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VASTINE
Annamme ympäristöministeriölle tämän Vastineen ja oheistetut Alavastineet 1-5
luonnonsuojelualueen perustamiseksi tehdyn aloitteen johdosta annettuihin lausuntoihin

TERMIEN MÄÄRITTELY
Alavastineissa 1-5 on käytetty alla esitettyjä termien määrittelyjä:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Aloite" on Vuosangan luonnonsuojelualueen perustamiseksi tehty aloitte (Ks. Viite).
"Vuosanka" on Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue.
"Lampialue" on Vuosangan lampi- ja pienvesirikkain alue. Mielestämme sen
arvokkain osa on esitetty suuntaa-antavasti isolla tyylitellyllä V-kirjaimella rajattuna
kartassa "Vuosangan lampialue ja tykistön maalit" (Liite1). Muuta toimintaa
Lampialueella on esitetty Vuosangan johtosäännön liitteessä olevalla kartalla (Liite
2). Lampialueen sijainti Vuosangan alueella on esitetty Pohjoisen
Maanpuolustusalueen Esikunnan selvityksen GD4583 (27.7.2007) liitteessä 1
olevalla kartalla ja siihen lisätyllä suorakulmiolla (Liite 3).
"Pääasiallinen peruste" on Lampialueen arvo kokonaisuutena ja sen suojelun
tarve.
"Maakuntakaava" on Kainuun maakuntavaltuuston 7.5.2007 hyväksymä Kainuun
maakuntakaava.
"Vaihekaava" on valmisteilla oleva Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, jonka
laatimisen käynnistämisestä Maakuntahallitus päätti 23.4.2007.
"Vaihekaavan asiakokonaisuus" on Maakuntakaavasta Vaihekaavaan jätetty
"puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusaluetoiminta Kainuussa" -asiakokonaisuus.
"OAS" on Vaihekaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 29.2.2008 päivätty
luonnos.
"Aluevaihtoehtoja" ovat, yhdessä ja erikseen, Vaihekaavan asiakokonaisuuteen
sisältyvät OAS:ssa esitetyt ampuma- ja harjoitusaluevaihtoehdot (Liite 4).
"Selvitysalue" on Maakuntakaavassa esitetty selvitysalue.
"VAT" on Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
"Maakuntahallitus" on Kainuun maakuntahallitus.
"Kuntayhtymä" on Kainuun maakunta -kuntayhtymä.
"Valitus" on Kainuun maakuntakaavan hyväksymisen johdosta
ympäristöministeriölle tekemämme valitus.
"Kyläyhdistys" on Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry.

Muut tehdyt termien määritykset ilmenevät Alavastineissa.
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Johtopäätökset ja yhteenveto
Käsittääksemme lausunnoilla tulee olemaan painoa Aloitteen johdosta tehtävässä
ratkaisussa. Jotta sen mukaisesti voidaan menetellä, tulee luonnollisesti varmistua siitä, että
suojeltavaksi vaadittu alue on ymmärretty lausunnoissa Aloitteessa tarkoitetulla tavalla.
Pidämme mahdollisena, että eräissä lausunnoissa esitetty epätietoisuus ehdotetun alueen
rajauksesta ei ole tarkoituksellista. Mutta pidämme myös mahdollisena, että
epätietoisuuteen on saatettu vedota, jotta voitaisiin välttää kannan ottamista
Lampialueeseen ja Pääasialliseen perusteeseen. Esitämme tässä Vastineessa ja
Alavastineissa mielestämme riittävät tiedot ja perustelut, jotta epätietoisuudelta voidaan
jatkossa välttyä.
Yhdestäkään annetuista lausunnoista ei ilmene, että OAS olisi otettu niissä huomioon
Vaihekaavan viranomaisneuvottelussa 29.2.2008 esiteltiin OAS ja siinä esitetyt kolme
aluevaihtoehtoa (Liite 4). Niistä yhden mukaan Vuosangan toiminta lopetetaan. OAS on ollut
lausunnonantajien käytössä lausuntoja annettaessa, vaikkakin ehkä vasta lyhyen aikaa.
Lausunnoissa esitetyt arviot ja päätelmät perustuvat siten olennaisesti virheellisiin
lähtötietoihin mitä tulee puolustusvoimien tarpeiden täyttämismahdollisuuksiin ja niiden
selvittämiseksi edellytettäviin menettelyihin. Mahdollinen ajan puute ei ole koskenut Kainuun
maakunta -kuntayhtymää. OAS:n laatijana on sillä ollut OAS:ssa annettu tieto
käytettävissään hyvissä ajoin.
Vain Kuhmon kaupunginhallituksen antamasta lausunnosta ilmenee, että Aloitteella ja
Vaihekaavalla tulee olla läheinen yhteys, mitä erityisesti Aluevaihtoehtojen olemassa olo
edellyttää.
Yhdessäkään Aloitteen johdosta annetussa lausunnossa ei ole otettu selkeästi kantaa
Pääasialliseen perusteeseen. Mielestämme puute vähintään vakavasti heikentää
lausuntojen käyttökelpoisuutta Aloitteen ratkaisua ajatellen tai suorastaan mitätöi sen. Kukin
lausunnonantaja on päättänyt antaa kyseisen lausuntonsa. Niihin tulee mielestämme
soveltaa hallintolakia. Nähdäksemme päätökset eivät ole perustuneet hallintolain 31 §:ssä
edellytettyihin riittäviin selvityksiin eikä niitä ole perusteltu hallintolain 45 §:ssä edellytetyllä
tavalla.
Edellä mainituista syistä esitämme ympäristöministeriölle, että se toteuttaisi uuden
lausuntopyyntökierroksen, jossa em. puutteet voitaisiin korjata. Jos uusi lausuntokierros
edellyttäisi meiltä Aloitteen täsmentämistä, pyydämme ympäristöministeriötä sitä meiltä
pyytämään.
Jos sen sijaan uutta lausuntokierrosta ei nähdä tarpeelliseksi, tulee vastineet jättää
ratkaisussa huomioon ottamatta siltä osin kuin katsotaan, että Aloitteessa esitetty
Pääasiallinen peruste on tullut riittävästi ymmärretyksi, mutta vastine on laadittu ikäänkuin
se olisi jäänyt liian epäselväksi.
Esitämme ympäristöministeriölle, että se jättäisi asiassa tehtävässä ratkaisussaan huomiotta
lausunnoissa esitetyt perustelemattomat, huonosti perustellut sekä asiaan kuulumattomat
väitteet, johtopäätökset ja mielipiteet ja hyväksyisi Aloitteessa ja antamissamme vastineissa
esitetyt perusteet ja vaatimukset.
Erityisesti korostamme, että Kainuun ympäristökeskuksen 4.4.2008 antamat päätökset eivät
mielestämme sovellu Aloitteessa esitetyssä asiassa tehtävän ratkaisun perusteiksi.
Liitämme myöhemmin vastineeseen Vaasan hallinto-oikeudelle tekemämme HTT Ismo
Pölösen laatiman valituksen Kainuun ympäristökeskuksen 4.4.2008 antamasta päätöksestä

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Niemenkyläntie 165
88730 Ylä-Vieksi

Sivu 3

vireillepanon johdosta (Liite 5). Myöskin liitämme myöhemmin Vastineeseen asiantuntijan
antaman YVAn soveltuvuutta selventävän lausunnon (Liite 6) ja mahdollisesti muita
asiantuntijalausuntoja.

Kunnioittaen,

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Eeva Kyllönen
puheenjohtaja
Timo Niskanen
varapuheenjohtaja
Pekka Pääkkönen
hallituksen jäsen

Tässä Vastineessa ja Alavastineissa on viitattu alla esitettyihin liitteisiin. Toimitamme kaikki
Vastineen ja Alavastineiden liitteet myöhemmin samoin kuin muita lisäperusteluita.
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Alavastineet 1-5
Vuosangan lampialue ja tykistön maalit
Puolustusvoimien muuta toimintaa Lampialueella
Lampialueen sijainti Vuosangan ampuma-alueella
OAS:ssa esitetyt ampuma- ja harjoitusaluevaihtoehdot
Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Kainuun
ympäristökeskuksen 4.4.2008 antamasta päätöksestä
vireillepanon johdosta
Asiantuntijan antama YVA -lausunto
Kyläyhdistyksen esitys, kartta 311007
Kyläyhdistyksen Kassunkuru -esitys
Esimerkinomainen päästö Salmisenkankaalla
Kellon alue-ekologinen suunnitelma ja maalit
Kuhmon kaupunginjohtajan päätösehdotus 180208
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