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Subject: Kuhmo_AloiteVireillepanonTekemiseksi_250510
From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdistys@vieksi.fi>
Date: Tue, 25 May 2010 14:38:45 +0300
To: kuhmon.kaupunki@kuhmo.fi
CC: anneli.kinnunen@hoitoketju.fi, Juhana Juntunen <juhana.juntunen@kuhmo.fi>, Maarit Rauhala
<maarit.rauhala@kuhmo.fi>, pekka.heikkinen@metsa.fi, martti.malinen@kuhmo.fi, kaija.komulainen@kuhmo.net,
heikki.hyvonen@pp3.inet.fi, helena.kampman@luukku.com, jari.kanerva@kuhmonet.fi, mikko.kanniainen@luukku.com,
eira.piipponen@kao.fi, mauri.piirainen@pp1.inet.fi, kari.nikulainen@luukku.com, matti.paakkonen@kuhmo.fi, Eila Valtanen
<eila.valtanen@kuhmo.fi>, veikko.tikkanen@virtuosi.fi, Kuhmo Riista <kuhmo@riista.fi>, tarja.leinonen@sll.fi
BCC: Eeva Kyllönen <eeva.kyllonen@viesti.net>, timo.niskanen@vieksi.fi, Vesa-pekka Pääkkönen
<vesapekka.paakkonen@posti.talonetti.fi>
Kuhmon kaupunki
Kaupunginhallitus
Kainuuntie 82
88900 Kuhmo
Aloite vireillepanon tekemiseksi
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry tekee Kuhmon kaupunginhallitukselle aloitteen yhtyä yhdistyksen 24.5.2010 tekemään alempaa
ilmenevään vireillepanoon Kainuun elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle tai tehdä viipymättä luonnonsuojelulain 57.2 §:n
nojalla itse samaa tarkoitusta palveleva vireillepano. Tarkoituksena tulisi olla estää kunnan alueella tapahtuva luonnon
tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen. Oheinen liite sisältyy yhdistyksen
tekemään vireillepanoon.
Kunnalla on mainitun säännöksen mukaan oikeus tehdä siinä tarkoitettu vireillepano. Kun otetaan huomioon asian laatu ja
merkityksellisyys sekä kuntalain 1.3 §:n mukainen Kuhmon kaupungin tehtävä pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä alueellaan, olisi pikemminkin katsottava olevan kyse velvollisuudesta kuin oikeudesta.
Ylä-Vieksin kyläyhdistys pyytää saada viipymättä tähän aloitteeseen perustellun ratkaisun. Mikäli kaupunginhallitus katsoisi,
että toimivalta asiassa kuuluisi muulle kaupungin toimielimelle, pyydetään tekemään asian siirto HL 21 §:n mukaisesti.
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

-------- Original Message -------Subject:ELY_VireillepanoHallintopakkojenAsettamiseksi_240510
Date:Mon, 24 May 2010 11:55:30 +0300
From:Ylä-Vieksin kyläyhdistys <kylayhdistys@vieksi.fi>
To:kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
CC:kirjaamo.pssle@mil.fi, johan@aska.fi, antti.kivipelto@defmin.fi, timo.krogerus@elisanet.fi,
sirkka-liisa.markkanen@ely-keskus.fi, unto.ritvanen@ely-keskus.fi, eero.jappinen@gmail.com,
anneli.kinnunen@hoitoketju.fi, veijo.mikkonen@hotmail.com, arto.okkonen@imagon.com,
juhani@juhaniseppanen.fi, Jokelainen Alpo <alpo.jokelainen@kainuu.fi>, Piirainen Raimo
<raimo.piirainen@kainuu.fi>, Juhana Juntunen <juhana.juntunen@kuhmo.fi>, Maarit Rauhala
<maarit.rauhala@kuhmo.fi>, merja.vaisanen@metsa.fi, jorma.tolonen@metsakeskus.fi,
pentti.tuovinen@metsakeskus.fi, arto.heikkinen@mil.fi, heidi.simila@mil.fi, jussi.maki@mil.fi,
katriina.harma@mil.fi, kirjaamo.kaipr@mil.fi, sami.saaksjarvi@mil.fi, anne.lukkari@pp.inet.fi,
hyrynsalmi-ristijarvi@riista.fi, Kuhmo Riista <kuhmo@riista.fi>, kerttu.harkonen@ristijarvi.fi, Potila Raija
<raija.potila@ristijarvi.fi>, yhteispalvelu@ristijarvi.fi, vesa.ruusila@rktl.fi, tapani.kem@saunalahti.fi,
jouni.leinonen@senaatti.fi, tarja.leinonen@sll.fi, lauri.huttu@suomussalmi.fi, tiina@tiinasarparanta.fi,
parkka-hietala@vaala.fi, jorma.harkonen@viesti.net, harri.pitkaranta@ymparisto.fi, susanna.waha@ymparisto.fi,
timo.tanninen@ymparisto.fi, pekka.heikkinen@metsa.fi, martti.malinen@kuhmo.fi, kaija.komulainen@kuhmo.net,
heikki.hyvonen@pp3.inet.fi, helena.kampman@luukku.com, jari.kanerva@kuhmonet.fi,
mikko.kanniainen@luukku.com, eira.piipponen@kao.fi, mauri.piirainen@pp1.inet.fi, veikko.tikkanen@virtuosi.fi,
kari.nikulainen@luukku.com, matti.paakkonen@kuhmo.fi, Heikkinen Hannu <hannu.heikkinen@kainuu.fi>, Eila
Valtanen <eila.valtanen@kuhmo.fi>, kirjaamo@metsa.fi, kirjaamo.ym@ymparisto.fi,
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kari.paakkonen@ely-keskus.fi, kari.pehkonen@ely-keskus.fi, arto.ahokumpu@metsa.fi, jouni.aarnio@metsa.fi,
pirkko.siikamaki@metsa.fi, timo.sakkinen@kainuu.fi, timo.v.korhonen@eduskunta.fi,
merja.kyllonen@eduskunta.fi
References:<sbf6ba76.023@gwia.kuhmo.fi> <4BFA258D.9050605@vieksi.fi>

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
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
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Timo Niskanen
varapuheenjohtaja
Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen
*) http://www.vieksi.fi/documents/KainuuVireillepanoNatura140510.pdf
MetsapeuranKannanKehitys200510.pdf
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