
      

  
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava 
VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ 
 
Aika: to 28.5.2009 klo 09.00-10.55 
Paikka:  Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
 Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone 
Läsnä: 
 
Juhani Pyykkönen, Kainuun metsäkeskus 
Irmeli Hanka, Kajaanin kaupunki 
Merja Väisänen, Metsähallitus Kainuu 
Sami Sääksjärvi, PSHR 
Arto Heikkinen, PSSLE 
Juha Kaaresvirta, Sotkamon kunta 
Jussi Sääskilahti, Tiehallinto Oulun tiepiiri 
Unto Ritvanen, Kainuun ympäristökeskus 
Pentti Kemppainen, Ristijärven kunta 
Jari Juntunen, Kuhmon kaupunki 
Bianca Byring, Sito Oy 
Hannu Heikkinen, Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Martti Juntunen, Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
Ville Koskimäki, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
 
Muistio: 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Hannu Heikkinen avasi kokouksen. 
 
 
2. Työryhmän järjestäytyminen 
 
Työryhmän jäsenet esittäytyivät. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Heikkinen ja sihteeriksi Ville 
Koskimäki. Jari Juntunen ilmoitti, että kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungininsinööri 
Hannu Huotari on jatkossa työryhmän Kuhmoa edustava jäsen ja Jari Juntunen varajäsen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Unto Ritvanen pyysi puheenvuoroa 
esitelläkseen Vuosangan tilannetta ympäristöhallinnon näkökulmasta. Ritvasen puheenvuoro 
sovittiin pidettäväksi kohdassa 10. Muut asiat. 
 
 
4. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan laadinta 
 
Hannu Heikkinen piti tilannekatsauksen vaihemaakuntakaavatyön etenemisestä. Lähtökohdat 
ja tavoitteet –raportti on nähtävillä 13.5.2009-22.6.2009 välisen ajan. Maakuntahallitus 
hyväksyi 25.5.2009 pidetyssä kokouksessaan tarkistetun osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Heikkinen esitteli OAS:aan tehdyt tarkistukset. Valtioneuvosto on 
29.4.2009 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan. Se sisältää mm. Vuosangan ampuma- ja 
harjoitusalueen laajennusta koskevat selvitysaluemerkinnät.  
 
 
 
 



      

  
5. Ryhmähaastattelut ja niiden tulokset 
 
Bianca Byring Sito Oy:stä esitteli 23.4-24.4.2009 Vuokatissa pidettyjen ryhmähaastattelujen 
tuloksia ja niihin liittyvää muistiota. Sovittiin, että muistioon lisätään vaihemaakuntakaavan eri 
vaihtoehtoalueita edustavien osallistujien lukumäärät. Sito tarkistaa tarvittavia eri 
vaihtoehtojen yksityiskohtia Puolustusvoimilta loppuraporttia varten. 
 
6. Siton vaikutusten arviointityön tilannekatsaus 
 
Bianca Byring kertoi Siton arviointityön etenemisestä ja miten arvioinnin eri osa-alueiden 
vastuut on jaettu. 
 
7. Vaikutusten arvioinnin jatkotyö 
 
Bianca Byring esitteli arviointityön aikataulua ja tarkensi arvioitavia teemoja. Aiheesta käytiin 
seuraavanlaista keskustelua: 
 

- Kuntien välistä verotulojakaumaa arvioitaessa on huomioitava, että Kainuun 
hallintokokeilun myötä tietty osa kuntien verotuloista kanavoituu Kainuun maakunta     
-kuntayhtymän kautta hallintokokeilulain edellyttämien palveluiden järjestämiseen. 

- Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset on arvioitava sillä tarkkuudella, että eri 
vaihtoehtojen välillä voidaan tehdä vertailua. 

- Siton laatimassa raportissa on tarkasteltava myös mahdollisia jatkotutkimuskohteita ja 
–aiheita arviointityön tarkentamiseksi vaihekaavatyötä jatkettaessa. 

- Liikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltava liikennemäärien 
lisäksi myös edellisinä vuosina tapahtuneita liikenneonnettomuuksia.  

 
8. Vaihekaavan valmistelun jatkotyö 
 
Hannu Heikkinen kertoi vaihekaavatyön etenemisestä. Lähtökohdat ja tavoitteet –raportti tulee 
maakuntahallituksen käsittelyyn syksyllä 2009. 
 
9. Kaavaluonnos sekä yleisötilaisuus syksyllä 2009 
 
Kaksi vaikutusten arviointia koskevaa yleisötilaisuutta järjestetään syksyllä 2009, yksi 
Vuosangan ja yksi ns. Kassunkurun vaihtoehdon alueella. Sito toimittaa vaikutusten arviointi –
raporttiluonnoksen työryhmän jäsenille kommentoitavaksi 10.9 mennessä. Raporttiluonnosta 
käsitellään työryhmän seuraavassa kokouksessa. 
 
10.  Muut asiat 
 
Kokousmuistio lähetetään arviointiryhmän jäsenille sähköpostilla kommentoitavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Muistio julkaistaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän internet-sivuilla heti 
hyväksymisen jälkeen. 
 
Unto Ritvanen kertoi Vuosangan alueella ympäristökeskuksessa vireillä olevista 
ympäristölupahakemuksista (Keljon polttonesteiden jakeluasema sekä kiväärikaliiperisten 
aseiden kohdistuspaikka). Vaasan hallinto-oikeudesta on ilmoitettu, että siellä 
valituksenalaisina olevista ympäristökeskuksen 4.4.2008 tekemistä ratkaisuista (Vuosangan 
koko ampuma- ja harjoitusalueen ympäristöluvanvaraisuus ja YVA:n tarve) on odotettavissa 
päätöksiä aikaisintaan kesän jälkeen. 
 
Arto Heikkinen kertoi Puolustusvoimien tekemistä suunnitelmista koskien vaihtoehtoa 2. 
Heikkinen kertoi tehneensä alueella maastotarkastelua yhdessä tykistön asiantuntijan kanssa. 
Alueella on kartoitettu mahdolliset tuliasemien, maalialueiden sekä jalkaväkiaseratojen paikat. 



      

  
 
Hannu Heikkisen esitteli vaihemaakuntakaavaan liittyvän tiedoteluonnoksen. 
Tiedoteluonnokseen sovittiin lisättäväksi havainnollinen kartta. Lisäksi keskusteltiin 
vaihtoehdon 2 nimen ”Kassunkurun laajennus” muuttamisesta paremmin uutta 
harjoitusaluetta kuvaavaksi, kuten esimerkiksi ”Kassunkurun-Talvivaaran –alue”. 
Vaihekaavoitusta koskeva tiedote toimitetaan tiedotusvälineille ja  laitetaan Kainuun maakunta 
–kuntayhtymän internet-sivuille. 
 
11.  Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 17.9.2009 klo 9.00 Kainuun maakunta -kuntayhtymän 
2. kerroksen kokoushuoneessa. 
 
12.  Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin 10.56. 
 
Muistion laati  
 
Ville Koskimäki 
Kainuun maakunta –kuntayhtymä 
 
Muistio on hyväksytty 17.6.2009! 
 


