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Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kalliokatu 4 
87101 Kajaani 

Viite: Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n vireillepano*) 24.5.2010 hallintopakkojen asettamiseksi 

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry teki 24.5.2010 Kainuun ELY-keskukselle vireillepanon vaatien tätä viipymättä asettamaan muiden
muassa hallintopakon, joka velvoittaisi Metsähallituksen keskeyttämään hakkuuhankkeet Vuosangan ampuma- ja
harjoitusalueella Natura 2000 -alueiden lähistöllä kunnes kyseisiä alueita koskevat Natura-arvioinnit on tehty. Yhdistyksen
käsityksen mukaan ei voida poissulkea, että sellaisilla hakkuilla on luonnonsuojelulain 65.1 §:ssä tarkoitettuja yhteisvaikutuksia
muiden alueelle suunniteltujen hankkeiden kanssa. Asia on Kainuun ELY-keskuksessa vireillä. 

Finnish Consulting Group (FCG Kuopio) on parhaillaan tekemässä Kainuun maakunta -kuntayhtymälle vaihemaakuntakaavan
valmistelussa sinänsä täysin tarpeetonta Pellinkankaan Natura-arvioinnin tarveharkintaa. Tarpeettomaksi sen tekee, että Sito Oy,
Espoo, on jo tarveharkinnan kuntayhtymälle tehnyt tiettävästi 15.10 2009 valmistuneessa raportissaan. Sen mukaan
Pellinkankaan ja kuuden muun Vuosangan seudun Natura 2000 -alueen Natura-arviointi tulee tehdä. 

Metsähallitus on ollut tietoinen Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry :n tekemästä vireillepanosta. Muun muassa Metsähallituksen
maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Merja Väisänen, Kajaani, sai vireillepanon tiedokseen. Metsähallitus on ollut tietoinen myös
Siton raportissa esitetystä Natura-arvioinnin tarpeellisuutta koskevasta johtopäätöksestä jo raportin luonnosvaiheesta lähtien, sillä
maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Väisänen on toiminut Siton työtä koko kyseisen työn kestoajan ohjanneessa ja sen tekoa
seuranneessa vaikutusten arviointi -työryhmässä. 

Metsähallitus on suorittanut hakkuun Kuhmon Pellinkankaan ydinalueella elokuussa 2010 (ks. kuvat 1-6). Hakkuualue sijaitsee
Pellinkankaan ytimessä Aaposenahon risteyksen kohdalla ja rajoittuu etelässä ja lännessä Pellinkankaan Natura 2000
-alueeseen. Kohteen koordinaatit ovat N/P/lat 64° 1 7' 29", E/I/lon 28° 56' 56". Hakkuuala on noin 6 he htaaria. Sunnuntaina
8.8.2010 oli käynnissä vastikään hakatun puutavaran kuljetus Pellinkankaan tien varteen. Alueen valtapuusto on ollut
vuosirenkaiden perusteella 170-180 vuoden ikäistä, pääasiassa mäntyä, vähemmän kuusta ja hieman koivua. Alueen
petäjikkökangas on hakattu aukeaksi jättämättä siemenpuita. Alueelta on hakattu kolmea lukuunottamatta myös kaikki kelopuut,
joista pätkityt propsit oli 8.8.2010 koottu omaan kasaansa lanssiin. 

Hieman pohjoisempana on Metsähallitus hakannut 09.07.2010 luodun hakkuun työohjeensa 77070 mukaan Honkivaaran ja
Hevoshuuhdinpuron Natura 2000 -alueen pohjoisreunalla Kivikankaalla 07.07.2010 - 03.08.2010 välisenä aikana. Työohjeen
mukaan lohkon pinta-ala on ollut 29,5 ha ja kertymä 5468 m3. Työohjeen mukaan "Isojen ostajien nimiä ei merkata pinolappuihin,
vaan käytetään toimituspaikan numeroa, joista erikseen ilmoitetaan". 

Yhdistyksen saamien tietojen mukaan on FCG:n konsultti tekemässä 9-10.8.2010 Pellinkankaalla työnsä maasto-osuutta. Se
tulee siten tapahtumaan välittömästi sen jälkeen kun Pellinkankaan hakkuun puutavara on saatu pääpiirteissään kuljetettua tien
varteen. 

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry vaatii Kainuun ELY-keskusta kiirehtimään viitevireillepanon ratkaisua ja huolehtimaan siitä, että LSL
65.1 §:n mukaisia hankkeita ei alueella toteuteta ennenkuin kyseiset Natura-arvioinnit on tehty. Yhdistys pyytää saada tietää onko
ELY-keskukselta mahdollisesti pyydetty LSL 65.2 §:n mukainen lausunto ja onko sille mahdollisesti tehty LSL 65.3 §:n mukainen
ilmoitus tai ilmoituksia edellä viitatuista toteutetuista tai muista asianmukaisista hakkuista. Myös vaaditaan ELY-keskusta
selvittämään LSL 8 luvun mahdollinen soveltuminen suoritettuihin hakkuuhankkeisiin. Siinä vaaditaan ottamaan erityisesti
huomioon, että Metsähallitus on tullut tietoiseksi viimeistään välittömästi Sito Oy:n edellä mainitun raportin valmistumisesta ja
Kainuun maakuntahallituksen 9.11.2009 tekemästä Vuosangan valintapäätöksestä lähtien siitä, että Vuosangan seudun Natura
2000 -alueilla on tehtävä Siton määrittämät Natura-arvioinnit ja että muun muassa kyseisiin hakkuuhankkeisiin ei mitä ilmeisimmin
olisi tullut ryhtyä tai ne olisi tullut keskeyttää kunnes arvioinnit on tehty. Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry pyytää saada
selvitysvaatimukseensa ELY-keskukselta perustellun vastauksen säännökset mainiten.  Tämän sähköpostisanoman tiedoksi
saanutta Metsähallitusta vaaditaan ottamaan LSL 65 § välittömästi huomioon niin hakkuu- kuin tienrakennussuunnitelmissaan
Vuosangan alueella. 

Ystävällisin terveisin, 

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry 
Niemenkyläntie 165 
88730 Ylä-Vieksi 
kylayhdistys@vieksi.fi 
www.vieksi.fi 
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Eeva Kyllönen 
puheenjohtaja 

Timo Niskanen 
varapuheenjohtaja 

Pekka Pääkkönen 
hallituksen jäsen 

*) http://www.vieksi.fi/documents/ELY_VireillepanoHallintopakkojenAsettamiseksi_240510.pdf 
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