osaa ei voi olettaa hoituvan 

yhteistyökumppaneiden toimesta. 

Kokonaisuudessa valmis Kehittämissuunnitelma on perinpohjaisesti työstetty ja selkeä 

asiakirja. Sen pohjalta on hyvä jatkaa yksityiskohtaista suunnittelua ja toteutusta. 

Jatkamme mielellämme yhteistyötä UUVI:n kanssa. 

 

Inkoossa   2020 

Pro Inkoo ry hallitus                                                                                  

                                                                                                             

                                   


