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ALOITE

Asia: Vuosanka luonnonsuojelualueeksi

Ylä-Vieksin kyläyhdistys on vaatinut muun muassa Kuhmon Vuosankaseminaarissa 18.6.2007 ja heti
perään Kainuun maakuntakaavan hyväksymistä koskevassa valituksessaan ympäristöministeriöön
puolustusvoimien Vuosangan harjoitusalueen ja sen suunnitellun laajentamisen vertailua muihin
vaihtoehtoihin. Vain siten voi kyseisen Vuosangan alueen esittäminen Kainuun maakuntakaavassa
perustua laissa edellytettyihin riittäviin selvityksiin.
Vuosangan harjoitusalueen ja sen laajentamisen vaihtoehdoiksi olemme ehdottaneet Kainuun Prikaatin
lähiharjoitusalueen laajentamista, Rovajärven tehokkaampaa käyttöä ja muita mahdollisesti esille tulevia
tai edellytettäviä vaihtoehtoja.
Vertailua varten on luonnollisesti selvitettävä Vuosangan alueen paras vaihtoehtoinen käyttötarkoitus.
Siihen liittyen teemme Kainuun ympäristökeskukselle aloitteen ryhtyä tarvittaviin toimiin
luonnonsuojelualueen perustamiseksi Metsähallituksen hallinnoimille Vuosangan luonto- ja
ympäristöarvoiltaan arvokkaimmille alueille. Niistä suurin osa on nyt puolustusvoimien käytössä
harjoitusalueena.
Alla esitettävän perusteella tulisi mielestämme ensisijaisena tavoitteena olla Vuosangan kansallispuiston
perustaminen.
Vuosangan suojeluperusteet ovat niin painavia, että asiassa tarvittavien selvitysten tekeminen on
katsottava välttämättömäksi. Voidaan jo hyvin ennakoida, että suojeluohjelma tulee laadittavaksi ja
luonnonsuojelualue perustettavaksi. Sitä edellyttävät valtakunnallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin
pääseminen, velvoittavat sitoumukset sekä direktiivien, lain ja päätösten noudattaminen. Puhumattakaan
että Vuosanka tulee suojeltuna parhaaseen mahdolliseen ja arvoiseensa käyttöön.
Perustamisselvitys tulisi tehdä mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin Kainuun 1.
vaihemaakuntakaavan valmistelua varten tehtävien muiden selvitysten (YVA, taloudelliset
vaikutukset, ...) osana tai yhteydessä.
Velvoite Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamisselvityksen tekemiseksi tulee todeta vaihekaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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Vuosangan edellytykset luonnonsuojelualueeksi
Luonnonsuojelulain 10 §:ssä on säädetty:
”Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
2) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
3) alue on erityisen luonnonkaunis;
4) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
5) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
6) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon
monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.”
Yksikin luonnonsuojelualueen perustamisen yleisistä edellytyksistä periaatteessa riittäisi, mutta
Vuosangan alue täyttää niistä ehkä jokaisen - mahdollisesti edellytystä 4) lukuunottamatta. Se ei täyty,
ellei kulottuneita (”kaskettuja”) alueita tai Sutisen ja Katajavaaran kunnossapidettyjen tai muiden jo
ränsistyneiden savottakämppien ympäristöjä tai lukuisten eräsaunojen ympäristöjä tai alueella olevia
tervahautoja ja vanhoja kyläläisten niittypalstoja tai muita mahdollisia kohteita perinneluontotyypeiksi
voitaisi katsoa.
Vuosangan harjoitusalueen maanomistusolot ovat vakaat. Valtio omistaa lähes koko alueen
rakennuksineen, rakennelmineen ja tiestöineen. Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamisen kaikki
asianosaiset osapuolet ovat laillisuuteen nojaavia ja ympäristön suojeluun sitoutuneita tahoja. Kun vain
suojeluperusteet havaitaan vankoiksi, voi odottaa että suojelun toteuttaminen etenee vaivatta.

Vuosangan arvot
Suojelutilanne
Puolustusvoimien Vuosangan harjoitusalueella on Kainuun maakuntakaavan mukaan:
-

useita Natura-alueita
arvokkaita harjualueita
tärkeitä pohjavesialueita
Rimpisuon luonnonsuojelualue
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Kivijärven suojelualue

Alueella on lisäksi (Loppuraportti, SY14/2007, kesäkuu 2007, Valtakunnallisesti arvokkaat
moreenimuodostumat) valtakunnallisesti arvokas Latvalampien kumpumoreenialue. Muodostumista on
raportoitu vasta aivan äskettäin. Se antaa viitteitä Vuosangassa mahdollisesti vieläkin olevista
löytämättömistä arvokohteista.
Vuosangan ympäristöarvot eivät rajoitu harjoitusalueelle. Kajaani-Vartius –tie halkaisee Vuosangan
kohdalla Kinnussuo-Mustinsuon Natura-alueen. Vuosankaan pohjoisesta johtava Sutintie haarautuu
Kajaani-Vartius -tieltä aivan mainittuun Natura-alueeseen kuuluvan Syvänoron kurun reunalta. Kun
Sutintien Natura-jakso loppuu, alkaa jo Vuosangan pienvesialue. Harjoitusalueen välittömässä
läheisyydessä on eri suunnilla lukuisia muitakin Natura-alueita.
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Vuosangan ainutlaatuiset pienvedet
Vuosangan pienvesien täytyy olla valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin arvokkaita:

-

Vuosangan alueen pienvedet ovat vielä luonnontilaisia, niihin verrattavia tai helposti
ennallistettavissa. Noin 5000 hehtaarin laajuinen alue on säästynyt lähes täysin ojittamiselta ja
muilta metsänparannustoimilta. Olisiko Metsähallitus nähnyt jo vuosikymmenten mittaan alueen
poikkeuksellisen suuret luontoarvot?

-

Puolustusvoimien Vuosangan harjoitusalueen noin 7000 hehtaarin laajuisella vanhimmalla
alueella on yli 200 kappaletta 1:50 000 -maastokartassa esitettyä järveä tai lampea. Alueella on
järvi tai lampi keskimäärin 35 hehtaaria kohti. Joet, purot, kosteikot ja lähteet tulevat siihen
päälle. Ne muodostavat poikkeuksellisen arvokkaan ekologisen ja maisemallisen kokonaisuuden.
Vuosangan pienvesitiheys näyttäisi olevan jo keskimäärin hyvin pienvesirikkaan Kainuun
selvästi korkein. Voi kysyä, mikä oli sen ja alueen erityisen luonnonkauneuden merkitys
Vuosangan valinnassa alunperin puolustusvoimien harjoitusalueeksi. Merkittävimmät toiminnat
kun sijoitettiin jostain syystä vielä Vuosangan ja samalla Kainuun kaikkein edustavimmalle
pienvesialueelle.
Niin sanottu Johtola sijaitsee ainutlaatuisen pienvesien ryppään keskipisteessä. Kahden
kilometrin säteellä siitä on 60 järveä tai lampea ja laskematon määrä muita pienvesiä. Suurin osa
lammista on alle hehtaarin kokoisia eli erityisesti suojeltavia. Onko koko Suomessa toista
vastaavaa pienvesikohdetta? Esimerkiksi Malahviassa on paljon pienvesiä, mutta Vuosangan
edustavin seutu päihittää senkin kolminkertaisella tiheydellä. Montako Vuosangan tyyppistä ja
sen veroista pienvesiaarretta on koko Euroopassa?
Vuosanka sopii erinomaisesti Suomen ensimmäiseksi kansallispuistoksi, joka perustetaan
erityisesti arvokkaiden pienvesien suojelemiseksi. Kansallispuistoon liitettävät olemassa olevat
suojelualueet ja muut arvot täydentävät kokonaisuuden.

-

Vuosangan pienvedet ovat herkästi vaurioituvia latvavesiä, joiden suojelun toteuttamisen
pysyvästi tuloksellisesti voi ajatella olevan tavanomaistakin tarpeellisempaa, mutta myös
helpompaa ja varmempaa.
Vuosangan edustavin pienvesialue on ylänköä, jossa suot ja korvet pienvesineen ja kauniisti
kumpuileva kangasmaasto vuorottelevat. Vedet laskevat Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteille
kaikkiin ilmansuuntiin. Vuosangan topografiset erityispiirteet ovat luonnonsuojelullisesti
arvokkaita.
Pitämävaaralla on Vuosangan alueen ja koko Kuhmon korkein kohta ylettyen 273,5 metriä
merenpinnan yläpuolelle. Kuhmossa korkeana tunnettu Jauhovaara jää sitä yli 20 metriä
matalammaksi. Vuosangan alueen muutamat lammetkin ovat korkeammalla kuin yksikään
vaaranhuippu muualla Kuhmossa.

-

Vuosangassa todettu kaatopaikka ja vieläpä sen sijainti Johtolan läheisyydessä pienen lammen
rannalla osoittavat omalta osaltaan mielestämme vakavaa Vuosangan pienvesien arvostuksen
puutetta tähänastisessa toiminnassa alueella.
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Pienvesien suojelutavoitteet

-

Luonnontilaisia pienvesiä on Suomessa jäljellä vähän ja ne luvataan ottaa luonnonsuojelussa
jatkossa huomioon tähänastista paremmin. (s. 12, ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, Suomen
luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma
2006-2016”, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=59018&lan=FI).

-

Luontotyypin suotuisa suojelutaso edellyttää, että kokonaisala riittää turvaamaan luontotyypin
säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä (5§,
luonnonsuojelulaki). Vuosangan suojeltavan pienvesialueen on oltava riittävän laaja eli
vähintään edustavimman alueen tulee sisältyä siihen kokonaan.

-

”Toimenpide, joka vaarantaa ... muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin
suuruisen lammen tai järven säilymisen luonnontilaisena, on kielletty riippumatta siitä,
aiheutuisiko siitä edellä 15 §:ssä tarkoitettu seuraus.” (15 a § (20.12.1996/1105), vesilaki).
Vuosangassa on vaarannettu pienten lampien säilyminen luonnontilaisina ja toimenpiteistä on
lisäksi aiheutunut useita 15 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä seurauksia. Niin on tapahtunut, vaikka
vesilain 1 luvun 15 a § antaa täyden suojan Vuosangan edustavimmalle
pienvesialuekokonaisuudelle, jonka luonto koostuu lähes pelkästään tiheässä olevista pienvesistä
ja niiden reuna- ja vaikutusvyöhykkeistä.

-

Hallituksen esityksessä luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi (HE 79/1996 vp), todetaan
perusteluissa:
"Toiseksi säännöksellä pyritään turvaamaan lampien ja pienten järvien säilyminen
luonnontilaisina tai siinä luonnontilaa vastaavassa tilassa, jossa ne tällä hetkellä ovat. Tältä
osin on Lapin lääni kuitenkin rajattu soveltamisalan ulkopuolelle, koska Lapissa on vielä jäljellä
runsaasti luonnontilaisia pienvesiä. Lampien ja pienten järvien merkitys biodiversiteetin
turvaamisessa on suuri. Ne luovat etenkin metsäympäristössä tärkeätä ekosysteemien vaihtelua
sekä luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä reuna- ja vaihettumisvyöhykkeitä. Niiden merkitys
useiden eläinlajien biologisen tuottokyvyn kannalta on huomattava. Usein ne ovat myös linnuille
tärkeitä. Tehdyt pienvesiselvitykset osoittavat, että pienvesien määrä on veden pinnan
laskemisen vuoksi ja muista syistä viime vuosikymmeninä huomattavasti vähentynyt. Näistä
syistä ehdotetaan kiellettäviksi myös sellaiset toimenpiteet, jotka vaarantavat enintään yhden
hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan säilymisen. ....”
Vuosangassa ei kieltoa ole riittävästi noudatettu.

-

Ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriö ovat sitoutuneet toimimaan pienvesiin kohdistuvien
paineiden poistamiseksi (s. 37, sama strategia ja toimintaohjelma 2006-2016 kuin edellä).
Mainitun strategian ja toimintaohjelman ensimmäiseksi listattu tavoite on: ”Pysäyttää Suomen
luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä.” (s. 10).

-

Valtioneuvoston päätti 23.11.2006 (sivu 35, ”Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015,
Valtioneuvoston periaatepäätös”, http://www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=66351&lan=fi): ”Vesiensuojelun suuntaviivojen ehdotuksilla tähdätään erityisesti
pienvesien (kuten lähteet, purot, norot ja pienet lammet) suojeluarvojen säilyttämiseen ja
parantamiseen, koska nämä ovat erityisen uhattuja. Pienvesien suojelua koskevia säännöksiä on
tarpeen kehittää sekä parantaa lainsäädännön toimeenpanoa. Pienvesien inventointeja ja
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vaurioituneiden pienvesien ennallistamista tulee edistää.”

-

Käy selväksi että Vuosangan edustavimmasta pienvesialueesta tulee muodostaa
luonnonsuojelualue, se tulee hyväksyttää Natura 2000 -ohjelmaan ja/tai se tulee suojella muulla
pysyvällä tavalla. Vuosangassa on ainesta pienvesiensä ja muiden arvojensa ansiosta jopa
UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

-

Välittömästi tulee huolehtia siitä, ettei Vuosangan pienvesiympäristö pääse yhtään lisää
pilaantumaan. Saattaa olla tarpeen määrätä Vuosangan erityisen luonnonkauniille ja
edustavimmalle pienvesialueelle luonnonsuojelulain 55 §:n tarkoittama väliaikainen
toimenpidekielto, jotta luontotyypin ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden säilyminen
turvataan ja vesilain 1 luvun 15 a §:n antama suoja toteutuu.

-

”Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntakaavoituksessa on otettava
huomioon mm. vesi- ja rantaluonnon kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt. Näitä koskeva
kartoitus on suoritettu viimeksi vuonna 1992 ympäristöministeriön työryhmän toimesta (YM,
työryhmän mietintö 63/1992). Maakuntakaavalla tulee ohjata näiden vesistöjen vesi-, ranta- ja
valuma-alueiden käyttöä niin, etteivät kyseisten vesistöjen luonnonarvot vaarannu.” (s. 72, YM,
Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa, Opas 6).
Kainuun maakuntakaavakartassa peitetään Vuosangan luonnonkauneus ja arvokkaat
erityispiirteet harjoitusaluetta esittävän punavärin alle. Siellä ne kuitenkin ovat.
Vuosangan pienvedet ovat erityistä suojelua vaativia ja ne tulee esittää Kainuun
maakuntakaavassa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaina.

Esihistoriaa
On pyrittävä selvittämään sijaitseeko puolustusvoimien Keljonkankaan ja -lammen rakennuskompleksi
muinaisen karjalaismunkin erakkomajan sijoilla. Vuosangan harjoitusalueella on toinenkin vastaava
tienoo Keljänlammen ja -ahon maisemissa. Professori Alpo Räisänen katsoo kyseisten Vuosangan keljä nimien viittaavan siihen, että paikalla on elellyt karjalaismunkki (sivu 45, Elämää Kainuussa -kirja,
Kainuun Museo, 2002). Kainuun suomalaisasutusta edeltäneestä karjalaisvaiheesta on Kainuussa jäljellä
vain nimistöä, joten esihistoriallisen karjalaiskohteen paikallistaminen olisi erittäin arvokas löytö.
Todettakoon samalla, että professori Räisäsen mukaan nimi Vuosanka pohjautuu saamenkielen
poronvasaa tarkoittavaan sanaan (sama teos kuin edellä). Vuosangan alue oli ilmeisen tärkeä
peuraeläinten vasomiselle jo Kainuun esihistoriallisena aikana ja alueen merkitys on suuri nykyäänkin
metsäpeuralle. Se on yksi Vuosangan arvokkaista erityispiirteistä.

Vuosanka luonnonsuojelualueena
Ihmisen jäljet
Merkittävimpiä puolustusvoimien ja Metsähallituksen tähänastisesta toiminnasta aiheutuneita
luontovaikutuksia Vuosangassa saatetaan pitää ehkä yllättävästikin luonnonsuojelualueen perustamista
puoltavina seikkoina, vaikka luonnon huomioiminen olisikin toimista kaukana ollut.
Ympäristöviranomaiset totesivat jo vuoden 1999 Vuosangan YVA -tarveharkintaa tehdessään, että
ammuntojen aiheuttamien kulojen vaikutuksesta luonnon monimuotoisuus Vuosangassa lisääntyy.
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Kulottamalla alueita tarvittaessa vielä lisää täytyy luonnonsuojelualueelle saada siten jopa erinomainen
lähtötilanne.
Peruuttamatonta luonnon vaurioitumista ei Vuosangassa varmastikaan ole vielä tapahtunut. Vuosangan
pienvesien luonnonkauneus on säilynyt pilaavasta toiminnasta huolimatta ja alue palautuu muuttuneilta
osin luonnolliseen tai siihen verrattavaan tilaan pilaavan toiminnan päätyttyä, tarvittaessa ennallistettuna.
Metsänviljelytoimien tekemättä jättäminen maalialueen avohakkuualoilla saattaa osoittautua onneksi
onnettomuudessa luonnonsuojelualueen perustamista ajatellen. Vuosangassa meillä on laaja
luonnonkaunis alue, jota ei ole aurattu eikä äestetty päätehakkuiden jälkeen ja jota ei ole metsäojitettu.
Luonnollisesti tulee alueella olevat pilatut ja roskatut luontokohteet ennallistaa tai muuten korjata. Niin
tulee tehdä riippumatta alueen tulevasta käytöstä.
Hakatut ja palaneet alueet tarjoavat tutkimukselle loputtomasti tehtävää. Voisi esimerkiksi odottaa, että
Vuosangan maalialueen metsien sanottu uudistumiskyky laajojen avohakkuiden jälkeen, vaikka
metsänviljelyä ei ole harjoitettu, on pitkäkestoisten tutkimushankkeiden arvoinen asia. Selvitettäviksi
tulisi valtavia valtakunnallisia taloudellisia ja maisemallisia arvoja luontoarvoista puhumattakaan.
Muutamien Vuosangan järvien ja pienvesien rannoille on rakennettu saunoja ja muita rakennuksia.
Monet niistä saattavat soveltua sijaintinsa ansiosta virkistys- ja matkailukäyttöön alueen suojelemisen
jälkeenkin. Lisärakentamista ei tule arvokkaimmilla alueilla sallia.
Mitä tulee rauhoitussäännöksiin, ehdotamme, että Vuosangan luonnonsuojelualueella voidaan 3)
kalastaa muutoinkin kuin onkimalla ja pilkkimällä; 4) ottaa haltuun alueelle kaatunut riistaeläin; (15 §,
luonnonsuojelulaki), ja metsästää (16 §, luonnonsuojelulaki).
Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamisella ja perustamisen yhteydessä voidaan korjata jokseenkin
kaikki alueen käyttöä, suojelua ja ympäristökysymyksiä koskevat lukuisat aikaisemmat virheet ja
kielteiset toimenpiteet.
Luonnonsuojeluohjelma tulisi laatia ja hyväksyä mahdollisimman pian ja sitä viipymättä ryhtyä
toteuttamaan. Toteuttamisjärjestystä harkittaessa kuuluu ottaa huomioon Vuosangan suojeltavien arvojen
merkittävyys ja niitä välittömästi uhkaavat tekijät.
Luoksepäästävyys
Vuosangan alue yltää Kainuun maakuntakaavassa esitetyn kansainvälisen Oulu-Kajaani-Vartius
liikennekäytävän päälle. Liikennekäytävän matkailukäyttäjien ei tarvitse vartavasten lähteä Vuosangan
luonnonsuojelualueelle. Se on valmiiksi lähes pyörien alla. Vuosangan luonnonsuojelualue aiheuttaa
siten mahdollisimman vähän liikenteen päästöjä ja muita ympäristöhaittoja, vaikka sen kävijämäärä
nousisi korkeaksi.
Vuosangan alueella on runsaasti tiestöä ja kulku-uria. Hyrynsalmentieltä alkava Sutisentie ja KajaaniVartius –tieltä alueelle johtava Sutintie ovat maantieluokkaa. Pienemmät tiet ja urat seurailevat maaston
muotoja eivätkä ne tavallisten metsäautoteiden tapaan juurikaan jaa maastoa säännöllisiin palstoihin.
Useimpia niistä voi pitää lähinnä polkuina.
Koska erityinen luonnonkauneus on merkittävä Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamisen edellytys
ja peruste, valmiiksi hyvä luoksepäästävyys on hankkeelle eduksi.
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Työllisyysvaikutukset
Vuosangan niin sanotun maalialueen 3300 hehtaarin liittäminen luonnonsuojelualueeseen ei maksaisi
Kuhmon metsätulon eikä metsätyötulojen menetyksinä mitään. Alueen arvopuusto on jo hakattu
teollisuuden tarpeisiin ja alueen on ilmoitettu siirtyneen pois metsätalouskäytöstä maankäyttömuodon
muututtua. Noiden toimenpiteiden mahdollista lainvastaisuuttakaan ei ehkä tarvitse pitää erityisen
vakavana, kun niiden aiheuttamia vaikutuksia arvioidaan luonnonsuojelualueen eduksi. Luonnon
monimuotoisuuden vaaliminen, ihmisten luontotarpeiden täyttäminen ja taloudellisen hyvinvoinnin
tavoittelu ovat harvinaisen hyvin sopusoinnussa Vuosangan luonnonsuojelualueella.
Alueen olemassa oleva rakennuskanta soveltuu luultavasti hyvin alueen hoitoon, valvontaan,
tutkimukseen, yleisön opastamiseen, retkeilyyn ja alueeseen tutustumiseen. Vuosangan rakennusten voi
olettaa soveltuvan erinomaisesti myös matkailukäytössä majoitus-, huolto- ja virkistyspalveluiden
tuottamiseen. Ovathan ne suureksi osaksi sellaisiin tarkoituksiin pystytettykin.
Koska Vuosangassa on runsaasti merkkejä ihmisen viimeaikaisesta toiminnasta, aluetta sopii hyvin
kehittää luonnonsuojelualueenakin toimeliaisuutta painottaen. Soveliaimmat Vuosangan alueet tulisikin
varata virkistyskäyttöön.
Euroopan Unionin ja Venäjän välisen Oulu-Kajaani-Vartius -liikennekäytävän matkailuliikenteen voi
odottaa lisääntyvän paljonkin, joten sitä palvelevalle yritystoiminnalle avautuu uusia mahdollisuuksia.
Vaikka Kainuun maakuntakaava osoittaa EU:n ja Venäjän välisen Vartiuksen kautta kulkevan kaavassa
matkailukäytävänä esitetyn reitin koukkaavan Kuhmon keskustan kautta, on oletettavaa, että moni
matkailija jättää mutkan väliin ja oikaisee Vuosangan halki liikennekäytävää pitkin. Heidätkin olisi
saatava pysähtymään Kuhmossa myös muualla kuin passintarkastuksessa. Vuosanka sijaitsee
tarkoitukseen sopivasti Vartiuksen ja Kajaanin puolivälissä.
Epäilemättä tarvitsee vain ryhtyä toimeen ja Vuosanka työllistää luonnonsuojelualueena enemmän
paikallisia ihmisiä kuin alueen käyttö puolustusvoimien tarpeisiin nyt tekee.
Uskomme ympäristökeskuksen hyväksyvän Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamiseksi
esittämämme seikat niin vastaansanomattomiksi, että se päättää ryhtyä pikaisesti asian vaatimiin
toimenpiteisiin.

Parhain terveisin,
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi
Eeva Kyllönen
puheenjohtaja

Hannu Lipponen
varapuheenjohtaja

Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen

Timo Niskanen
hallituksen jäsen
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