
       

  
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava 
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ 
Muistio 
 
 
Aika: to 14.1.2010 klo 09.00 – 11.12 
Paikka:  Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
 Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone 
Läsnä: 
Janne Hämäläinen, Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto 
Hannu Huotari, Kuhmon kaupunki 
Merja Väisänen, Metsähallitus Kainuu 
Sami Sääksjärvi, Puolustushallinto 
Tarmo Kyllönen, Puolustushallinto 
Pentti Kemppainen, Ristijärven kunta 
Juha Kaaresvirta, Sotkamon kunta 
Jussi Sääskilahti, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Jouko Saastamoinen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Unto Ritvanen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Hannu Heikkinen, Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Martti Juntunen, Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Suvi Jousmäki, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Hannu Heikkinen avasi kokouksen. 
 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 
Kokouksen osallistujat merkittiin läsnä oleviksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen  
 
Esityslista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että Unto Ritvanen kertoo kohdassa 7. Muut asiat 
Kainuun Ely-keskuksen toiminnasta. 
 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Heikkinen ja sihteerinä Suvi Jousmäki. 
 
4. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan laadinta, tilannekatsaus 
 
Hannu Heikkinen esitteli vaihemaakuntakaavan laadinnan tilannekatsauksen. 
Vaihemaakuntakaavan laadintaa jatketaan Kainuun maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti 
VE1:n pohjalta. Lisäksi Puolustusvoimilta on saatu lausunto, jonka mukaan Vuosangan 
ampuma- ja harjoitusalueen maakuntakaavassa se-alueina osoitettuihin laajennusalueiden 
rajauksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 
 
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. 
 
5. Vaihemaakuntakaavan selvitystarpeet ja vaikutusten arviointi 
 
Suvi Jousmäki kävi lävitse esille nousseita selvitystarpeita ja tulevaa vaikutusten arviointia. 
Selvitystarpeista ja vaikutusten arvioinnista todettiin yhteenvetona seuraavaa:  
 



       

  
Natura 2000 –arviointi 
- Tehdään Natura-tarveharkintaselvitys koskien Pellinkankaan Natura-aluetta. 
 
Vesistöselvitykset 
- Keskusteltiin maalialueiden vesistöjen tilaa koskevasta selvityksestä. Puolustusvoimat 

(Sami Sääksjärvi) selvittää asiaa eteenpäin. 
 
Luontoselvitykset  
- Perusselvitykset kohdistetaan erityisesti alueille, joissa tapahtuu muutoksia. 
- Muiden alueiden osalta käytetään pääasiassa olemassa olevaa tietoa, mm. valtion maiden 

osalta on tehty luontotyyppiarviointeja. 
- Yhtenä tarkemman tarkastelun kohteena tulee olemaan Kivijärven alue.  
 
 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä laatii luontoselvitysten osalta konsulttitarjouspyynnön. 
Selvitysten valmistelussa tehdään tiivistä yhteystyötä Kainuun maakunta –kuntayhtymän, 
Kainuun Ely-keskuksen sekä Puolustushallinnon kanssa. Selvitysten rajaamisen tueksi 
Puolustushallinto toimittaa Kainuun maakunta -kuntayhtymälle selvityksen siitä, mille alueille 
kohdistuu muutoksia esim. tuliasemien sijoittelun suhteen. 
 
Melu ja tärinä 
- Maavoimien esikunnan johdolla tullaan tekemään vuosina 2010 ja 2011 seurantamittauksia 

melun osalta. Vuosangassa mittaukset toteutetaan vuonna 2010. Seurantamittaukset 
liittyvät aikaisempien mittausten seurantaan.  

- Melun ylittymistä yli 140 dB:n Hyrynsalmentiellä tarkastellaan erikseen. 
- Melukysymyksissä otetaan mukaan riskien tarkastelu meluselvitysten riittävyyden ja laadun 

osalta. 
- Tärinän osalta Puolustusvoimilta on valmistunut selvitys. 
 
 
6. Jatkotoimenpiteistä sopiminen 
 
Kts. kohta 5. 
 
 
7. Muut asiat 
 
Hannu Heikkinen antoi työryhmä osanottajille tiedoksi sähköpostin, jonka hän oli lähettänyt 
Ylä-Vieksin kyläyhdistykselle 13.1.2010 (Dnro 1163/09). 
 
Työryhmässä keskusteltiin saapuneista kirjeistä ja todettiin, että työryhmässä ei ole ollut 
esteellisyysongelmia. Lisäksi sovittiin, että työryhmän toimintaan liittyvän tiedotuksen hoitaa 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä. 
 
Unto Ritvanen kertoi Kainuun Ely-keskuksen toiminnasta ja siitä aiheutuneita muutoksista. 
Myös Jussi Sääskilahti kertoi Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen aiheuttamista muutoksista. 
Korjataan kokouksen esityslistassa olevat organisaatiot ajanmukaisiksi. 
 
Lisäksi työryhmässä todettiin, että työryhmä jatkaa toimintaansa nykyisellä kokoonpanolla. 
 
 
8. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään torstaina 4.3. klo 9.00 Kainuun maakunta –kuntayhtymän 
kansliassa, 2. krs kokoushuoneessa. 



       

  
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Suvi Jousmäki 
 
 
 
 


