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KANTELU Kantelijatpyytävät,ettäValtiontaloudentarkastusvirasto
selvittää,onkoUudenmaanvirkistysalueyhdistysry.menetellyt
valtionavustuslainjatehdynvaltionavustuspäätöksen
vastaisestiInkoonKopparnäsinvirkistysalueenhankinnan,
alueenkäyttämiseenliittyvienjärjestelyidensekäalueen
hallinnoinninsuhteen.Kantelijoidenkäsityksenmukaan
virkistysalueyhdistyseiolevaalinutalueenvirkistys-,luonnon-
jakulttuuriarvojavaltionavustuslainedellyttämällätavalla.
Alueenkäyttöeiolekaikinosinollutmuutoinkaan
tarkoituksenmukaista.

Kantelijatpyytävät,ettäValtiontaloudentarkastusvirasto
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selvittää,onkoympäristöministeriönalueenhankintaakoskeva
valtionavustuspäätöskaikiltaosinvaltionavustuslainmukainen,
onkoministeriösallinutluovuttaaosiaalueestavastoin
valtionavustuslainsäännöksiäjaonkoministeriölaiminlyönyt
valvontavelvollisuutensaalueenkäyttämiseenliittyvien
järjestelyidensuhteen.

Kantelijatpyytävät,ettäValtiontaloudentarkastusvirasto
selvittää,onkotarpeenasettaapuolueetonasiantuntija
tutkimaanonkokantelunkohteenaolevissaasioissamenetelty
virheellisesti,jatarvittaessaasettaaasiantuntijan.

VALTIONAVUSTUSLAINVELVOITTEET

Valtionavustuksenkäyttö

Valtionavustuslain13§:nmukaanvaltionavustussaadaan
käyttääainoastaanvaltionavustuspäätöksenmukaiseen
tarkoitukseen.Saajanonnoudatettavaavustettavassa
hankkeessataitoiminnassavaltionavustuslainsäännöksiä
sekävaltionavustuspäätökseenotettujaehtojajarajoituksia.

Josvaltionavustusonmyönnettytiettyä
valtionavustuspäätöksessämääriteltyäkäyttötarkoitustavarten
käytettävänomaisuudenhankintaan,omaisuuttaeisaakäyttää
pysyvästimuuhunkuinvaltionavustuspäätöksessä
määriteltyynkäyttötarkoitukseeneikäomaisuudenomistus-tai
hallintaoikeuttaluovuttaatoisellevaltionavustuspäätöksessä
määrättynävaltionavustuksenkohteenaolevanomaisuuden
käyttöaikana.

Valtionapuviranomaisenonlain15§:nmukaanhuolehdittava
valtionavustuksenasianmukaisestajariittävästävalvonnasta.
Valvonnanasianmukaisuudellatarkoitetaan,ettävalvonnan
avullasaadaankohtuullinenvarmuusvaltionavustuksen
käytöstäoikeallatavallajavarmistetaanoikeatjariittävättiedot
valtionavustuksenkäytöstäjasentuloksellisuudesta.
Valtionapuviranomaisenvalvonnantavoitteenaonmm.todeta,
onkovaltionavustuksenkäytössätoimittuhyvän
taloudenhoidonedellyttämällätavalla(HE63/2001).
Valtionavustustenvalvonnassaonmyöstarpeeneräissä
tilanteissakäyttäävaltionapuviranomaisenulkopuolisia
asiantuntijoita.

Hyväntaloudenhoidonvaatimus
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Hallituksenesityksenyleisperusteluidenmukaan
valtionavustuslainsäätämiseneräänätavoitteenaolivahvistaa
hyväätaloudenhoitoaharkinnanvaraisinavaltionavustuksina
myönnettävienvarojenmyöntämisessä,käyttämisessäja
käytönvalvonnassa.Hyvätaloudenhoitoonmyösyksittäisen
harkinnanvaraisenvaltionavustuksenmyöntämiselle,
käyttämisellejakäytönvalvonnalleasetettavavaatimus.
Yleisimmällätasollahyvätaloudenhoitovoidaanmääritellämm.
voimavarojenkäytönseurattavuudeksijavastuunalaisuudeksi.
Hyvääntaloudenhoitoonvoidaanmyösmääritelläkuuluvan
voimavarojentaloudellisestitehokaskohdentuminenja
käyttäminensekäasianmukaisettaloudenhoidon
menettelytavat.Nevarmistavat,ettäeduskunnanosoittamat
varattulevatkäytetyiksioikeinjamahdollisimmanvaikuttavalla
tavalla.

Valtionavustuslainsäätämisentavoitteenaolimyösturvata
hyvänhallinnontakeetharkinnanvaraistenvaltionavustusten
myöntämiseen,maksamiseenjakäytönvalvontaanliittyvissä
viranomaismenettelyissä.Hyvänhallinnonvaatimuksiinkuuluu
vastuullisuusjulkisenvallankäytössä.Harkinnanvaraisten
valtionavustustenmyöntämisessäkorostuvatavoimuusja
päätöksenteonselkeys.Tämäedellyttää,ettävaltionavustusten
myöntäminen,myöntämisenehdotjavaltionavustukseen
liittyväviranomaistentoimintaonjulkistajaselkeää.

Kantelijoidenkäsityksenmukaanpaitsiedelläesitetythyvän
taloudenhoidonvaatimukset,myöshyvänhallinnon
vaatimuksetolisiulotettavavaltionavustuksensaajaan.Ei
voidaajatella,ettäjulkisistavaroistaavustustasaavatahovoisi
omissakäytännöissäänsivuuttaakyseisetperiaatteet.

Valtionviranomaisillajavaltionavustustensaajillaonlisäksi
velvollisuusluotettavallatavallaselvittäävaltionavustuksina
myönnettyjenjakäytettyjenjulkistenvarojentarkkakäyttöja
silläsaavutetuttulokset.

ASIANTAUSTAA

Kantelijatliittävätkanteluunsaselvityksenasiantaustatiedoista
(liite).

KANTELUNKOHTEENAOLEVIENALUEIDENMERKITYKSESTÄ
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Yleistä

Kopparnäsonainutlaatuinen,pääasiallisestirakentamaton
merenranta-alueInkoossalähelläpääkaupunkiseutua.
Laadullisestisenontodettutäyttävän
kansallispuistovaatimukset.Mantereellasijaitsevan
Kopparnäsinpäätilanpinta-alaonnoin450hajapäätilan
rantaviivanpituusn.8,2km.

Alueet,joidenjärjestelyihinjatoimintoihinkantelijoidenkantelu
pääasiassakohdistuu,ovatpinta-alaltaanyhteensän.10ha.
VaikkaalueetsaattavatvaikuttaasuhteessaKopparnäsin
kokonaispinta-alaanvähäisiltä,alueillaonerittäinsuuri
merkitysvirkistysalueenkokonaisuudenja
virkistysmahdollisuuksienkäyttämisenkannalta.Asiassaon
huomioitava,ettäsuurintaosaaKopparnäsinalueestaeiole
mm.herkkienluontoarvojenvuoksitarkoitettuaktiiviseen
virkistyskäyttöön.Aktiiviseenvirkistyskäyttööntarkoitetun
alueenpinta-alastakantelunkohteenaolevatalueet
muodostavatkinsuurenosan.

KantelukohdistuulähinnäKopparnäsinlänsirannalla
sijaitseviinkahteenAO-1-merkittyynjayhteenLV-1-merkittyyn
alueeseenjaniidenlähiympäristöönliittyviinjärjestelyihin.
Kuitenkinmyösnäidenalueidenulkopuolellaontoimintoja,
jotkaovatvaltionavustuslainvastaisiajajoihinkantelusiis
myöskohdistuu.

Seuraavassatarkastelussamainitutkartattietoineensisältyvät
Kopparnäsinvirkistysalueenluonnonhoito-ja
käyttösuunnitelmaanvuodelta2007(liite).Alueenmaastoja
luonnonolotovattietenkinolleetsamatjoennenvuotta2007.

Kopparnäsinvirkistyskäytönosa-alueet

Kutenliitteenäolevastakartasta(liite)voihuomata,suuriosa
Kopparnäsistäonluonnontilaisenasäilytettäväksi,arvokkaita
luonnonarvojasisältäväksimerkittyäaluetta(vaaleanvihreä),
jolleeiaktiivisestiohjatavirkistyskäyttäjiä.Violetinsininen
aktiivisenvirkistyskäytönaluealkaaKopparnäsin
pohjoisosastajatkuenrantaapitkin.Aluekuitenkinloppuusiltä
myytyjenkolmentontinkohdalla(A).Kopparnäsinvalvojana
toimivanhenkilönhallinnassaolevavuokra-alue
asuintontteineensekäkalanjalostus-ym.toimintoineen(B)
sijoittuumyösrantaan,kulttuurimaisema-alueelle(keltainen).
Tälläalueellaolisimm.edellämainitunluonnonhoito-ja
käyttösuunnitelmanmukaanpalautettavajahoidettavavanhan
kulttuurimaisemanerityispiirteitä.Näidenalueidenväliinjää
kapeaomatoimisenvirkistyskäytönalue(turkoosi)ja
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maisemanhoidollinenalue(oranssi).Kopparnäsinvalvojallaon
lupapitäävirkistysalueyhdistyksenalueella30-50lammasta.

Kartoista(liite)voidaanhuomatamyösluovutetuilletonteille
sijoittuvatmonetmaisemanjaluonnonarvoalueet.Esimerkiksi
valvojanasuinrakennusjaosinmyöskalanjalostus-ym.
toimintojenaluesijaitsevatmaisemallisestierityisenhienoksi
merkitylläalueella(liite).Kalanjalostus-ym.toimintojenalueon
merkittymyös
kulttuurihistoriallistaarvoaomaavaksialueeksi(liite).Nämä
alueetsiisjäävätluovutustenjohdostapääosinalueen
virkistyskäyttäjien
ulottumattomiin.Lisäksiniidenarvoasinänsäheikennetään
suurimittaisella,alueellesopimattomallarakennus-ja
elinkeinotoiminnalla.OsayleiskaavassatoisenAO-1-merkityn
alueenulkopuolellasijaitsiMY-merkinnällävarustettuarvokas
silokallioaluesekäsilokallioalueenvieressähyvähiekkaranta.
AO-1-merkitystäalueestalähiympäristöineenmuodostettiin
sittemminJohanAallontontti(A).Nytsilokallioalueja
hiekkarantaovattontinaluettajaneonaidattupois
virkistyskäyttäjienulottuvilta(liite).

Alueidenluovutuksenmerkitysvirkistyskäytölle

VaikkaalueidenAjaBväliinjäävääkapeaakaistaaolisi
sinänsämahdollisuuskäyttäävirkistykseen,niinon
huomattavaettäkaistasijaitseekahdensuurehkon
yksityisalueenvälissä.VaikkaKopparnäsissäretkeileväyleisö
tietäisikinmahdollisuudestakäyttääkaistanaluetta,niin
yksityisalueidenvälitönläheisyyskäytännössäsulkeetämän
mahdollisuudenpois.SamakoskeealueidenAjaBmuutakin
lähiympäristöä.Esimerkiksikalastussatama-alueen
vuokrasopimuksessaonannettuvuokralaiselleoikeuspitää
satama-alueellejohtavallatielläolevaporttilukittuna.Tämä
estääyleisöltärantalaiturillepääsyn.Yleisölaituriavartenon
rakennettuerillinenkulkuväyläP-alueelta.

TontinAalueonpoisvirkistyskäytöstä.Seonaidattuja
nykyisinyleisölläeioleenääpääsyäsilläsijaitsevilletunnetuille,
erinomaisilleuimarannoille.Neovatainoitalänteen
suuntautuviarantoja(liite).Uimarannoillejohtivat
helppokulkuisetpolut.Kutenluonnonhoito-ja
käyttösuunnitelmassakintodetaan,Kopparnäsinrannatovat
pääasiassakallioisia.Siellätäälläonkivikkoisiaja
somerikkoisiarantojamonipuolisinerantaniittyineen.Laajoja
ruovikoitaonKlobbackanjamantereenvälisessäsalmessaja
alueenitärannoilla.HiekkarantaaonpääosinSandfjärdenillä(s.
10).Hiekkarantojenvähyyshuomioidenluovutetullatontilla
sijaitsevienhiekkarantojenmenetysvähentäähuomattavasti
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rantakäyttäjienauringonotto-jauintimahdollisuuksia.

Luonnonhoito-jakäyttösuunnitelmassatodetaan,että
rantakäyttäjätovatKopparnäsinmerkittävinkäyttäjäryhmä(s.
17).Alueenaktiivinenvirkistyskäyttöonmyöstarkoitusohjata
rannoillejakulttuurimaisemaan(s.19).Vapaa-ajankalastajat
ovattoinenmerkittäväkäyttäjäryhmä.Kutenkartastavoidaan
huomata,juurinäitäsuuriakäyttäjäryhmiäpalvelevialaajoja
alueitarajautuupoiskäytöstä,kokonaantaivälillisesti.Alueen
valvojanKopparnäsinvesialueillaharjoittama
ammattikalastustoimintasaattaalisäksiheikentäävapaa-ajan
kalastajienkalastusmahdollisuuksia.

Alueenluontoarvoja

OnmuistettavamyösKopparnäsinalueeseenrajoittuva
Långvassofjärdeninlinnustonsuojelualue,jokakuuluu
valtakunnalliseenlintuvesiensuojeluohjelmaanjaonmerkitty
Kopparnäsinosayleiskaavassaluonnonsuojelualueeksi.
Långvassofjärdeninalueonmyöstärkeäkalojenkutualue
(luonnonhoito-jakäyttösuunnitelma,s.12).Långvassofjärden
kuuluialkujaanKopparnäsiin,muttaon28.12.2008tehdyssä
maanvaihdossasiirtynytMetsähallituksenomistukseen.Vaikka
alueeienääoleosaKopparnäsinkiinteistöä,niinsen
suojelutarpeetonhuomioitavaKopparnäsintoiminnoissa.

Kopparnäsinvesialueidenkalastoonarvokasta.Vesialueenläpi
vaeltaaerittäinuhanalainen(CR)meritaimenkutujokeensa
Ingarskilanjokeen(luonnonhoito-jakäyttösuunnitelma,s.15).
Onhuomattava,ettäIngarskilanjokilaskeeLångvassofjärdenin
länsipuolitseStävönjaKopparnäsinmantereenväliselle
vesialueelle.Riista-jakalataloudentutkimuslaitoksen
selvitystenmukaanIngarskilanjoenmeritaimenon
todennäköisestialkuperäinenjajoenluonnonkantaon
äärimmäisenuhanalainen.Luonnonvaraistakantaaonjäljellä
enääallekymmenessäSuomenItämerenpuoleisessa
jokivesistössä,jailmantehokkaitahoitotoimiataimenkannat
voivathävitä.Suurimpanauhkanameritaimenen
luonnonkannoilleonnykyisenkaltainenverkkokalastus(liite).

SekäLångvassofjärdeninlinnustonsuojelualueettä
meritaimenenvaellusalueovatKopparnäsinvalvojan
kalanjalostus-ym.toimintojenvälittömässäläheisyydessätai
tämänvuokraamallakalastusalueella.

OSAYLEISKAAVANMÄÄRÄYKSETJAMUUOHJEISTUS
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Inkoonkunnanvaltuustoonhyväksynyt26.5.2005Inkoon
kunnanjaUudenmaanvirkistysalueyhdistysry:nyhteistyössä
laatimanKopparnäsinosayleiskaavan.Kaavamääräyksen
mukaanLV-1alueelle"saarakentaasatamatoimintaanliittyviä
rakennuksiajarakennelmia,jotkaonsovitettavanykyiseen
rakennuskantaan".AO-1alueillesaarakentaayhdenenintään
300k-neliömetrinkokoisenasuinrakennuksensekäsiihen
liittyviätalousrakennuksiaenintään100k-neliömetriä.

Kaavanyleismääräystenmukaan"rakentaminenjamuut
toimenpiteetonsovitettavakooltaan,muodoltaan,
materiaaliltaan,väritykseltään,sijainniltaanja
rakennustavaltaanolemassaoleviinrakennuksiin,maastoonja
kasvillisuuteen.Laituritonsovitettavakokonsajasijoituksensa
puolestarantamaisemaan.Rakennustenpääasiallisena
materiaalinaonkäytettäväpuuta.Rakennuksissaonkäytettävä
harjakattoa.Rakennustenvähimmäisetäisyydenrannastatulee
ollasauna20metriä,muutrakennukset50metriä.Alueelle
rakennettaessatuleekiinnittääerityistähuomiota
rantakasvillisuudensäilymiseenjarantaarajaavanpuuston
säilyttämiseen".

Kaavassamerkittiinalueellasijaitsevanvanhankalastajatorpan
edustallaolevaranta-aluesatama-alueeksi.Satamaoli
tarkoitettupalvelemaansekäalueenhuoltosatamanaettä
käyntisatamanaisommilleveneille,koskasatamaolimelkein
ainasuojainenjaainakinosittainriittävänsyväsatamapaikka
(PerustietoaKopparnäsinvirkistysalueenhankinnasta,
suunnittelustajakehittämisestä12.10.2006,s.5).

Kantelijatkorostavat,ettäalueenvalvoja/hoitajanhakemaja
kunnansallimarakentaminenonvoimassaolevan
osayleiskaavanmääräystenjaperiaatteidenvastaista.

Tässäyhteydessävoidaanvielälyhyestimainita,ettävuokralle
annetusta,ns.Nurmenkalastajatorpanalueesta,oli7.7.2004
tehtyostotarjous,jossatarjouksentekijäesittialueen
ostamista.TarjouskoskiLV-1jaAO-1merkinnöillämerkittyjä
alueita.Yksityisenostajaehdokkaantarkoituksenaolivarmistaa,
ettäaluesäilyisiyleisenävapaa-ajan-javirkistysalueena.
Ajatuksenaoli,ettäaluekaupanjälkeenpalautettaisiin
virkistysalueyhdistyksenhoitoon,elikäytännössäkyseessä
olisiolluttavallaanlahjoitusvirkistysalueyhdistykselle.
Virkistysalueyhdistyksenhallitustorjuitarjouksenilmanmitään
tiedustelujataineuvotteluatarjouksentekijänkanssa.Hallitus
perustelikantaansaseuraavasti:"AlueonosanaKopparnäsin
laajastaalueestahankittuvirkistystarkoituksiin.Alueontärkeä
satama-jamaihinnousualueena,koskaseonvarsinsuojainen
javedensyvyysonriittävä.Lisäksimökkionsopivaesim.
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aluevalvojanasunnoksi.Yhdistyseiolemissäänvaiheessa
keskustelluttämänalueenluovuttamisestamuuhun
tarkoitukseentaikkamyynnistä.Alueensäilyminenyleisenä
virkistysalueenaturvataanparhaitensäilyttämälläalue
yhdistyksenomistuksessa."

Hyväksyessään18.5.2006kalastussatama-alueen
vuokrasopimuksenvirkistysalueyhdistyksenhallitustotesi
muunmuassa,ettäkalastustilanjasenlähiympäristön
kunnostaminenvanhojaperinteitänoudattaenja
perinnemaisemiakunnioittaenolisiyhdistyksentavoitteena.

Virkistysalueyhdistyksenvuodelle2006laatimassa
toimintasuunnitelmassamainitaan,ettäNurmenkalastustilan
rakennuksiaonkorjattuvalvojanasunnoksivuonna2005(s.4,
liite).
Näineikuitenkaanolemenetelty.Nurmenkalastajatorppaon
aikaisemmintoiminutalueensilloisenvalvojan
työsuhdeasuntona.

VaikkaValtiontaloudentarkastusvirastoeisuoraantutkikaan
kuntienmenettelyä,kantelijathaluavattuodaesilleettäInkoon
kuntaonomillatoimillaantehnytmahdolliseksi
valtionavustualainvastaisentoiminnan.

VIRKISTYSALUEENKÄYTTÖVALTIONAVUSTUSLAINVASTAISESTI

Yleistä

Valtionavustuslainvelvoitteetvaltionavustuksenkäytöstäeivät
täytysillä,ettävaltionavustuksellaostetaankiinteistösovittuun
tarkoitukseen,virkistysalueeksi.Lakiluonnollisestiedellyttää,
ettäalueenmyöhempikäyttövastaatarkoitustajohonvarat
myönnettiin.Alueellatehtävilläjärjestelyilläja
rakennushankkeillaeimyöskäänsaakäytännössäestääalueen
käyttötarkoituksentoteutumistataioleellisestihankaloittaasitä.

Valtionavustuslainvelvoitteidenalueenkäytöstäonkatsottava
korostetustisisältävänvirkistyskäytönturvaamisenlisäksija
osanasitämyösalueenluonto-jakulttuuriarvojenvaalimisenja
suojelemisen.Kopparnäsonyhteiskunnanvaroillahankittu
arvokas,kansallispuistomainenalue,jollaolisitoimittava
erityisentarkasti,noudattaenluonnonhoidonparhaita
käytäntöjä.

Edelleenvaltionavustuslainvelvoitteidenonkatsottava
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sisältävänvaatimuksen,ettäalueellatehtävätkunnostus-,
rakentamis-,ym.työtsuoritetaanammattimaisesti,huolellisesti
jariittäviinselvityksiinjasuunnitelmiinperustuen.Töiden
tekemisessäolisinoudatettavatehtyjäpäätöksiä.

Onhuomattava,ettävaikkatehdyssä
valtionavustuspäätöksessäonmahdollistettualueiden
vuokraaminenjaluovuttaminenjatämäonsinänsälain
säännöstensallimaa,eivaltionavustuspäätökselläkuitenkaan
voidasivuuttaavaltionavustuslainvaatimuksia.Annettulupaei
teelainvastaisiatoimiasallituiksi.Mikälialueiden
vuokraaminenjaluovuttaminenkulloinkinkäsilläolevassa
tilanteessaovatvastoinvaltionavustuslakia,
valtionapuviranomaiseneitulemyöntääniihinlupaa.Joslupa
kuitenkinmyönnetään,onmeneteltyvirheellisesti.

Inkoonkuntaonmyöntänytluvateräisiinjäljempänä
selostettaviinrakennushankkeisiin.Osaluvistaeioletätä
kanteluatehtäessälainvoimaisia.
Virkistysalueyhdistys/asiamiesovateriyhteyksissä
huomauttaneet,ettäluvatovatkunnossaeikämitään
lainvastaisuuttanäinollenolekäsillä.Ontodettava,etteivät
myöskäänkunnanantamatrakennus-ym.luvattee
valtionavustuslainvastaistatoimintaasallituksi.

Asuintontin,kalastussatama-alueenjakalastusalueen
vuokraaminen

Kopparnäsinalueestaonvuokrattuasuintontti,kalastussatama
-aluejakalastusaluesiinätarkoituksessa,että
kalastaja/vuokransaaja(KlausBerglund)hoitaisikokoalueen
valvontaajahuoltoa.Kalastusalueidenvuokrasopimus,
kalastussatama-alueenvuokrasopimusjaasuintontin
vuokrasopimusonallekirjoitettu24.5.2006.
Virkistysalueyhdistykselläonollutvoimassaoleva
kalastusalueenvuokrasopimusKlausBerglund/KySådöFisk
Kb:nkanssakalastamisestayhdistyksenvesillä.Yhdistysoli
hyväksynytsopimusehdotjo26.2.2003,muttavuokrasopimus
kyseisenvuokransaajankanssaolitullutvoimaan1.1.2005.

Kalastussatama-alueenvuokrasopimuksen(liite)mukaan
vuokralaisellaonmm.oikeusrakentaaalueellevenevaja
kalankäsittelytiloineen,kalankäsittely/savustamorakennus,
kalustovaja,autotallirakennussekämuitatarpeellisia
talousrakennuksia.Vuokralaisellaonoikeuskäyttääalueella
oleviarakennuksiaomaantoimintaansa.Vuokralainensaa
rakentaalampolanjasiihenliittyväntaierillisenheinäladon
sekämaatilamatkailuavartentarvittavansaunanvuokra-alueen
ulkopuolelle.Vuokralaisellaonoikeuskäyttääalueellejohtavia
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teitäjajohtojasekäsijoittaaalueentoimintaavarten
tarpeellisetjohdotjaniihinliittyvätteknisetlaitteetvuokra-
alueenulkopuolellekin.

Asuintontinvuokrasopimuksessa(liite)mainitaan,ettävuokra-
alueellaonvuokraushetkellänoin60k-neliömetrinsuuruinen
tyydyttävässäkunnossaolevaasuinrakennus.Kyseessäon
edellämainittuns.Nurmenkalastajatorppa.Sopimuksen
mukaanvuokralainenontietoinen,ettäasuinrakennuksessa
asuusopimuksentekohetkelläalueentilapäinenvalvoja.
Vuokralaisellaonoikeuskäyttääalueellejohtaviateitäja
johtojasekäsijoittaaasumistavartentarpeellisetjohdotja
niihinliittyvätteknisetlaitteetvuokra-alueenulkopuolellekin.
Vuokrasopimuksessamainitaanmyösyleisestiottaenselvä
asia,eliettäalueellesaarakentaayleiskaavansallimatasuin-ja
talousrakennukset.

Vuokralaisellaonoikeuslunastaaasuintontinvuokra-aluesen
jälkeenkunyleiskaavansallimaasuinrakennusonrakennettu
vuokra-alueelle,kuitenkinaikaisintaanneljänvuodenkuluttua
vuokrasopimuksenvoimaantulosta.

Kalastusalueidenvuokrasopimuksen(liite)mukaan
vuokralaisellaonoikeuskalastaaKopparnäsinkoko
vesialueella.Vuokralainensaaharrastaaverkko-ja
rysäkalastustakokoalueella1.9.-31.5.ja1.6.-31.8.
ainoastaanselkävesialueella.Vuokralainensaapitäälohirysän
Sommarninvesialueella,jolloinhänsamallavalvooSommarnin
suojelualuetta(SL-alue).Kalastusonkiellettyä1.4.-31.7.
yleiskaavassasuojeltaviksiesitettyjäsaariaympäröivällän.50
metrinvyöhykkeelläsekälinnustonsuojelualueinasuojelluilla
ruovikkoalueilla.

Virkistysalueyhdistyksenhallitushyväksyivuokrasopimukset
18.5.2006(liite).Hallitusmainitsimuunmuassa,että
kalastustilanjasenlähiympäristönkunnostaminenvanhoja
perinteitänoudattaenjaperinnemaisemiakunnioittaenon
yhdistyksentavoitteena.

Asuintontinjakalastussatama-alueenrakentaminen

Alueenvuokraajaperheonrakennuttanutalueelle
kolmikerroksisen(osittainmaanpäälläolevakellarikerros
mukaanluettuna),betonisen,395neliömetriäkokonaisalaltaan
olevanasuinrakennuksen.Taloonrakennettukalliolle
räjäytettyynkohtaan.Alueenympäriltäonkaadettupuustoa,
myösasuinrakennuksenjarannanvälistä.Kuviarakennuksesta
onliitteenä(liitteet).Inkoonkuntamyönsirakennusluvan
13.2.2007.Rakennusluvassamainitaan,ettäasuinrakennuksen
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yhteyteenvoidaanrakentaa65neliömetrinsuuruinenautokatos.
Luvassamainitaanmyös,ettäolemassaolevaasuinrakennus
suunnitellaanrevittäväksipois.Revittäväksisuunniteltu
rakennusonsiisuseissaeriyhteyksissäarvokkaaksikatsottu,
säilytettäväksimäärättyvanhaNurmenkalastajatorppa.

Nyttemminkalastussatama-alueellaonvireillä429neliömetrin
suuruisenmaataloutta,metsätalouttajakalastustapalvelevan
kaksikerroksisenyleisrakennuksen,328neliömetrinsuuruisen
talousrakennuksenja160neliömetrinsuuruisen
talousrakennuksenrakennusluvat.Inkoonkuntaon11.9.2007
myöntänytluvat,muttaInkoon-Siuntionympäristöyhdistyson
valittanutasiastaHelsinginhallinto-oikeudellejaedelleen
korkeimmallehallinto-oikeudelle.

Virkistysalueyhdistysonrakennuttanutkalastussatama-
alueellekalastustilaapalvelevanmittavankalastus-ja
yhteyslaiturin,josta65%onmäärättykalastaja/hoitajan
kustannettavaksi(liite).Virkistysalueyhdistyksenlaatimassa
31.12.2006päivätyssätase-erittelyssämainitaan
keskeneräisenähankkeenaKopparnäsinlaituri,123.641,97
euroa(liite).Kantelijoidenkäsityksenmukaanerittelyssä
mainittulaiturionkyseinenkalastus-jayhteyslaituri.Laiturin
rakentaminenonedellyttänytmyösruoppaustaja
ruoppausmassojenläjitystä.Kalastus-jayhteyslaiturion
tarkoitettulähinnäammattikäyttöön,jotenhuviveneilleon
rakennettuuusiponttoonilaiturikalastussatama-alueenviereen.
Alueellasijainnutveneidenvesillelaskuliuskaolitarkoitettu
yleiseenkäyttöön.Nytseonvuokraajanvaatimuksestasiirretty
satama-alueeltakauemmaksi,Klobbackanniemelle.

Inkoonkunnanympäristösihteeripyysi12.3.2008
virkistysalueyhdistykseltäkirjallistaselvitystäsatama-alueella
suoritetuistatoimenpiteistä(liite).Tarkoituksenaoliarvioida
vesilainmukaisenluvantarvetta.Kuntapititodennäköisenä,
ettäsatamanjalaiturinsijaintiIngarskilanjoensuullejalähellä
Långvassofjärdeninlinnustovesiävaatisihankkeenvaikutusten
arviointia.Lupakäsittelyolisiolluttarpeenmyöseri
toiminnanharjoittajientasaveroisenkohtelunvuoksi.
Yhdistyksenasiamiesantoiselvityksen11.4.2008(liite).Sen
mukaanruoppausmassojaonsyntynyt460kuutiometriä.Ne
onsijoitettumaallenoin50metriärannastajapeitetty.
Laiturialueellaontäytettylouheellavesialuetta1000
kuutiometriäjamaa-aluetta400kuutiometriä.Venesuoja-
allastavartenonlouhittunoin50kuutiometriäkiinteääkalliota.
Laiturinmaakiinnitystävartenonkäytettylouhetta150
kuutiometriä.Asiamiesarvioiselvityksessähankkeen
luontovaikutuksetvähäisiksi.Inkoonkuntaeiantanutkehotusta
hakeavesilainmukaistalupaa.
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Kalastussatamanrantaanjohtavantienyhteyteenon
rakennettuvirkistysalueyhdistyksentoimestalaaja
pysäköintialue.Vuokraajaonrakennuttanutyhdistyksen
alueellekaivonjavesijohdon,tehdentässäyhteydessä
huomattaviamaankaivuu-jaojitustöitä.

Vainpieniosaedelläkuvatustarakentamisestaonollut
virkistyskäyttäjientarpeensanelemaa.Pääsääntöisesti
rakentaminenonollutvälttämätöntätaitarpeellistavain
kalastaja/valvojallejatämänelinkeinotoiminnalle.
Laajamittaisenkalan-jalihanalkutuotannonsekäkala-ja
lihatuotteidenkäsittelytoimintojensijoittaminenyleiselle
virkistysalueellevirkistyskäyttäjienedunvastaisestieiole
alueenkäyttötarkoituksenmukaista.

Yksityisenelinkeinotoiminnantukeminenvaltionavustuksella

Alueellaasuvanvalvojantaihuoltajanhankkimistaeisinänsä
olepidettävähaitallisenaalueenvirkistyskäytönkannalta.
Nykyisenkaltainenjärjestelyonkuitenkinalueenvirkistyskäytön
jamuutoinkinalueenarvojenkannaltavahingollista.Aluetta
käytetääntavalla,jokaosintekeetyhjäksijaoleeellisesti
haittaasentarkoituksentoteutumista,johonvaltionavustusta
onmyönnetty.Rakentamistoimintojaonkinpidettävä
valtionavustuslainsäännöstenvastaisina.

Tilanneonmuotoutunutsellaiseksi,ettävaltionavustuksella(ja
muutoinkinjulkisinvaroin)virkistyskäyttöönhankitullaalueella
tuetaanyksityistäelinkeinonharjoittajaavirkistyskäyttäjien
kustannuksella.Lähtökohtanatuntuuolevanajatus,ettäkoska
valvojaksionsovittu(ilmanmitäänvaihtoehtojenselvittämistä)
ammattikalastaja,niinalueelleonhankittavatämänhenkilön
elinkeinotoimintaatukevaarakentamista(massiivinenkalastus-,
huolto-jayhteyslaituri,kalan-jalihanjalostustaym.toimintoja
tukevatsuurettalousrakennukset,vesijohtorakentamista,
tiestönlaajentamista,suurimittainen,määräystenvastainen
asuinrakennusjne.).Kantelijoidenkäsityksenmukaanalueen
hoitajanolisitoimittavavirkistysalueenehdoilla,eipäinvastoin.

Virkistysalueyhdistyksenhallitusonkokouksessaan18.5.2006
maininnutmuunmuassa,ettäalueenkehittäminentoimivaksi
kalastus-jaluontomatkailutilaksiedellyttäävarsinsuuriasekä
taloudellisiaettäfyysisiäjahenkisiäpanostuksia.Kalastustilan
kehittäminenedellyttääkalastuslaiturinjavenevajan
rakentamista,johonsamallavoidaanyhdistäälaituritilaa
taksiveneitäjaomiayhteysaluksiavarten.Käyntisatamalaituri
tuleesamallealueelle,muttahuviveneillepitäärakentaaoma
kelluvalaiturierilläänns.ammattiliikenteestä.Edelleenhallitus
ontodennut,ettäkalastustilankehittäminenedellyttääettä
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tilallevoidaanrakentaauusiasuinrakennus(liite).

Kalastustilankehittäminenvaikuttaaolevanhallituksen
päätöksenteossaetusijalla,eivirkistysalueenkäyttäjienetu.
Voidaanhuomauttaa,ettäalueelleolisiepäilemättäollut
mahdollistasaadavalvoja/hoitajahuomattavastivähäisemmin
kustannuksinjapanostuksin,luovuttamattatärkeääranta-
aluettavalvojanelinkeinotoimintaanjauuden
asuinrakennuksentontiksi.Onmyösepäselvää,kuinka
tehokkaastiammattikalastustajamuitaelinkeinotoimintoja
harjoittavahenkilöpystyyhuolehtimaanlaajanalueen
valvonnastajahuoltotöistä.

Vuokralainentoimiiyhdistyksenpuolestamyös
kalastuksenvalvojana.Tässäonselkeäeturistiriitaalueelta
elantonsasaavanammattikalastajanvalvoessa
virkistysalueellatapahtuvaakalastusta.
Voidaanvielälisätä,ettäkalastusalueidenvuokrasopimuksen
mukaanvuokralainensaapitäälohirysänSommarnin
vesialueella(SL-alue),jolloinhänsamallavalvooSommarnin
suojelualuetta.Kantelijoidenkäsityksenmukaantämäkin
järjestelyonkyseenalainen.

Kopparnäsinrantareittijasenrakentaminen

SandfjärdeninhiekkarannaltaKlobbenintiellesaakkanoin
kilometrinmatkallerakennettiinsyksyllä2007noinkolme
metriäleveätie.Tierakennettiinluonnonhoito-ja
käyttösuunnitelmanmukaiseenkohtaan,muttavastoin
suunnitelmanmainintaa,ettäreitinyksityiskohtainenlinjaus
maastossaontehtäväerillisenäsuunnittelunasiten,että
pitkospuitarakennetaankosteisiinpainanteisiinetenkin
arvokkaidenelinympäristöjenkohdalle.Kyseisenalueen
uhanalaistenlajienkartoitusonkesken.
Toimintasuunnitelmassa2008puhutaan”rantapolusta”.

Tieonojitettusiten,ettäojitusvedetlietteineenvaluvatmereen.
Tiekulkeearvokkaaksielinympäristöksiluokiteltavienvanhojen
havu-ja
lehtimetsiköidenjatervaleppäkorpienpoikki.Käytännössä

näiden
elinympäristöjenluonnollinenvesitalousonojituksenjatien
vaikutuksestamuutetturadikaalisti.Tiekulkeelisäksi
merenrantaniittyähipoensekäpitkinavonaisia,maisemallisesti
kauniitasilokallioita,joidenjäkälä-jasammalpeiteon
ruhjoutunuttelaketjukoneenalla.Tiepohjaonsepelöityja
sepeliäonkuljetettujopasilokallioille.

Rantareitinrakentamistakivituhkaalevittämälläjatkettiin
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kesällä2008
vastoinhallituksennimenomaistapäätöstä(hallitus2.4.2008,
pöytäkirja2/08,liite).Senmukaanmuutoksistaonlaadittava
yksityiskohtainentoteutussuunnitelma,työtapaselostus,
aikataulujakustannuslaskelma,jotkaesitetäänhallituksen
hyväksyttäväksiennenkuintehdäänmitäänuusiatoimenpiteitä
maastossa.

Tienrakentamisenjakivituhkanlevittämisentoteutti
yhdistyksenasiamiesomallapäätökselläänhallituksen
tietämättä.

Rannikonmetsäkeskuson22.9.2008tehdyssärantareitin
maastotarkastuksessatodennut,ettätiekulkeekahden
metsälain10§:ntarkoittamanerityisentärkeänelinympäristön
halki.Metsälain10.3§:nmukaanerityisentärkeitä
elinympäristöjäkoskevathoito-jakäyttötoimenpiteettulee
tehdäniidenominaispiirteetsäilyttävällätavalla.

Rannikonmetsäkeskusontodennut,ettäkyseistenerityisen
tärkeidenelinympäristöjenkäsittelyonmetsälain10.3§:n
vastainen.Lisäksimetsänkäyttöilmoituksenjättämisen
laiminlyöntitoimenpiteistäerityisentärkeilläelinympäristöillä
onmetsälain14.1§:nvastainen.Metsäkeskusharkitseeasian
ilmoittamistasyyttäjälle(liite).

VIRKISTYSALUEYHDISTYKSENSÄÄNNÖT

Kalastustilatoiminnotjaniidentoteutusovatherättäneetlaajaa
vastustusta.Virkistysalueyhdistys/asiamiesovatvedonneet
yhdistyksensääntöjenkohtaan,jonkamukaanyhdistyksen
tarkoituksenaon"ottaahuomioonpaikallisenväestön
viihtyvyydenjaperuselinkeinojenharjoittamisenturvaaminen".

Sääntöjenkyseinen2§kuuluukokonaisuudessaanseuraavasti:
"Yhdistyksentarkoituksenaonturvatajakehittää
uusmaalaistenvirkistysmahdollisuuksia,säilyttääjavaalia
luontoajamaisemanomaleimaisuuttasekäottaahuomioon
paikallisenväestönviihtyvyydenjaperuselinkeinojen
harjoittamisenturvaaminensiten,ettätoimintaon
sopusoinnussaympäröivänluonnonkanssa.Tarkoituksensa
toteuttamiseksiyhdistysvoihankkiajahoitaajäsenkuntien
asukkaidentarpeitapalveleviavirkistysalueitaostamallatai
vuokraamallanäitäalueitataihankkimallaniihin
käyttöoikeuksiasekähuolehtimallaniidenkäytön
edellyttämästähoidostajarakentamisesta.Alueetvoivatmyös
sijaitayhdistyksenvarsinaisentoiminta-alueenulkopuolella."
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Kantelijoidenkäsityksenmukaansäännöissäeisuinkaanole
tarkoitettu,ettäyhdistyksentulisiedistääjonkinyksityisen
elinkeinonharjoittajanammattitoimintaa,etenkinkunse
tapahtuualueenvirkistyskäytön,luontoarvojenjaeri
elinkeinonharjoittajientasavertaisenkohtelunvastaisesti.
Virkistysalueyhdistyksentarkoituksenaeivoiollayksittäisen
elinkeinonharjoittajanammattitoiminnantukeminen.Tämäei
voiollamyöskäänvaltionavustuslaintai
valtionavustuspäätöksenmukaista.

ALUEENHANKINTAJAVALTIONAVUSTUSLAINVASTAINENTONTTIEN
MYYNTI

KantelijatselostavatjäljempänäeräidenKopparnäsistä
myytyjentonttienmyyntimenettelyä.Kantelijoidenkäsityksen
mukaanns.Aallontontitmyytiinvastoinvaltionavustuslain
säännöksiä.Kyseinenalueolikeskeinensekäyleisön
virkistysmahdollisuuksienkäyttämisenkannaltaettä
luontoarvojensapuolesta.Tärkeänalueenluovutusheikensi
oleellisestivaltionavustuksenmyöntämisentarkoituksen
toteutumistajaolivastoinomaisuudenvaalimisenvelvoitetta.
Myyntitoteutetussamuodossaolikantelijoidenmielestämyös
vastoinvaltionavustuspäätöksessäilmaistujaehtoja.

Myöskäänmyynninkäytännöntoteuttamiseneivastaa
valtionavustuslainvaatimuksiahyvästätaloudenhoidosta.

Kopparnäsinhankinta

UudenmaanvirkistysalueyhdistysostiKopparnäsinalueen
FortumPowerandHeatOyj:ltä21.1.20034.000.000euron
hintaan.

YmpäristöministeriömyönsiUudenmaanvirkistysalueyhdistys
ry:lle3.4.2003ja15.12.2003tekemilläänpäätöksillä575.132
euroaja625.000euroaInkoonKopparnäsissäsijaitsevan551
ha:nmaa-alueenja235ha:nvesialueenhankintaan.
Valtionapupäätöksenmukaanalueenmyymisestä,
vuokraamisestataimuustaluovuttamisestamuuhunkuin
yleiseenvirkistyskäyttöönonneuvoteltava
ympäristöministeriönkanssa.

Sitäennenvirkistysalueyhdistyksenhallitusolipäättänyt
kokouksessaan14.1.2003,ettäKopparnäsinalueelleon
laadittavaoikeusvaikutteinenosayleiskaava.Inkoon
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kunnanhallituspäättiosayleiskaavanlaatimisesta20.1.2003.
Inkoonkunnankanssasolmittiinkaavoitussopimus26.5.2003.

Valtionapuhakemuksenliitteenäilmeisestiolevassa
rahoitussuunnitelmassaoliesitettyettäneljärakennettua
saaritonttiajakolmemantereellaolevaatonttiamyydään
omarahoitusosuudenkattamiseksi.Tästäseikastakantelijoilla
eioletarkempaatietoa,silläkyseisiäasiapapereitaeioleollut
mahdollistasaada.Tietoonperäisinyhdistyksen
hallituksen/asiamiehenselvityksistä.

Ns.Aallontonttienmyynti

Valtionapupäätöksettehtiinsiis3.4.2003ja15.12.2003.
Kahdessasaaressasijaitsevienneljänrakennetun
kesämökkitontinmyyntitapahtuialkusyksystä2003jakeväällä
2004paikallisenkiinteistönvälittäjäntoimesta.Esisopimus
kolmenmantereellasijaitsevantontinmyynnistäyhdelle
ostajalle900.000euronhintaansolmittiin10.6.2004ja
lopullinenkauppakirja3.7.2006.Edellämainitutkolmetonttia
myytiinilmanjulkistatarjouskilpailua.

Esisopimuksenmukaanmyytyalueoli5.5hajakauppahinta
900.000euroa.Kauppahinnasta850.000euroakohdistui
rakennuksiinjarakennusoikeuteen,50.000euroamaa-
alueeseen.Lopullisessakauppakirjassaalueolipinta-alaltaan
6.8ha.Kauppahintaolikuitenkinedelleen900.000euroa,
vaikkaaluesuureni1,3ha:lla.Alueenpinta-alaolisiis24%
suurempihinnanpysyessäsamana.Onmyösmuistettava,että
hyväksytyssäosayleiskaavassatontiksimäärätty alueoli
selvästipienempieikäsesisältynytarvokkaita,MY-merkittyjä
silokallioitaeikänäidenviereistähiekkarantaa.Silokalliotja
hiekkarantaovatnyttontinaluetta.

Virkistysalueyhdistyksenasiamieson12.10.2006laatinut
kauppahintaselvityksenrantatonttienarvostaInkoossaja
Kirkkonummella1.1.2003-12.12.2005(liite).Selvityksen
tarkoituksenaonolluttuodaesilleKopparnäsistämyytyjen
rantatonttienhinnansuhdemuihinalueenrantatontteihin.
Selvityksessäonkuitenkinlaskettukaikkienrantatonttien
aritmeettinenkeskiarvo.Tämälaskutapaeitietenkäänanna
oikeaakuvaa.Vertailuntekeminenonkinvaikeaa,sillä
Kopparnäsintonttientasoisia,ainutlaatuisiarantatonttejaei
yleensäolemyynnissäalueellaeivätkäkantelijatole
tiedusteluistahuolimattasaaneetsellaisistatietoa.
Selvityksessäasiamiesmainitseemyös,ettäKopparnäsin
tonttikauppaonollutylivoimaisestikalleinrantatonttikauppa
InkoonjaKirkkonummenalueellatarkastelujaksolla.Tämävoi
pitääpaikkansa,muttaseeiluonnollisestikaankerromitään
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siitä,millaiseksihintaolisivoinutmuodostuavapaassa,
julkisessatarjouskilpailussa.

Virkistysalueyhdistyksenmahdollisuudetrahoittaaalueenosto
ilmanvirkistyskäytönkannaltakeskeistenalueiden
luovuttamistaonjätettytäysinselvittämättä.Selvittämättäon
myösjätettymahdollisuussaadasittemminJohanAallolle
myydystäkolmetonttiakäsittävästäalueestamahdollisimman
korkeahinta,jokoyhtenätonttinataierillisinätontteina.

Virkistysalueyhdistyksenvelvollisuushoitaayhteiskunnan
varoillahankittuaomaisuuttamahdollisimmanhuolellisestija
taloudellisestieitäytymyymälläyhdistyksenomaisuuttasiten,
ettäomaisuudestaeiedesyritetäsaadaparastamahdollista
hintaa.Myyntijärjestelyissäeimyöskäänolehuomioitumyydyn
alueenlopullisenpinta-alankasvuakauppahintaakorottavana
tekijänä.Onmuistettava,ettäpinta-alanlisäyksetovat
sisältäneetmyösarvokkaanhiekkarannan.

Asuinvuokratontinosto-oikeus

Kantelijathaluavatkiinnittäähuomiotavieläsiihen,ettei
myöskäänkalastaja/hoitajallemyönnettyosto-oikeusvastaa
valtionavustuslainvelvoitettahyvästäomaisuuden-ja
taloudenhoidosta.

Virkistysalueyhdistysluovuttikeskeiset,ns.Aallontontit
myyntiinedelläkerrotuintavoinilmanjulkistatarjouskilpailua
yksityishenkilönvapaa-ajanasunnoiksi.Myöntämällä
kalastaja/hoitajalleosto-oikeudenhänellevuokrattuun
asuintonttiinvirkistysalueyhdistystoteuttaatoisenkin
keskeisenranta-alueenluovutuksenilmanjulkista
tarjouskilpailua,tälläkertaayksityiselleelinkeinonharjoittajalle.

VIRKISTYSALUEYHDISTYSYKSITYISOIKEUDELLISENAOIKEUSHENKILÖNÄ

Virkistysalueyhdistys/asiamiesovateriyhteyksissäviitanneet
siihen,ettävirkistysalueyhdistyseiolejulkisoikeudellinen
yhteisöeikäsenhallintoonpääsääntöisestisovelleta
julkisyhteisöjäkoskevaalainsäädäntöä.Asiamiehen
laatimassaselvityksessä,jokakoskimm.julkisiahankintoja
koskevanlainsovellettavuuttavirkistysalueyhdistykseen,
mainittiin,että"Yhdistyskutenmuutkinyhteisöt,kunnat
mukaanlukien,jayksityishenkilötsaavatmyydätaikka
vuokrataalueitaparhaaksikatsomallaantavallajaehdoilla"
(liite).
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Yhdistyksenmahdollisuudettoimiamielensämukaanovat
kuitenkinhuomattavanrajoitetut.Toiminnanontapahduttava
tiukastiniissäpuitteissamitkävaltionavustuslakijamuu
lainsäädäntömääräävät.Valtionavustuslakiasettaakin
avustuksellahankitunomaisuudenluovuttamiselle,käytölleja
hallinnoinnilleerittäintiukatvaatimukset.

Kaikkioikeustoimeteivättietenkäänainaosoittaudu
kannattaviksijamyöstehtyjäsuunnitelmiajoudutaan
olosuhteidenvaihtuessamuuttamaan.Kunoikeustoimetja
muuttoiminnotkohdistuvatvaltionavustuksellahankittuun
omaisuuteen,niinlähtökohtanaonkuitenkinainaoltava
valtionavustuksenmyöntämisentarkoituksennoudattaminenja
edistäminen.Vaikkatästäjoudutaanehkäjoskuspakottavista
syistätinkimään,edellytyksenäonoltavaetteivaihtoehtoisia
menettelyitäole.Kantelunkohteenaolevissatapauksissa
tehtyjä,virkistysalueenkäyttäjienedunjaluontoarvojen
vastaisiaoikeustoimiajamuitatoimintojaeioleollutpakko
tehdäsitenkuinneontoteutettu.Toteutustapaonollut
yhdistyksentietoinenvalinta,eipakonsanelema.Oikeustoimet
vaikuttavatmyössiltä,ettäniissävirkistyskäytönetuon
sivuutettu"ulkopuolisenedun"vuoksi.

Kantelijathuomauttavatvielälyhyesti,että
virkistysalueyhdistyssaarahoituksensapääosinjulkisista
varoista.Yhdistyksenjulkinenrahoitusmuodostuu
jäsenkuntiensuorittamistamaksuistasekävaltionavustuksista.
Yhdistyksentoimintaaalueidenhankinnassajaniiden
hallinnoinnissavoidaanpitääeräänlaisenajulkisenvallan
käyttämisenä.Yhdistyshoitaajulkistatehtäväähankkiessaan
jahallinnoidessaanyleisiävirkistysalueita.

VALTIONAPUVIRANOMAISENVELVOITTEIDENLAIMINLYÖNTI

Valtionavustuspäätösjapäätöksenehdot

Valtionapuviranomaisenonvaltionavustuspäätöksessäjasen
ehtojenmääräämisessäluonnollisestikinnoudatettava
valtionavustuslakia.Päätösjasiihensisältyvätehdoteivätsaa
estäätaiheikentääsentarkoituksentoteuttamista,johonvarat
onmyönnetty.

Virkistysalueyhdistyksenhallitus/asiamiesoneriyhteyksissä
maininnut,ettävaltionavustuspäätöksenliitteenäolisi
rahoitussuunnitelma.Suunnitelmaonilmeisestisisältänyt
tonttienmyyntiä,jaministeriöonilmeisestiantanut
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jonkinasteisenhyväksynnänmahdollisuudellehankkia
rahoitustamyymälläkiinteistöjä.Kantelijoidentiedossaeiole,
minkäsisältöinenjakuinkayksityiskohtainenhyväksyntäon
ollut,jotenkantelijateivättäysinpystyarvioimaanmissä
määrintehdyttonttikaupatovatolleetministeriönhyväksymiä.

Voidaankuitenkintodeta,ettäjosministeriönhyväksymässä
rahoitussuunnitelmassaonesitettytonttienmyyntisitenja
sellaisinehdoinkuinlopultatapahtuijaedelläonkuvattu,
ministeriöontoiminutvaltionavustuslainvastaisesti
menettelynsalliessaan.

Kopparnäsinalueeltamyydynkolmentontinkauppatehtiin
3.7.2006jaalueenvalvojanelinkeinotoimintaatukevat,
vuokransaajallelaajojaoikeuksiajamyösosto-oikeuden
antavatvuokrasopimukset24.5.2006.

Virkistysalueyhdistyksenhallituksenpöytäkirjoistaeiilmene,
milloin
ympäristöministeriönkanssaolisineuvoteltualueiden
luovuttamisestataivuokraamisestaelinkeinotoimintaanjamitä
mahdollisetneuvottelutolisivatsisältäneet.Viittausasiaanon
pöytäkirjassa5/06,13.12.2006.Siinämainitaan,ettäYMja
virkistysalueyhdistys/asiamiesovat
pitäneet6.10.2006valtionapuneuvottelun,jaettä
neuvottelupöytäkirjassaontodettumyynnitjavuokraukset
(liite).Vaikuttaisisiissiltä,ettäainakinosatehdyistä
luovutuksistaja
toiminnoistaonhyväksyttyvastajälkikäteen.Edellämainittu
neuvottelupöytäkirjaonmainittuvirkistysalueyhdistyksen
hallituksenpöytäkirjan5/06liitteeksi,muttayhdistyksen
hallituksellesitäeioleannettutiedoksi.Näinollenkantelijoillaei
oleollutmahdollisuuttatutustuaneuvottelupöytäkirjan
sisältööneikäarvioidasenmerkitystä.

Jälleenvoidaantodeta,ettämikäliympäristöministeriöon
neuvottelussa6.10.2006hyväksynytedelläkantelussa
selvitetyntoiminnanjaluovutukset,onministeriömenetellyt
luvatmyöntäessäänvaltionavustuslainvelvoitteiden
vastaisestiedelläkantelussaesitetyilläperusteilla.Sama
koskeetietystimuitakin,muissayhteyksissämahdollisesti
annettujasuullisiataikirjallisialupia.Kantelijoillaeioleollut
mahdollisuuttaselvittääminkäsisältöisiälupiaonehkäannettu.

Valtionapuviranomaisenvalvontavelvollisuus

Valtionavustuslakiedellyttää,ettävaltionapuviranomainen
huolehtii
valtionavustuksenkäyttämisenasianmukaisestajariittävästä
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valvonnasta.Valvontakeinojaovatvaltionavustuksenkäyttö-ja
seurantatietojensekämuidentietojenhankkiminenja
tarvittaessatarkastustentekeminen.

Valvonnanavullaonsaatavakohtuullinenvarmuus
valtionavustuksenkäytöstäoikeallatavallajavarmistettava
oikeatjariittävättiedotvaltionavustuksenkäytöstäjasen
tuloksellisuudesta.Valvonnanavullaonmyöstodettava,onko
valtionavustuksenkäytössätoimittuhyväntaloudenhoidon
edellyttämällätavalla.Valtionavustustenvalvonnassaon
mahdollistaeräissätilanteissakäyttäävaltionapuviranomaisen
ulkopuolisiaasiantuntijoita.

Kutenedelläkantelussaesitetystäilmenee,Kopparnäsin
alueellaonjo
toteutettujaedelleensuunnitteillahuomattavia,
virkistysalueellekuulumattomiajaluontoatuhoavia
elinkeinotoiminta-jarakennushankkeita.

Kantelijoidentiedossaeiole,millätavoinympäristöministeriö
onvalvonutavustuksenkäyttöä,mitätietojaministeriöon
hankkinuttaionkoministeriötehnyttarkastuksia.Edellä
kuvattutoimintojenjotapahtunuttoteuttaminenjatoimintojen
vireilläoloantavatkuitenkinaihettaolettaa,ettäministeriöei
jokoolevalvonuttoimintaalainkaantaionainakintehnytsen
täysinriittämättömästi.

YHTEENVETO

Kopparnäsinaktiivisenvirkistyskäytönaluettaonlähinnävain
rantakaista.Näinollenluovutettujen,virkistyskäytön
ulkopuolellejäävienranta-alueiden(lähiympäristöineen)osuus
kokonaisuudestamuodostuumerkittäväksi.Onmyös
muistettava,ettärantakäyttäjätjavapaa-ajankalastajatovat
virkistysalueenselvästisuurimmatkäyttäjäryhmät,jaettä
virkistysmahdollisuuksienmenetysjaheikennyskohdistuvat
pahimminjuurinäihinsuurimpiinryhmiin.Kopparnäsinvesillä
sallittuammattikalastustoimintalisäksiheikentäävapaa-
ajankalastajienkalastusmahdollisuuksia.Kantelunkohteena
olevatalueetovatmyösluonto-jakulttuuriarvoiltaankoko
virkistysalueentärkeimpiä.

Arvioinnissahuomioitavatvelvoitteet

Valtionavustuslakiedellyttää,ettäalueenmyöhempikäyttö
vastaatarkoitustajatavoitteitajohonvaratmyönnettiin.Alueen
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käytönonoltavamuutoinkintarkoituksenmukaista.Lain
velvoitteidenalueenkäytöstäonkatsottavasisältävänmyös
alueenluonto-jakulttuuriarvojensuojelemisen.Alueellaolisi
toimittavaerityisenhuolellisesti.Edelleenvaltionavustuslain
velvoitteidenonkatsottavasisältävänvaatimuksen,että
alueellatehtävätrakentamis-jakunnostustyötsuoritetaan
ammattimaisesti,säännöksiäjatehtyjäpäätöksiänoudattaen.

Kantelijoidenkäsityksenmukaanvaltionavustuslainvelvoitteet
hyvänhallinnontoteuttamisestaeivätvoikoskeapelkästään
avustuksenmyöntäjänmenettelyäsuhteessaavustuksen
saajaanjayleisöön,vaanvelvoitteetulottuvatmyösavustuksen
saajantoimintaanavustuksenhallinnoinnissa.Eivoidaajatella,
ettäsuhteessayleisöönavustuksensaajavoisimenetellä
piittaamattomastijaesimerkiksinoudattaenavoimuuden
sijastapikemminkinasioitasalailevaakäytäntöä.Myöshyvän
taloudenhoidonvaatimuksetkoskevatavustuksensaajaa.

Virkistysalueyhdistyksenmenettely

Edelläkantelussaonselvitetty,ettävirkistysalueyhdistyson
menetellytvaltionavustuslainvastaisestiluovuttaessaan
virkistyskäytönjaluontoarvojenkannaltakeskeisiäalueitatai
niidenhallintaoikeuden,sekähyväksyessäänvuokra-alueillaja
osinmuillaalueillatapahtuvanrakentamis-ym.toiminnan.
Toimintaonlainvastaistasiitäriippumatta,onkoministeriö
hyväksynyttoiminnot.Onmuistettava,ettäministeriöeivoi
lupapäätöksilläänsivuuttaavaltionavustuslainvelvoitteita.

Kantelijoidentiedossaeiole,missämäärin
virkistysalueyhdistyksensanotutmenettelytovatolleet
ympäristöministeriönsallimia.Kantelijateivätmyöskäänpysty
arvioimaan,mikämerkitysministeriönmahdolliselleluvalleon
annettavayhdistyksentoiminnanlainvastaisuudenlaajuutta
arvioitaessa.

Virkistysalueyhdistys/asiamiesoneriyhteyksissätodennut,
ettäkoskayhdistyksenhallitusonhyväksynytkulloinkin
kyseessäolleetmenettelyt(kutenesimerkiksiedelläkuvatut
toiminnot),niinasiaontoteutettulainedellyttämällätavalla.
Yhdistyksenhallituksenonkuitenkinotettavapäätöksiä
tehdessäänhuomioonvaltionavustuslainvelvoitteet.Mikäli
näineioletehty,onyhdistyksenpäätösvaltionavustuslain
vastainen.Kunnanmyöntämätrakennusluvateivätmyöskään
voipoistaavaltionavustuslainvastaisuutta.

Virkistysalueyhdistys/asiamiesonvedonnutmyössiihen,että
yhdistyseiolejulkisoikeudellinenyhteisöjavoinäinollentehdä
oikeustoimiaparhaaksikatsomallaantavalla.
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Valtionavustuslainvelvoitteetonkuitenkinotettavahuomioon
yhdistyksentehdessäoikeustoimia.

Valtionapuviranomaisenmenettely

Kantelijoillaeioleollutkäytössäänsellaistaasiakirja-aineistoa,
jonkaperusteellakantelijatpystyisivätperusteellisesti
arvioimaanympäristöministeriönmenettelyn
valtionavustuslainvastaisuudenlaajuutta.

Koskakantelijoillaeiolehallussaanministeriöntekemän
valtionavustuspäätöksenehtojatäsmentäviäasiakirjoja,
kantelijateivätvoiyksityiskohtaisestiarvioidaannettujen
ehtojenjalupienlainmukaisuutta.Täysinselvääkuitenkinon,
ettäministeriöonlaiminlyönytvalvontavelvollisuutensa.

LOPUKSI Kantelijatpainottavat,ettävirkistysalueyhdistykselläontärkeä
yhteiskunnallinenroolijahaluavatkantelullaosaltaan
varmistaa,ettäyhdistystäyttäätehtävänsäsenmukaisesti.
Kopparnäsinmerkittävienvirkistys-,luonto-jakulttuuriarvojen
tuleeollayhdistyksentoiminnassaetusijalla.

AIKAJAPAIKKA

Inkoo……..

Inkoo-Siuntionympäristöyhdistysry.

YrjöKokkonen HilkkaToivonen
puheenjohtaja ????

Helsinki………..

Uudenmaanympäristönsuojelupiiriry.

LeoStranius UrsulaImmonen
puheenjohtaja toiminnanjohtaja
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