
AMPUMARADAN
YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa)
Diaarimerkinta

Hakemus on tullut vireille

Viranomaisen yhteystiedot

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta
Uusi ampumarata mahdollistaa uutta harjoittelu-, tutkimus-ja palvelutoimintaa ampumahiihdon tarpcisiin. Rataan on
suunnitteilla innovatiivisia ratkaisuja itse ampumasuoritusten analysointiinja taltioimiseen yhdcssii Jyvaskyliin Yliopiston
liikuntateknologian yksikon kanssa.
Kyseessa
on

olemassa olevan radan ymparistoluvan muuttaminen (YSL 89 §)

uusi rata

n olemassa olevan radan toiminnan
olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

Toiminnan suunniteltu kSynnistymisajankohta 7/2022

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

MitS muutos koskee?

Mita muutos koskee?

olemassa oleva rata, jolla on maaraajaksi annettu ymparistaiupa ja hakemus koskee toiminnan jatkamista

I1 olemassa oleva rata, joka on velvoitettu hakemaan ympSristolupaa

hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen i Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapaatosta
lupapaatoksen lainvoimaiseksi tuloa
(YSL199§)

Selvitys vakuudesta
1I muu syy, mika?

Lupaa haetaan seuraaville ampumaradoille:

Q kivsarirata 8 kpl
Q pistoolirata kpl

D haulikkorata kpl

^ muu, mika? Pienoiskivaarirata ampumahiihtoaseille

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

3. AMPUMARADAN YHTEYSTIEDOT
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Hakijan nimi tai toiminimi
Vuokatti Sports Rcson Oy

Kotipaikka
Sotkamo

Postiosoite
Opistontie4

Puhelinnumero
0500284084

SahkOpostiosoite
urpo.sorsa@vuokattisport.fi

Y-tunnus
1059240-9

Yhteyshenkilon nimi
Urpo Sorsa

Postiosoite
Opistonyie 4

Puhelinnumero
0500284084

SahkSpostiosoite
urpo.sorsa@vuokattisport.n

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Vuokatti Spon Resort Oy

'rE003710592409

Radan nimi
Testirata

Kayntiosoite
Kidekuja 5

Postiosoite
88610VUOKATTI

Puhelinnumero SahkOpostiosoite

Radan yhteyshenkilo Nimi Puhelinnumero Sahkopostiosoite
sama kuin hakijan
yhteyshenkilo
ei vieia tiedossa, tiedot ilmoitetaan myohemmin



Koordinaatit (ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa)

pohjoinen
iia

4. VOIMASSA OLEVA YMPARIST6LUPA SEKA MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

Myontamis-
paivamaara

Viranomainen/taho Vireilla

YmpSristSlupa

Sijoituspaikkalupa

Rakennuslupa

Poikkeamispaatos

Toimenpidelupa D
Maanomistajan suostumus radan sijoittamiselle
(maanvuokrasopimus^

n
Muu lupa tai hyvaksyntS, mika? D
Sopinnus jatevesien ja/tai kuivatusvesien johtannisesta

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemariin
liittymisesta

b) Lupa vesien johtamiseksi vesistoon

c) Lupa vesien johtamiseksi ojaan tai maahan

d) Maanomistajan suostumus vesien johtamiselle

D

D

D
Muutoksenhakutuomioistuimen pSatos

a) ymparistoluvasta

b) muusta luvasta tai paatfiksesta, mista? D
Onko samanaikaisesti vireilla muita tata hakemusta koskevan ymparistolupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?

D Kylla, mitS?

I1 Tiedot on esitetty liitteessa nro

5. TIEDOT AMPUMARATA-ALUEEN KIINTEISTOISTA JA NIILLA SUAITSEVISTA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN OMISTAJISTA JA
HALTUOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Kiinteist6tunnus/-tunnukset, kunta, kyia/kaupunginosa
765-401-4-157
Kiinteist6n omistaja ja yhteystiedot
Sotkamon kunta
KiinteistOn haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot
Vuokatin saatio sr

KiinteistOlia sijaitsevat muut toiminnat
kuntoradat

Tiedot on esitetty liitteessa nro

6. TIEDOT AMPUMARADAN SUAINTIPAIKASTA JA SEN YMPARISTOOLOSUHTEISTA.ASUTUKSESTA SEKA SELVITYS
ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA

Sijaintipaikan ja sen ympariston kuvaus seka tiedot alueen maankayttotilanteesta
Rata sijoitetaan Sotkamon kunnan maille, virkistysalueellejossa on latuverkosto hiihtoonja rullahiihtoon. Konttiradan
valittomassalaheisyydessaon hiihtoputki. Hiihtoputki, latuverkostoja ampumaratayhdistyvat kokonaisuudeksi
ymparivuotisesti. Ampumarata asemoisaan maennyppylalle, harvaan mantymetsaan. Lahin asuinrakennus sijaitsee noin 200
metrin paassa.
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Tarkempi selvitys pohjavedesta (jos ampumarata sijaitsee pohjavesialueella tai sellaisen laheisyydessS)
Ampumarata sijoittuu 1-luokan pohjavcsialucclle.
Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

I1 Maakuntakaava

[_] Ranta-asemakaava
Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillS

I1 Tiedot on esitetty liitteessS nro

Yteiskaava

n Poikkeamispaatos
Asemakaava, tontin kaavamerkinta:

n Suunnittelutarveratkaisu

7. SUAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT, MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET SEKA LAHIYMPARISTON MUUT HAIRIOLLE ALTTIIT
KOHTEET

Selvitys raianaaDureista seka muista asianosaisista (tilan nimija kiinteistotunnus. omis*'"3 '!' •-icniio^

\\
[_| Tiedot on esitetty lomskkeella 60l0c liitteessa nro
i1 Tiedot on esitetty liitteessa nro

(

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEIS6LLE TARKOITETTU TIIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITEHISTA TIEDOISTA

Haetaan matkailuelinkeinon vahvislamislaja Vuokatin vetovoiman lisaamista parantamalla ampumahiihdon olosuhteita seka
mahdollistamalla ampumahiihdon tutkimustyo yhdessa Jyvaskylan Yliopiston liikuntategnologian yksikon kanssa.

Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessa nro 3

1 Yleisolle tarkoitettu tiivistetmS on esitetty liitteessa nro 3

9. TIEDOT AMPUMARADAN/-RATOJEN T01M1NNASTA

Radan nimi tai numero

6037/11.2018

HairiSlle alttiit kohteet seka muut herkSt kohteet, jotka sijaitsevat alle 5 km etaisyydelia ampumaradasla:
LShin kohde (merkittavS myos
sljaintikarttaan, liite A) Kohtaen niml

EtSisyys ampuma-
radasta (m)

MerkintS ampumaradan
sijaintikartalla (liite A)

YksittSinen asuinkiinteist6
(alle 3 km etflisyydella)

vi3M»
200 1

Yksittainen loma-asunto
(alle 3 km etaisyydella) 800 2

Koulu tai paivakoti 700 3

LeikkikenHS 700 4

Sairaata 5000 5

Virkistysalue

\\

o
Poikastuotantotila (esim. turkistarha)

I tai II luokan pohjavesialue o
Pohjavedenottamo 400 | 6

Yksityinen kaivo

Natura 2000 -alue

Muu luonnonsuojelualue

Muu hairiolle altis kohde

^Tiedot on esitetty liitteessa nro



n

u
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Radan tyyppi ^ kivaarirata

D pistoolirata
I1 haulikkorata

Q skeet

Qtrap
sporting

Q muu, mika?

D kivaarirata
I1 pistoolirata
[_] haulikkorata

D skeet

Dtrap
Q sporting

I1 muu, mika?

Q kivaarirata
n pistoolirata
I] haulikkorata

D skeet

D trap

Q sporting

(__] muu, mika?
Rataa kayttSvat 1^1 puolustusvoimat

^ seurat
muut, ketka? Maajoukkueet

Q puolustusvoimat
D seurat

C] muut, ketka?

D puolustusvoimat
I1 seurat

D muut, ketka?
Kayttoajat

maanantai-perjantai klo
lauantai klo
sunnuntai klo

8-21
8-21
8-21

Ajat, jotloin radalla ei
ammuta (kuukaudet,
viikonpaivat ja kellonajat)

Ampumapaikkoja (kpl) 8

Aseet, joita kayteiaan PienoiskivSari

Selvitys aanenvaimentimien
kaytosta

Laukausmaarat
vuodessa
kuukausittain eriteltyina

8000
666

Yliaanipatruunoiden osuus
patruunoista (vuodessa)

% % %

Luotien talteenotto-
jarjestelma

Dei
on

D'eT Dei

Onko iskemakohdat
poistettu taustavallista?

^] on, milloin ja mihin maa-aines
on sijoitettu?

I1 ei. ovat jaljella muuttamattomina
ei, mutta valliin on tehty
muutoksia, mita?

on, milloinja mihin maa-aines
on sijoitettu?
ei, ovat JSIjellS muuttamattomina

|_| ei, mutta valliin on tehty
muutoksia. mita?

I1 on, miltoin ja mihin maa-aines
on sijoitettu?

I1 ei, ovat jSljellS muuttamattomina

I1 ei, mutta valliin on tehty
muutoksia, mita?

Onko haulit poistetlu
haulien putoamisalueelta?

1I on, milloinja mihin maa-aines
on sijoitettu?

1] ei, ovat jaljella muuttamattomina

n ei, mutta putoamisalueelle on
tehty muutoksia, mita?

1I on, milloinja mihin maa-aines
on sijoitettu?

I1 ei, ovat Jaljella muuttamattomina
11 ei, mutta putoamisalueelle on

tehty muuloksia, mita?

I1 on, milloinja mihin maa-aines
on sijoitettu?

[) ei, ovat jaljella muuttamattomina

1I ei, mutta putoamisalueetle on
tehty muutoksia, mita?

KayttSOnottovuosi 2022

Arvio kilpailutoiminnasta
(kuinka usein ja laukaus-
maarat)

ei ole

Tiedot radan rakenteista, niiden sijainnista ja korkeuksista (katokset, sivuvallit, taululaitteet, ylakulissit ja vSlipenkat ym., merkittSva myos
asemapiirrokseen liitteessS B)
Erillinen piirros

Tausfavalli on
I1 luonnonrinne

rakennettu, jonka materiaateina on:
I1 puhdas maa-aines

[_] pilaantunut maa-aines (sisSltSS esim. hauleja)

Dpuu
^ muu, mika? Merikontti

Vallin mitat: 3x24

Tiedot ampumasuunnista (merkittavS myos asemapiirrokseen liitteessa B)
Erillinen piirros

I1 Tiedot on esitetty liitteessa nro



10. TIEDOT VEDENHANKINNASTA, -KAYT6STA JA VIEMAROINNISTA

D Ampumaradalla ei ole Juoksevaa vetta tai viemarointia -> siirry kohtaan 11

Mistfl toiminnassa'kiytettavavesTotetaan7 [ Vedenkulutus keskimiarin(m3/a)

Talousjatevedet

Q johdetaan jatevesiviemariin
1I Johdetaan umpisaili68n, josta kuljetetaan jatevesiviemariverkostoon
D kasitellaan muulla talousjStevesien kflsittelya koskevan asetuksen 157/2017 mukaisella tavalla, miten?

1I Tiedot on esitetty liitteessa nro

11. LIIKENNEJA LIIKENNEJARJESTELYT
Ampumaradan toiminnasta aiheutuvat liikennemgarat

^ kevyet ajoneuvot: 7 kayntia/vko

Q raskaat ajoneuvot: kSyntia/vko

liitteessa nro

12. YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMA

Radalla on ymparistoasioiden hallintajSrjestelma, mikS? Vuosittainen seuranta
1] Ymparistoasioiden hallintajarjestelma on sertifioitu

Q Tiedot on esitetty liitteessa nro

13. YMPARISTOKUORMITUS JA SEN VAHENTAMINEN

A. TIEDOT MELUSTA JA SEN VAHENTAMISESTA

Tehdaiin melumittaus 27.4.2022

[_] Tiedot on esitetty liitteessd nro

B. TIEDOT MAAPERAN JA POHJAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTAVISTA TOIMISTA

Ampumataulut ovat taululaitteissajotka sijaitsevat lukittavissa merikonteissa. Sivusta aukaistavia 12x3 merikontteja on
kaksi kpl rinnakkainja niissS on lyijynkcraajien ohella nimivaneriset panssarilevyt vaimentamassa kaikuaja varmistamassa
luotien pysayttamistil. Kaikki tauluihin ammuttavat luotijagmatjaavat sisalle kontteihinjosta ne on helppo kerata talteenja
kierrattaa. Asfaltoidun ampumapenkan edessa on ns. hylsykourujosta ammutut hylsyt ovat helposti keraltavissa
kierratykseen.

Toiminnasta ei aiheudu paastoja pohjavesiin, eikg alueella olejuoksevaa vettil / viemaryintia. Rata-alue sijaitsec maen
nyppylan lakipisteella, hiekkapohjaisella kankaalla, kymmenia metreja pohjavcdcn ottopaikkaa ylcmpanaja viela eneminan
pohjaveden ylimman tason ylapuotella.

I1 Tiedot on esitetty liitteessS nro

C. TIEDOT PAASTdlSTA VESISTOON JA VIEMARIIN SEKA NIIDEN VAHENTAMISESTA

Ei ole

Q Tiedot on esitetty liitteessa nro
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D. TIEDOT SYNTYVISTA jATTEISTA SEKA NIIDEN MAARISTA JA KASITTELYSTA

14. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKA YMPARISTON KANNALTA PARHAIDEN KAYTANTOJEN
(BEP) SOVELTAMISESTA

Miten toiminta edustaa tai tulee edustamaan parasta kayttokelpoista tekniikkag (tekniikat, kaytannotja aikataulut)?
Kiiytetaan konttiratkaisujajolla varmistetaan kaiken syntyvanjatteen kierratys

I1 Tiedot on esitetty liitteessa nro

15. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON
A. AMO melun vaikutuksista
Ei vaikutusta

B. Vaikutukset maaperaan seka pinta- ja pohjavesiin
Ei vaikutusta

Q Tiedot on esitetty liitteessS nro

16. TIEDOT KAYTrOTARKKAILUSTA, PAASTOJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA SEKA KAYTErTAVISTA
MITTAUSMENETELMISTA

A. Kaynotarkkailu
Radan kaytostaja huollosta seka taululaitteiden toimivuudestaja alueen yleisesta siisteydesta vastaa Vuokatin Urhciluopisto,
joka myosjakaa kayttovuorot asiakkaille.
B. PaastO- ja vaikutustarkkailu
PaastO-ja vaikutustarkkailujarjestetaan yhdcssii ympiiristoviranomaisen kanssa, mikali perusteitaja tarpeita ilmenee.

C. Mittausmenetelmat ja -laitteet, laskentamenetelmatja niiden laadunvarmistus

D. Raportointija tarkkailuohjelmat
Radan kaytfista pidetaan varaus-ja tai paivakirjaa, samoin kuin kicrraiykseen toimitcttavista materiaalcista (lyijy, hylsyt).
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JStenimike Arvioitu maarS
(kg/a)

Kasittely-tal
hyodyntamistapa

Toimituspaikka (jos tiedossa)

Maalitaulut

Patruunoiden pakkaukset 10 pahvijate

Muoviset haulikupit o

Hylsyt 160
Kuusankoski
Kajaani

Muu metalliromu 1 metalin kierr3tys

Kiekot o

Luodit ja haulit 150
Kuusankoski
j<ajaan^

Puujate o
SekajSte 10

Biojate o

Tiedot vaarallisten jatteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jatteiden vastaanottajasta
Toiminnassa ei kasitella vaarallisiajatteita (ongelmajatteita)

Q Tiedot on esitetty liitteessa nro



I1 Tiedot on esitetty liitteessa nro

17. HAKEMUKSEEN LIITETTAVAT TIEDOT

13 Sijaintikartta (liite A)
Asemapiirros (liite B)
Kaavakartta tai -ote (liite C)
Yhdistysrekisteriote (liite D)

n Mahdollisesti tehty sopimus alueen puhdistamisesta ja sen kustannuksista (liite E)

D Muu, mika?

18.ALLEKIRJOITUS
Paikka ja pSivamaara

20.4.2022

Mari Varjonen toimitusjohtaja
Nimen selvennys
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