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YMPTEKLT § 110 
Ympäristötarkastaja ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 28 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnalle.

Päätös sisältää ratkaisun YSL 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan
aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA
Vuokatti Sport Resort Oy
Opistontie 4
88610 Vuokatti

Y-tunnus: 1059240-9

Yhteyshenkilö: Urpo Sorsa, puh. 0500284084

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Vuokatti Sport Resort Oy hakee lupaa ampumaradalle, joka sijoittuu
Sotkamon kunnassa tilalle Sivakka 765-401-4-157. Alueen sijaintikartta on
esityslistan erillisenä liitteenä

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki 28 §
Ympäristönsuojelulain liite 4 kohta 7

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen
viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 713/2014) 2 §:n 3
momentin mukaan.

ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille 20.4.2022.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA TOIMINTAA KOSKEVAT
LUVAT
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 27.10.2003 hyväksymä
Vuokattikeskuksen ja hiihtotunnelin ympäristön asemakaava. Ampumarata
sijoittuu asemakaavan mukaiselle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle
(VU). Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta käyttötarkoituksen
osalta. Suunniteltu rata-alue ei aiheuta haittaa virkistysalueen käytölle.



Toiminnalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa. Sotkamon ympäristö- ja
tekninen lautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan asemakaavan
käyttötarkoituksesta ampumaratatoiminnalle 18.5.2022. Sotkamon kunnan
rakennustarkastaja on myöntänyt toimenpideluvan ampumaradan
rakentamiselle 17.6.2022.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Ampumarata sijoittuu Sotkamon kunnan omistamalle tilalle Sivakka
765-401-4-157. Radan suunniteltu sijaintipaikka kiinteistöllä on
hiihtotunnelin päädyn vieressä mäennyppylällä, ampumasuunnan ollessa
koillisesta lounaaseen. Radalta on kesäisin rullahiihtoyhteys rullaradalle ja
talvella hiihtoyhteys ensilumenladulle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin
200 metrin päässä. Ampumarata sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle ja lähin
vedenottamo on 400 metrin päässä. Alueen puusto on harvahkoa
mäntymetsää ja alueelta joudutaan kaatamaan puustoa sekä tasaamaan
puustoa radan taulujen puoleisesta päästä n. 1,2 metrin korkeudelta. Alue on
hiekkapohjaista kangasmetsää.

TOIMINNAN KUVAUS
Uusi ampumarata mahdollistaa uutta harjoittelu-, tutkimus- ja
palvelutoimintaa ampumahiihdon tarpeisiin. Ampumarata-alueen laajuus on
30 x 65 metriä ja ampumaetäisyys 50 metriä. Ampumapenkka on asfaltoitu
ja siinä on 8 ampumapaikkaa. Ampumataulut ovat taululaitteissa, jotka
sijaitsevat lukittavissa 12 m pitkissä, 2,5 m leveissä ja 2,6 m korkeissa
merikonteissa. Sivusta aukaistavia merikontteja on kaksi kappaletta
rinnakkain ja ne varustetaan valmiiksi lyijyn keräimillä ja ääntä
vaimentavilla iskemälevyillä. Lisäksi radalle rakennetaan turvallisuutta
lisäävät puurakenteet. Ampumapenkan yhteyteen rakennetaan 2–4
valopylvästä ja hylsykourut, sekä yksi 6 x 3 tutkimuskontti, jossa on
tutkimusvälineistöä ampumissuorituksen analysointiin. Ampumapenkan
yhteyteen tehdään uudella innovaatiolla laukaisusuojat, jotka estävät
harhalaukaukset jo niiden lähtöpäässä.

Ampumaradalla on liikennettä kevyiden ajoneuvojen osalta 7 käyntiä
viikossa. Radan käyttöajat ovat ma-su 8–21. Ampumaradalla käytetään
aseena pienoiskivääriä (kaliiperi .22) ja patruunoina ampumahiihtosääntöjen
mukaisia aliäänipatruunoita. Laukaisumäärät ovat vuodessa 8000 ja
kuukaudessa 666. Rataa käyttävät puolustusvoimat, seurat ja maajoukkueet.
Ampumaradalla ei ole kilpailutoimintaa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN
Melu
Melun häiritsevyyteen vaikuttaa aseen kaliiberi, ampumasuunta, maaston
muoto, radan suojauselementit, ampuma-ajat, muu taustamelu ja asumusten
läheisyys. Suunnitellun radan ratkaisut kuten merikonttien ääntä



vaimentavat iskemälevyt ja käytettävät aseet ja patruunat kaikkinensa
minimoivat äänitason selvästi alle virkistysalueille määritetyn
ampumaratojen 60–65 dB:n kynnyksen. Radan käyttöaika on rajattu klo
8.00–21.00 väliseksi ajaksi.

Maaperä ja pohjavesi
Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjavesiin, eikä alueella ole juoksevaa
vettä tai viemäröintiä. Rata-alue sijaitsee mäennyppylän lakipisteellä
hiekkapohjaisella kankaalla kymmeniä metrejä pohjaveden ottopaikkaa
ylempänä ja vielä enemmän pohjaveden ylimmän tason yläpuolella.

Laukaisusuojat estävät harhalaukaukset jo niiden lähtöpäässä.
Merikonteissa on lyijynkerääjien ohella filmivaneriset panssarilevyt
varmistamassa luotien pysäyttämistä. Merikonttiratkaisu takaa luotien ja
lyijyjäämien talteen ottamisen. Kaikki taululaitteita kohden ammutut luodit
jäävät sisälle kontteihin, josta ne on helppo kerätä kierrätykseen.
Ampumapenkan hylsykourut kasaa ammutut hylsyt, jotka on helppo kerätä
talteen ja toimittaa kierrätykseen.

Jätteet
Toiminnasta syntyy jätettä seuraavasti:

Jätenimike Arvioitu
määrä
(kg/a)

Käsittely- tai
hyödyntämistapa/toimituspai
kka (jos tiedossa)

Patruunoiden
pakkaukset

10 Pahvijäte

Hylsyt 160 Kuusankoski, Kajaani

Muu
metalliromu

1 Metallin kierrätys

Luodit ja haulit 150 Kuusankoski, Kajaani

Sekajäte 10

Toiminnassa ei käsitellä vaarallisia jätteitä.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Radan käytöstä ja huollosta sekä taululaitteiden toimivuudesta ja alueen
yleisestä siisteydestä vastaa Vuokatin Urheiluopisto, joka myös jakaa
käyttövuorot asiakkaille. Päästö- ja vaikutustarkkailut järjestetään yhdessä
ympäristöviranomaisen kanssa, mikäli perusteita ja tarpeita ilmenee. Radan
käytöstä pidetään varaus- ja päiväkirjaa, samoin kuin kierrätykseen
toimitettavista materiaaleista.



POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Rata-alue eristetään suojaratkaisuin (merikontit, suojaseinäratkaisut,
suoja-aidat, uusi harhalaukausten esto innovaatio) luotien harhautumisen ja
alueelle pääsyn estämiseksi. Alueelle asetetaan tarvittavat infotaulut ja
varoituskyltit sekä toimintaohjeet. Radan luvaton käyttö estetään lukittavin
kontein, mikä estää myös ilkivaltaa.

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN
SOVELTAMISESTA
Toiminnassa pohjavesialueella käytetään konttiratkaisua, jolla varmistetaan
syntyvän jätteen kierrätys.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Sotkamon kunnan internetsivuilla
25.5.-1.7.2022. Hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto läheisten
kiinteistöjen omistajille.

  Lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin lausunto terveydensuojeluviranomaiselta ja
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 2.3.2022 antamassaan lausunnossa
mm. seuraavaa:

”Laukausmelun tasoksi on mitattu alle 60 dB lähintä häiriintyvää kohdetta
vastaavalla etäisyydellä. Vaikka mittaustulos alittaakin VnP:ssä 53/1997
annetun raja-arvon 65 dB, saatetaan impulssimainen melu kokea siitä
huolimatta häiritseväksi etenkin muutoin hiljaisempana aikana. Siksi
terveydensuojeluviranomainen suosittaa, että lähimmille häiriintyville
kohteille aiheutuvaa meluhaittaa arvioidaan joko melumallinnuksella tai
tekemällä mahdollisuuksien mukaan melumittaus häiriintyvän kohteen
pihalla.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole hankkeesta
huomautettavaa, mikäli se toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla.”

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 4.7.2022
antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:

”Konttirata sijoitetaan Vuokatin vedenhankinnan kannalta tärkeälle
pohjavesialueelle ja lähin vedenottamo on 400 metrin päässä. Vaikka
radalta ammusten raskasmetallijäämien kerääminen on hallinnassa



konttien vuoksi, radan toimivuutta tulisi silti tarkkailla herkän
sijaintipaikan vuoksi alkuvaiheessa salaojien vedestä. Kainuun ELY-keskus
suosittelee, että kyseessä olevan pienoiskivääriradan tarkkailuohjelma
yhdistetään Vuokatin ampumaradan tarkkailuohjelmaan.

Kainuun ELY-keskuksen näkemys on, että mikäli alueelle myönnetään
ympäristölupa tulisi siihen sisällyttää mm. seuraavat lupamääräykset:

-Salaojien vesinäytteistä tulisi tutkia lyijyn Pb, antimonin Sb, arseenin As,
kuparin Cu ja sinkin Zn liukoiset pitoisuudet sekä pH joka toinen vuosi.
Tarkkailua voidaan harventaa tai se voidaan lopettaa, mikäli tuloksista
ilmenee, ettei päästöjä synny.

-Toimintaa koskien on tehtävä vuosittain raportti, jossa kerrotaan
tarkkailutulosten lisäksi mitä korjaus-, huolto- ja
ympäristönsuojelutoimenpiteitä alueella on tehty.

-Toiminnanharjoittajan on varauduttava taloudellisesti seurantaan,
kunnossapitoon ja mahdollisiin tuleviin ympäristönsuojeluinvestointeihin.

-Alueelle on tehtävä tarkkailusuunnitelma, joka on lähetettävä kunnan lupa-
ja valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi viimeistään puoli vuotta
mahdollisen ympäristöluvan saatua lainvoiman.

-Luotiloukut on tarkastettava vuosittain. Luotiloukkujen tarkastuksista ja
huoltotoimenpiteistä on raportoitava vuosiyhteenvetoraportissa. Luodit on
poistettava ja toimitettava kierrätykseen säännöllisesti.

-Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava hyvissä ajoin tai vähintään puoli
vuotta aikaisemmin valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta ja
esitettävä yksityiskohtaiset suunnitelmat toiminnan lopettamisesta ja alueen
puhdistamisesta ja kunnostamisesta

-Lupamääräykset on tarkistettava kymmenen vuoden kuluttua luvan
voimaantulosta, mikäli lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana.

-Luvassa on edellä esitetyn lisäksi annettava tarvittavat määräykset
toiminnan jätehuollosta, ympäristönsuojelurakenteiden kunnossapidosta,
mahdollisista aikarajoituksista ampuma-aseiden käytölle, alueen käyttöön
liittyvästä kirjanpidosta ja raportoinnista.

  Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on annettu mahdollisuus antaa vastineensa lausuntojen johdosta.
Hakijalla ei ole huomautettavaa lausunnoissa esitettyyn.



Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Teija Härkönen, puh. 044 750
2179 tai teija.harkonen@sotkamo.fi

Tekninen johtaja
Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Vuokatti Sport Resort Oy:lle

ympäristönsuojelulain 28 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan ampumaradalle
Sotkamossa tilalle Sivakka 765-401-4-157. Toiminnassa tulee noudattaa
lupahakemuksessa esitettyä sekä seuraavia lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
 1. Ampumaradalla saa käyttää aseina .22-kaliiperisia pienoiskiväärejä.

Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja.
Toiminta-ajoista sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot on
kerrottava ampumarata-alueelle sijoitetulla taululla ja muulla tavalla siten,
että kaikki rataa käyttävät ja sen läheisyydessä asuvat ovat niistä tietoisia.
Lisäksi ampumarata-alueen maastoon on asetettava rajamerkinnät ja
varoitustaulut sekä huolehdittava niiden kunnossapidosta. (YSL 52 §)

 Perustelut:
Tiedotusvelvollisuus on määrätty, jotta kaikki radan käyttäjät olisivat
tietoisia sallituista ampuma-ajoista ja jotta radan käyttäjät, naapurit sekä
virkistysalueella liikkuvat ihmiset voivat varautua ammunnan aiheuttamiin
häiriöihin. Tarvittaessa radan toiminnasta voi tiedustella ilmoitetulta
yhteyshenkilöltä. Alueen maastomerkinnöillä ja varoitustauluilla voidaan
varmistaa rata-alueen yleinen turvallisuus sekä ehkäistä ulkopuolisten
liikkumista alueella.

 2. Ammunnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasoa
impulssiaikavakiolla määritettyä arvoa 65 dB (LAimax) asumiseen
käytettävillä alueilla ja 60 dB loma-asutukseen käytettävillä alueilla.

 Toiminnanharjoittajan on vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta
teetettävä alueella melumittaukset. Mittaukset on tehtävä lähimpien melulle
alttiiden kohteiden pihapiirissä. Mittausraportti tulee toimittaa
lupaviranomaiselle viipymättä sen valmistuttua. (YSL 52 §, VNp 53/1997)

 Perustelut:
 Hakemukseen liitettyjen melumittauksen ja -selvityksen perusteella

melutasot eivät ylitä lähimmissä kohteissa valtioneuvoston päätöksen
ohjearvoja. Meluhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi melutasot annetaan
sitovina raja-arvoina. Mittauksilla voidaan varmistaa, että sallitut melutasot
eivät ylity.

 3. Alueella syntyvät hulevedet on johdettava siten, että lyijyä tai muita
raskasmetalleja ei pääse maaperään tai pintavesiin ja niiden kautta
pohjaveteen. (YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §)



 Perustelut:
 Ampumarata sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle pohjavedenottamon

läheisyyteen, minkä vuoksi on tärkeää varmistaa, ettei toiminnasta aiheudu
pohjaveden pilaantumisen riskiä tai vaaraa vedenotolle.

 4. Ampumaradan salaojien vesinäytteistä on tutkittava lyijyn Pb, antimonin
Sb, arseenin As, kuparin Cu ja sinkin Zn liukoiset pitoisuudet sekä pH joka
toinen vuosi. Tarkkailu voidaan lopettaa kolmen näytteenottokerran jälkeen,
mikäli tuloksista ilmenee, ettei päästöjä synny. (YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §)

Perustelut:
Lupamääräys on annettu maaperän, pohja- ja pintavesien suojelemiseksi.
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi seurantatulosten
perusteella tarvittaessa antaa lisämääräyksiä tai rajoittaa toimintaa, mikäli
haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen tätä edellyttää.

5. Luotiloukut on tarkastettava vuosittain. Luotiloukkujen tarkastuksista ja
huoltotoimenpiteistä on raportoitava vuosiyhteenvetoraportissa. Kontin
kunto sekä ampumaradan rakenteiden toimivuus on varmistettava
säännöllisesti. Luodit, luotijäämät ja hylsyt on poistettava ampumapaikoilta
ja taulualueelta riittävän tiheästi ja toimitettava kierrätykseen säännöllisesti.
(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §)

Perustelut:
Ympäristönsuojelurakenteiden kunnossapidolla ehkäistään maaperän, pohja-
ja pintavesien pilaantumista.

6. Ampumarata-alueella syntyvät jätteet on käsiteltävä siten, ettei niiden
käsittelystä tai varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Ampumaradan
jätehuollossa on noudatettava Sotkamon kunnassa voimassa olevia Kainuun
jätehuollon kuntayhtymän Ekokympin antamia jätehuoltomääräyksiä sekä
jätelakia. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikallaan ja
säilytettävä toisistaan erillään. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti
hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön.
(YSL 7 §, 52 §, 58 §, JL 8 §, 13 §, 15 §)

Perustelut:
Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava
siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on pyrittävä
hyödyntämään. Lisäksi toiminnanharjoittajan on huolehdittava
asianmukaisesta jätehuollon järjestämisestä. Toiminnassa syntyvistä jätteistä
ei saa muodostua haittaa ympäristölle tai terveydelle.

7. Luvanhaltijan on seurattava ampumaratatoiminnan parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja otettava sitä soveltuvin osin



käyttöönsä jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.
(YSL 6 §, 7 §, 52 §, 53 §)

Perustelut:
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen myötä voi tulla
mahdollisuuksia vähentää päästöjä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan
haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten
ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

8. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa toiminnastaan.
Käyttöpäiväkirjaan on kirjattava ainakin tiedot ampumapäivistä ja
kellonajoista, radan käyttäjien ja laukausten lukumääristä, poikkeavista
tilanteista sekä toiminnasta syntyneiden jätteiden määrästä ja laadusta,
keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä
esitettävä valvovalle viranomaiselle. (YSL 62 §, JL 120 §)

Perustelut:
Määräys on tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Laukausmäärien ja
toiminta-aikojen tarkkailulla varmistetaan, että toiminta on lupahakemuksen
mukaista. Jätteisiin liittyvällä tarkkailulla pyritään estämään alueen
roskaantumista ja varmistamaan jätteiden luvanmukainen käsittely.

9. Ampumaradan toiminnasta on laadittava vuosiyhteenveto, joka on
toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Sotkamon
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiraportista on käytävä ilmi
ainakin seuraavat asiat:
- käyttäjien määrä
- ampumapäivät ja niiden lukumäärä
- arvio ammuttujen laukausten määristä sekä ympäristöön kohdistuvasta
laskennallisesta kuormituksesta lyijyn osalta
- tiedot jätteiden määrästä ja niiden käsittelystä
- ympäristönsuojeluun liittyvät poikkeavat tapahtumat (YSL 62 §)

Perustelut:
Määräys raportoinnista on annettu valvonnan järjestämiseksi ja
tiedonsaannin takaamiseksi. Toiminnasta saatujen tietojen perusteella
viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tarvittaessa
ryhtyä toimenpiteisiin ympäristön laadun varmistamiseksi.

10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Sotkamon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista olennaisista
muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. (YSL 29 §, 170 §)

Perustelut:
Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä
tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys, tulee toiminnassa tapahtuvista



muutoksista ilmoittaa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
hyvissä ajoin.

11. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava hyvissä ajoin tai vähintään puoli
vuotta aikaisemmin valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta ja
esitettävä yksityiskohtaiset suunnitelmat toiminnan lopettamisesta ja alueen
puhdistamisesta ja kunnostamisesta.

Perustelut:
Määräys on annettu ampumaratatoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen
korjaamiseksi toiminnan loppuessa.

ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

LAUSUNTOJEN, MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN
HUOMIOIMINEN
Terveydensuojeluviranomaisen ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunnoissa esittämät asiat on huomioitu
lupamääräyksiä annettaessa.

Muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty.

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Toiminta, jota harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla täyttää
ympäristönsuojelulain, jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten
edellyttämät vaatimukset. Lisäksi se täyttää vaatimukset, jotka on asetettu
luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla. Lupaviranomainen on tutkinut ja
huomioinut asiasta annetut lausunnot. Edellä mainitun perusteella lupa
myönnetään. (YSL 48 §)

Luvan myöntämisen edellytykset
Annetut lupamääräykset huomioon ottaen ampumaradan toiminnasta ei
aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta muun tärkeän pohjaveden käyttömahdollisuuden vaarantumista
toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on
otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja
onnettomuusriski. Ympäristö- ja tekninen lautakunta on myöntänyt
ampumaradalle poikkeusluvan 18.5.2022. (YSL 49 §)

LUVAN VOIMASSAOLO



Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA
HUOLIMATTA
Toiminnanharjoittaja on hakenut YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa
toiminta muutoksenhausta huolimatta. Sotkamon kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä
lupapäätöstä ja lupahakemusta noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta hakijan esittämillä perusteilla hakijan esittämällä vakuuden
määrällä 2000 €.

Perustelut:
Haettavasta toiminnasta ei aiheudu lupahakemuksen ja lupamääräysten
mukaisesti toimittaessa sellaista haittaa ympäristölle, joka ei olisi
ennallistettavissa. Aloittaminen vakuutta vastaan ei tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi. (YSL 199 §)

KÄSITTELYMAKSU
Tämän luvan käsittelymaksu on 2500 €. Käsittelymaksu perustuu Sotkamon
kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 27.1.2021 § 8 hyväksymään
ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014)
Jätelaki (JL 646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista
(VNp 53/1997)
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 27.1.2021

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85
§:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Sotkamon
kunnan verkkosivuilla osoitteexsa https://www.sotkamo.fi/kuulutukset
-kohdassa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Päätös
Hakija

Jäljennös päätöksestä
Kainuun ELY-keskus
Terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedon saaneet



MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.
Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen. 

 Ympäristötarkastaja Teija Härkönen oli asiantuntijana tämän pykälän
esittelyn aikana. 

 _______

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN
 Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa

hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen
ympäristövaikutukset ilmenevät
- Kainuun ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Päätöksen, Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.08.2022
§ 110, tiedoksisaantipäivä on 9.9.2022.  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän
päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta Vaasan
hallinto-oikeuteen os.

 Vaasan hallinto-oikeus
 PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4.krs)
 65101 VAASA
 Sähköposti:vaasa.hao@oikeus.fi
 Puh.vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760
 Aukioloaika: ma-pe 8:00-16.15



Valitusaika päättyy 10.10.2022.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää
tutkimatta.

 VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ J A ALLEKIRJOITTAMINEN
 Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa

valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen

vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta haetaan

 Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:

 - päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys

valitusajan alkamisen ajnakohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
 Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
 Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikudessa

oikeudenkäyntimakusa 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa
laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräsitä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.


