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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN KIRJE KOSKIEN AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUVITUSTA

 
Korkea-Ahon Metsäveikot ry:n ampumaradalla on tehty 
ympäristönsuojelutarkastus 26.10.2020, jonka yhteydessä on 
todettu, että ratanne on ympäristölupamenettelyyn  kuuluva 
haulikkoradan perusteella. Ote tarkastuksen 
tarkastuskertomuksesta: 

“Suoritetun tarkastuksen ja toiminnasta saatavilla olevien tietojen 
perusteella voidaan katsoa, että ympäristösuojelulain (527/2014) 
mukainen ympäristöluvan tarve esiintyy.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ympäristölupaa 
edellytetään kaikilta ulkona sijaitsevilta ampumaradoilta, joissa 
10 000 laukausten vuosimäärä ylittyy tai jos ampumaradalla 
tapahtuu haulikkoammuntaa.

Korkea-Ahon Metsäveikkojen ampumaradalle esitetään 
käynnistettäväksi ympäristösuojelulain (527/2014) mukaisen 
ympäristöluvan hakuprosessi tai vaihtoehtoisesti suunnitelmallinen 
ampumaratatoiminnan muuttaminen kevyemmän ilmoitusmenettelyn 
piiriin soveltuvaksi. Kolmantena vaihtoehtona on suunnitelmallinen 
ampumaratatoiminnan lopettaminen.

Luvan tarvetta voidaan harkita uudelleen, mikäli ampumatoiminta 
alueella muuttuu oleellisesti tai toiminnan ei havaita enää 
aiheuttavan ympäristön pilaantumista.” 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää ilmoittamaan tuletteko 
hakemaan ampumaradalle ympäristölupaa/hakemaan ampumarataa 
ilmoitusmenettelyyn (alle 10 000 laukausta/a) vai tuletteko 
lopettamaan ampumaratatoiminnan suunnitelmallisesti. Pyydämme 
ilmoittamaan asiasta Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimistoon 31.08.2021 mennessä. 
 
Jos toiminta loppuu, tulee maaperän mahdollinen pilaantuneisuus 
selvittää. Tässä valvovana viranomaisena on Kaakkois-Suomen ELY-
keskus. Toiminnan loppuessa ampumaradan kaikki rakenteet tulee 
purkaa ja alue siivota luodeista, hauleista ym. jätteistä. Siivoamisen 
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valvonnasta vastaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen 
ympäristönsuojelun palvelualue. 
 
Ensisijaisesti pilaaja 
vastaa maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä sekä 
mahdollisesta puhdistamisesta. Selvitys- ja puhdistusvelvoite siirtyy 
maanomistajalle, jos toiminnanharjoittaja ei huolehdi 
velvoitteistaan. Maanomistaja voi hakea tukea maaperän 
pilaantumisen selvittämiseen Pirkanmaan ELY-keskukselta. Tukea 
voidaan myöntää, kun selvittäminen on perusteltua terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja 
hallitsemiseksi. Tuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen 
aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene 
vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen 
on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen 
kohtuutonta. Puhdistamisesta 
aiheutuvien kustannusten kohtuullisuus ja vastuutaho 
arvioidaan Pirkanmaan ELY-keskuksessa. 
 

Sovellettavat lainkohdat: 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 
 Jätelaki (646/2011) 
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 
 Valtioneuvoston asetus 1308/2015 vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista (muut. 1090/2016)  

 
 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun 
palvelualue 

 
Päivi Uski 
Ympäristötarkastaja 
paivi.uski(at)lappeenranta.fi 
p. 040 547 7357 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voit tarkistaa 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamosta. 
 

Jakelu: Korkea-Ahon Metsäveikot ry

Juha Kemppi
Majavatie 5
45150 Kouvola
juha.kemppi@ctse.fi
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Linkkejä: 
https://metsastajaliitto.fi/ampumaratoihin-liittyvat-asiat 
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/02/27/maa-ja-metsatalousministeriolta-merkittava-tuki-
ampumaratojen-ymparistoluvitukseen/ 
https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa 
https://www.ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi 
https://maaperakuntoon.fi/fi-FI 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://metsastajaliitto.fi/ampumaratoihin-liittyvat-asiat&data=04%7C01%7Cemmi.ikaheimo@lappeenranta.fi%7C9c1e67c721264f92a74e08d8c99b3dad%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C637481015913331287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=XDuH5tIOhRoLn7mhB8T+rBK2Db5UfS2CN/2Uj32y1mk=&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/02/27/maa-ja-metsatalousministeriolta-merkittava-tuki-ampumaratojen-ymparistoluvitukseen/&data=04%7C01%7Cemmi.ikaheimo@lappeenranta.fi%7C9c1e67c721264f92a74e08d8c99b3dad%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C637481015913331287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=OqjQoSYRscxuaxSTuoEMbx+Qin4DEL4st0kSiJbEPYI=&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/02/27/maa-ja-metsatalousministeriolta-merkittava-tuki-ampumaratojen-ymparistoluvitukseen/&data=04%7C01%7Cemmi.ikaheimo@lappeenranta.fi%7C9c1e67c721264f92a74e08d8c99b3dad%7Cfe848ef349b84784b93033a7dd2e9a29%7C1%7C0%7C637481015913331287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=OqjQoSYRscxuaxSTuoEMbx+Qin4DEL4st0kSiJbEPYI=&reserved=0
https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
https://www.ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi
https://maaperakuntoon.fi/fi-FI
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