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ASIA: UUDEN AMPUMARADAN PERUSTAMINEN TENETIN VIRKISTYSALUEELLE

Vuokatin Urheiluopiston nykyinen ampumarata Tenetin maastossa on erinomainenja osoittautunut oivaksi

harjoitus-ja kilpailuareenaksi valmistuttuaan v.2010. Myos radan ymparistoasioiden huomioiminen on

ollut esimerkillista ja saanut kiitosta monelta taholta. Kiitos ensilumen konseptin ja hyvien ymparivuotisten
olosuhteiden Vuokatista on vuosien mittaan tullut merkittava kotimaisten ja ulkomaalaisten

ampumahiihtajien harjoituskohde. Kesakauden harjoituskauden ohella etenkin ensilumen aika lokakuusta

joulukuuhun on hyvinkin tayteen varattu.

Suomessa on muutama vuosi sitten kehitetty ammuntaan ns. city-rata - konseptia, joka mahdollistaa

entista parempien ammunnan harjoitus-ja kilpailuolosuhteiden tarjoamisen minimaalisin vaikutuksin

ymparistolle. Kyseinen rata-konsepti on kaytossa Tuusulassa. Tata ratakonseptia on suunniteltu lisaamaan

Vuokatin alueen vetovoimaisuuttaja monipuolistamaan urheilijoiden harjoitusmahdollisuuksia seka

lisaamaan ratakapasiteettia ampumahiihtajien tarpeisiin. Kyseisesta radastaja sen sijainnista alla lisaa.

Ratakonsepti:

Rata-alueen laajuus 30 x 65 m, ampumaetaisyys 50 m ja ampumapenkka asfaltoitu.

ns. city-rata, joka rakennetaan 12 m pitkista, 2,5 m leveista ja 2,6 m korkeista merikonteista, seka

tarvittavistaturvallisuutta lisaavista puurakenteista.
Merikontitvarustetaanvalmiiksitaululaitteilla, lyijyn keraimillaja aantavaimentavilla iskemalevyilla

ja ne ovat lukittavia.

Merikontit asemoidaan ns. taulupaahan (2 kpl).

Ampumapenkan yhteyteen 2-4 valopylvasta ja ns. hylsykourut seka yksi 6x3 tutkimuskontti.

Ampumapenkan yhteyteen tehdaan uudella innovaatiolla laukaisusuojat, jotka estavat

harhalaukaukset jo niiden lahtopaassa. Ampumapaahan tulee yksi kontti, missa on

tutkimusvalineistoa ampumissuorituksen analysointiin yms.
Rata tayttaa ampumahiihdon kansainvaliset maarayksetja saadokset.

Kaytettavat aseet:

Pienoiskivaari, kalibeeri .22. Kaytetaan ah-saantojen mukaisia aliaanipatruunoita.



Radan sijaintija asemointi:

Radan suunniteltu sijaintipaikka on hiihtotunnelin Tenetin puoleisen paadyn vieressa

maennyppylalla ampumasuunnan ollessa Tekniikkarinteen suuntaan (koillisesta-lounaaseen).
Puusto harvahkoa, mantymetsaa. Alueelta joudutaan kaatamaan puustoa ja tasaamaan alue.

Tasaustarveon maksimissaan (taulupaa) n. 1,2 m korkeudelta.

Radalta on kesalla rullahiihtoyhteys rullaradalle ja talvella hiihtoyhteys ensilumen ladulle. Jarjestely

mahdollistaa ammunnan harjoittelun kuormituksen alaisena (= hiihtonousun jalkeen).
Alue on kaavassa merkittyvirkistysalueeksi (VL-merkinta)ja se kuuluu Sotkamon kunnalle.

Suunniteltu rata-alue ei aiheuta muutoksia nykyisiin lenkki- / hiihtoreitteihin.

Alue hiekkapohjaista kangasmetsaa pohjavesialueella, lahin vedenottamo on 400m paassa.
Toiminnan harjoittaja on valmis vuokraamaan rata-alueen omaan kayttoonsa.

Naapurit:

Lahin asuintalo on 200m paassa Kajaani-Sotkamovaltatien varressa.

RajanaapuriJ

Ymparistovaikutukset:

Melu:

o Melun hairitsevyyteen vaikuttaa aseen kalibeeri, ampumasuunta, maaston muoto, radan

suojauselementit, ampuma-ajat, muu taustamelu ja asumusten laheisyys.

o Suunnitellun radan ratkaisut ja kaytettavat aseetf.22 cal) ja patruunat kaikkinensa

minimoivat aanitason selvasti alle VL-alueille maaritetyn ampumaratojen 60-65 dB:n

kynnyksen.

o Radan kayttoaika on rajattu klo 8.00-21.00 valiseksi ajaksi.

Vaikutukset pohjavesiin:
o Merikonttiratkaisu takaa luotien ja lyijyjaamien talteen ottamisen, kaikki taululaitteita

kohden ammutut luodit jaavat sisalle kontteihin, josta ne on helppo kerata kierratykseen.

o Ampumapenkan hylsykourut kasaa ammutut hylsyt, jotka on helppo kerata talteen ja
toimittaa kierratykseen.

o Muu paperiroska tms. jate kerataan roska-astioihin

o Toiminnasta ei aiheudu vaaraa pohjavesille.

Vaikutukset virkistysalueen kayttoon:

o Rata-alueen pienuus ( 30 x 65 m) ja sijainti hiihtotunnelin vieressa eivat rajoita Tenetin

virkistysalueen kayttoa.

o Meluntorjunta edella mainitun kuvaisesti toteutettuna ei aiheuta hairiota virkistyskaytolle

tai viihtyvyydelle.



Henkiloturvatlisuus:

Rata-alue eristetaan suojaratkaisuin ( merikontit, suojaseinaratkaisut, suoja-aidat, uusi

harhalaukausten esto innovaatio) luotien harhautumisen ja alueelle paasyn estamiseksi.

Alueelle asetetaan tarvittavat info-taulut ja varoituskyltit seka toimintaohjeet.

Radan luvaton kaytto estetaan lukittavin kontein. Tama estaa myos ilkivaltaa.

Tutkimus-ja palvelutoiminta:

Uusi ampumarata mahdollistaa uutta tutkimus-ja palvelutoimintaa ampumahiihdon tarpeisiin.

Rataan on suunnitteilla innovatiivisia ratkaisuja itse ampumasuoritusten analysointiin ja
taltioimiseen yhdessa Jyvaskylan Yliopiston liikuntateknologian yksikon kanssa.

Yllaoleviin tietoihin Vuokatin Urheiluopisto / Vuokatti Sport Resort Oy hakee poikkeamislupaa uuden ns.

city-ampumaradan perustamiseen hiihtotunnelin viereen.

Toteutusaikataulu:

1.5.-10. 10. 2022 tai myohemmin, mikali radan rakentaminen jostain syysta ei ole mahdollista tai

se viivastyy kesan 2022 aikana.
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