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-------- Original Message -------Subject:Vuosangan yhteistyöryhmä 27.5.2011
Date:Thu, 19 May 2011 16:02:03 +0300
From:Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdistys@vieksi.fi>
To:heidi.simila@mil.fi, jussi.maki@mil.fi, tarmo.kyllonen@mil.fi, sami.saaksjarvi@mil.fi
CC:Merja Väisänen <merja.vaisanen@metsa.fi>, jussi.moilanen@metsa.fi, Juhana Juntunen
<juhana.juntunen@kuhmo.fi>, Maarit Rauhala <maarit.rauhala@kuhmo.fi>,
kerttu.harkonen@ristijarvi.fi, jorma.harkonen@viesti.net, jouni.leinonen@senaatti.fi,
jouko.saastamoinen@ely-keskus.fi, jouko.okko@defmin.fi, unto.ritvanen@ely-keskus.fi, sirkkaliisa.markkanen@ely-keskus.fi
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta
PSSLE on kutsunut kirjeellä MH15467 ns. Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksen koolle 27.5.2011 Kuhmon
kaupunginviraston valtuustosaliin. PSSLE on ryhmän aikaisempien kokousten yhteydessä toivonut, että
esille otettavat selvittelyä edellyttävät kysymykset esitettäisiin kokouksen osallistujatahoille valmistelua
varten etukäteen. Pyyntöä on pyritty ottamaan tässä huomioon. Pyynnöt kohdistetaan erityisesti
Puolustusvoimille ja Metsähallitukselle, mutta myös muille osallistujatahoille siltä osin kuin kyseiset asiat
saattavat niille kuulua.
1) Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry toteuttaa parhaillaan maaseuturahaston tuella Wiexi Vie
-kyläkehittämishanketta kuuden kylän alueella. Siihen sisältyy yhtenä toimenpiteenä hankealueen
potentiaalisen majoituskapasiteetin selvittäminen.
Puolustusvoimilla on Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella tiettävästi yli 200 vuodepaikkaa. Vuosangan
tilat ja alue ovat suureksi osaksi käyttämättöminä erityisesti kesäsesongin aikana. Pyydämme, että PSSLE
kertoisi kokouksessa mahdollisuuksista luovuttaa Vuosangan resursseja (muun muassa tilat ja
henkilökunta) esimerkiksi matkailu- ja tapahtumakäyttöön ja kertoisi kuinka Puolustusvoimat muualla
vastaavissa tapauksissa menettelee.
2) Pyydämme saada alustavan selostuksen menettelyistä, joilla Wiexi Vie -hankkeeseen sisältyvässä kylän
turvallisuussuunnitelman laadinnassa voitaisiin ottaa huomioon Vuosangan alueella pysyvästi tai
tilapäisesti olevat resurssit ja turvautua erityisesti hätätilanteissa niihin.
3) Pyydämme saada selostuksen Vuosangan rakennusten omistussuhteista.
4) Pyydämme saada selostuksen Puolustusvoimien ajoneuvojen vuosittaisista liikennesuoritteista ns.
Viitavaaran metsätiellä (Viitavaara_101_M) välillä Kellojärventie (Kelloperässä) - Viitavaaran risteys. Tieto
on tarpeellinen osakasosuuksien oikeudenmukaiseen määrittämiseen.
5) Pyydämme saada selostuksen niistä toimintaan tai suunnitteluun osallistuneista luonnollisista
henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka olivat Vuosangassa 26-29.4.2011 pidetyssä KaiTr:n
ampumaharjoituksessa
- LSL 57a §:ssä tarkoitettuja toiminnanharjoittajia tai
- YSL 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja selvilläolovelvollisia
siltä osin kuin ampumatoimintaa harjoitettiin Rimpisuon eteläpuoleisista tuliasemista. Pyydämme
ystävällisesti, että ainakin keskeisin luonnollinen henkilö nimetään molemmissa tapauksissa.
6) Pyydämme saada selostuksen Puolustusvoimien käytännöstä, jolla Vuosangan harjoitusten
suunnittelussa pois suljetaan, että LSL 65 §.ssä tarkoitettuja vaikutuksia harjoituksissa aiheutuisi.
7) Pyydämme saada selostuksen Metsähallituksen maanhankintatavoitteista Vuosangan ampuma- ja
harjoitusalueen välittömässä ympäristössä. Toteamme, että Metsähallituksen edustajaa ei ole ollut läsnä
kahdessa viimeisimmässä järjestämässänne kokouksessa. Olemme sitä mieltä, että kokouksessa ei tulisi
keskustella toisen omistamalla ja hallinnoimalla alueella tapahtuvasta toiminnasta eikä aluetta koskevista
suunnitelmista, ellei omistajan tai hallinnoijan edustaja ole kokouksessa läsnä.
8) Pyydämme saada tapaamisessa vuoden 2011 ajantasaisen harjoitusaikataulun.
Yhteistyöterveisin,
Ylä-Vieksin Kyläyhdistys ry
Eeva Kyllönen
puheenjohtaja
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Timo Niskanen
varapuheenjohtaj
Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen
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