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<eila.valtanen@kuhmo.fi>, kirjaamo@metsa.fi, kirjaamo.ym@ymparisto.fi, kari.paakkonen@ely-keskus.fi,
kari.pehkonen@ely-keskus.fi, arto.ahokumpu@metsa.fi, jouni.aarnio@metsa.fi, pirkko.siikamaki@metsa.fi,
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Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalliokatu 4
87101 Kajaani
Viitteet: Kainuun 1. vaihemaakuntakaava ja Natura-arviointi
Vireillepano hallintopakkojen asettamiseksi Vuosangan alueelle
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry on tehnyt Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 14.5.2010 Natura-vireillepanon*), jossa osoittaa ja
vaatii muun muassa, että Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa on tehtävä Natura-arviointi. Samalla yhdistys pyysi
vireillepanon tiedoksi saaneita vireillepanon kohdassa F 25) mainittuja viranomaisia, mukaanlukien Kainuun elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, ryhtymään välittömästi kaikkiin asiassa niitä velvoittaviin toimenpiteisiin.
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry täsmentää tällä vireillepanolla edellä viitattua pyyntöään ja vaatii LSL 57.2 §:n nojalla ja edellä
viitatussa Natura-vireillepanossa esitetyillä perusteilla Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta välittömästi
toteamaan, että kyseinen Natura-arviointi on tehtävä ja viipymättä asettamaan LSL 57.1 §:n mukaiset hallintopakot, joilla
velvoittaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän, Puolustusvoimat ja Metsähallituksen välittömästi keskeyttämään kaikki näiden
LSL 65.1 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat, hankkeet ja toiminnot edellä viitatun Natura-vireillepanon kohdassa E luetelluilla
Natura 2000 -verkoston alueilla ja niiden ulkopuolisilla alueilla siltä osin kuin näiltä voi aiheutua LSL 65.1 §:n mukaisia
vaikutuksia kyseisille Natura-alueille, ja ryhtymään näiden toimivallassa oleviin toimenpiteisiin LSL 65.3 §:n mukaisten
muidenkin hankkeiden toteuttamisen keskeyttämiseksi alueella, kunnes LSL 65.1 §:ssä tarkoitettu arviointi on suoritettu ja LSL
65.2 §.ssä tarkoitetut lausunnot hankittu.
Muun muassa ja vähintään on Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella raskailla aseilla suoritettavaksi suunniteltu
ampumatoiminta, seudulla pidettäviksi suunnitellut massiiviset sotaharjoitukset, seudun metsänhakkuu- ja
tienrakennushankkeet , Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan suunnittelu ja Kainuun maakuntakaavan 2020 toteuttaminen
seudulla katsottava sellaisiksi suunnitelmiksi tai hankkeiksi. Objektiivisten seikkojen perusteella ei ole poissuljettua, että ne
vaikuttavat kyseisiin alueisiin merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien ja hankkeiden kanssa.
Asian harkinnassa tulee ottaa huomioon, että kaikkia suunnitelmia tai hankkeita, joilla on vaikutusta kyseisiin Natura 2000
-alueisiin ja jotka saattavat vaarantaa kyseessä olevien alueiden suojelutavoitteet, on välttämättä pidettävä sellaisina, että ne
voivat vaikuttaa merkittävästi näihin alueisiin.
Hallintopakot tulee asettaa erittäin kiireellisinä muun muassa seuraavista syistä yhdessä:
1) Kyseisistä luontodirektiivin perusteella hyväksytyistä Natura 2000 -alueista kaksi sijaitsee Vuosangan ampuma- ja
harjoitusalueella;
2) Muun muassa metsäpeura on niiden suojeluperuste;
3) Metsäpeuran Kainuun osakanta on pienentynyt (liite) tavalla, joka olisi IUCN:n uhanalaisuuskriteerien perusteella jo vuosia
sitten edellyttänyt lajin uhanalaisuusluokituksen korottamista joko vaarantuneisiin tai jopa uhanalaisiin;
4) Puolustusvoimien ampuma- ja muun harjoitustoiminnan suunnitellaan olevan lähiviikkoina Vuosangassa vilkasta;
5) Vuosangan toimintojen merkittävää vaikutusta metsäpeuran kannan romahtamiseen ei voida objektiivisesti arvioiden
poissulkea;
6) Yli puolet Kainuun osakannan metsäpeuroista (449 kpl) oleskeli keväällä 2010 vasomiseen valmistautuessaan Vuosangan
alueella; ja
7) Metsäpeuran kevään 2010 vasominen on parhaillaan käynnissä.
Harkinnassa pyydetään erityisesti noudattamaan varovaisuus-, huolellisuus- ja virallis- sekä tarkoitussidonnaisuuden
periaatteita. Muun muassa liitteessä esitettyjä yhdistyksen laatimia kaavioita tulee tarkastella varovaisuus- ja
virallisperiaatteiden näkökulmasta. Mikäli Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei objektiivisesti tiedä Venäjän
Karjalan osakannan koon kehityksen poikenneen kaavioissa perustellusti esitetystä ja kannan erityisesti nyt olevan kaavioissa
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esitettyä korkeampi, ei vireillepanon ratkaisun perusteena tältä osin voida käyttää myönteisempää kannan kehitysarviota kuin
kaavioista ilmenee.
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry pyytää saada viipymättä tietoonsa tämän vireillepanon johdosta tehtävän perustellun ratkaisun,
josta ilmenee, että edellä mainitut oikeusperiaatteet on siinä otettu huomioon.
Tämän vireillepanon tiedoksi saaneita Puolustusvoimien tahoja ja Metsähallitusta vaaditaan osaltaan ryhtymään asiassa
välittömästi niiltä lain edellyttämiin keskeytys- ja muihin toimenpiteisiin.
Ystävällisin terveisin,
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi
kylayhdistys@vieksi.fi
www.vieksi.fi
Eeva Kyllönen
puheenjohtaja
Timo Niskanen
varapuheenjohtaja
Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen
*) http://www.vieksi.fi/documents/KainuuVireillepanoNatura140510.pdf
MetsapeuranKannanKehitys200510.pdf
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