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Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi

KUULUTUS
Ympäristölupahakemus olemassa olevan ampumaradan toimintaan, Kiuruvesi
(Dnro 76/11.01.00.00/2021)
Kuulutuksen julkaisupäivä
13.10.2021
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.10.2021.
Hakija
Kiuruveden riistanhoitoyhdistys
Asia
Ampumaradan ympäristölupahakemus kiinteistöllä Ampumarata 263-414-16-22
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Rata sijaitsee Kiuruveden kaupungissa osoitteessa Haapakummuntie 62, 74700
Kiuruvesi. Kiinteistön omistaa Kiuruveden riistanhoitoyhdistys. Radan nykyinen
ympäristölupa päättyy 31.12.2021.
Lupaa haetaan 72 000 laukaukselle vuodessa: haulikkoradalla 60 000,
pistooliradalla 6 000 ja kivääriradalla 6 000. Radan aukioloajat ovat: ma-pe 9:0021:00, la 9:00-18:00 ja su 12:00-18.00. Virallisina juhlapyhinä ja niiden aattoina rata
on suljettu. Ampumakokeissa ja kilpailuissa rata aukeaa sunnuntaisin klo 10.
Kivääriradalla on 75 m ja 100 m ampumakopilliset ammuntapaikat. Pistooliradalla on
25 m ja jatkossa myös 50 m ammuntapaikat sekä haulikkorata, jossa lajeina skeet,
trap ja compak. Kivääriradalla on luotiloukku ja taustapenkassa kumimatto.
Pistooliradoilla luotiloukut. Haulikkoradalla haulien leviämisalue on noin 250 m
mittainen vyöhyke ammuntapaikoilta.
Hakemus sisältää myös YSL 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan
aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölautakunta tekee
hakemuksen johdosta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun päätöksen.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja lupahakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.10.2021 –
22.11.2021 Kiuruveden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa
www.kiuruvesi.fi
sekä
Ylä-Savon
SOTE
kuntayhtymän
internetsivuilla
(https://www.ylasavonsote.fi/fi/ilmoitukset-ja-kuulutukset).
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä kirjallisen
muistutuksen hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus
ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää mainita yksilöidyt
vaatimukset sekä niiden perusteet, muistuttajan nimi, osoite, mahdollinen
sähköpostiosoite, puhelinnumero, kiinteistön nimi ja rekisterinumero, kylä ja kunta,
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Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana, viimeistään
22.11.2021 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle, postiosoite PL
4, 74101 Iisalmi tai käyntiosoite Riistakatu 5 B, 3. krs., Iisalmi tai sähköpostilla
kirjaamo@ylasavonsote.fi.
Tiedoksianto muille haltijoille
Kiinteistön omistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristönsuojelutarkastaja Veera
veera.kajanus@ylasavonsote.fi

Kajanus,

puh.

040 568

2619,

s-posti

Kiuruvesi 11.10.2021
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta
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