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Viitetiedot: Valvontaohjelman mukainen tarkastuskäynti 
 
 
 
Tarkastusmuistio 9.9.2018 
 
   
 

Aika: 9.9.2018, klo 13.00-14.45 
Paikka: Lievestuoreen ampumarata 
Läsnä: Pekka Marttinen, Juha Kallio, Arvi Partti ja Erkki Marttinen (Lie-

vestuoreen Ampujat ry) 
 Ilpo Luukkonen (Lievestuoreen Kala-ja Metsämiehet ry) 
 Pälvi Pöyhönen, ympäristönsuojelusihteeri, Laukaan kunta 

 
 
 Lievestuoreen Ampujat ry:llä ja Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry:llä on 

Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan 1.3.2013 myöntämä ympäristö-
lupa ampumaradalle Lievestuoreella kiinteistöllä Rahka 410-411-3-30. Lieves-
tuoreen ampumaradalla on Lievestuoreen Ampujat ry:n käytössä 25 m pis-
toolirata jossa on 10 ampumapaikkaa sekä 50 m pienoiskiväärirata, jossa n 
myös 10 ammuntapaikkaa. Pienoiskivääriradan takavalli on 100 m päässä 
ammuntapaikoista, mutta tätä etäisyyttä ei käytetä ammunnoissa. 25 m ja 50 
m radoilla on luotiloukut.  

 
Tarkastuksella kirjattiin ylös, että Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry:n yh-
teyshenkilö on nykyään Ilpo Luukkonen, ja hän on myös haulikkoradan rata-
vastaava. Pekka Marttinen on puolestaan pistooli- ja pienoiskivääriradan ra-
tavastaava. 
 
Radoilla järjestettävistä kilpailuista ei ole ilmoitettu valvontaviranomaiselle 
etukäteen kuten lupamääräyksessä 5. on edellytetty. Pienimuotoisia kilpailuja 
radoilla on kuitenkin järjestetty. Ratojen toiminta-ajoista ja toimintaohjeista 
on tiedotettu hyvin radoittain, ratavastaavien yhteystiedot sekä hälytysnu-
merot ja radan koordinaatit ovat hyvin esillä. Ampumarata-alueen ympärillä 
on alueen toiminnasta kertovia varoitustauluja ja rata-alue on aidattu muovi-
sella työmaa-aidalla ja hirvinauhalla. Ampumaradan käyttökirjanpito hoide-
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taan radoittain vihkoon merkitsemällä ja käyttötiedot on toimitettu vuosit-
tain valvontaviranomaiselle lupamääräyksen 6. mukaisesti. Käynnissä olevista 
ammunnoista kertova punainen lippu ja tien varressa oleva lukittava puomi 
ovat paikallaan ja käytössä. Pistooli- ja pienoiskivääriradoilla on luotiloukut, 
jotka on tyhjennetty säännöllisesti. Lupamääräyksessä 7. edellytetty vähin-
tään 2.5 m korkea maavalli on rakennettu. 
 
Luotiloukut on tyhjennetty säännöllisesti, kuten myös maahan kertyneet hyl-
syt ja muut roskat. Pistooli- ja pienoiskivääriradoilla kuivajäte kerätään jä-
tesäkkiin, joka toimitetaan jätteenkeräykseen, haulikkoradalla on kuivajät-
teelle jäteastia, jonka tyhjentää jätehuoltoyritys. Metallijäte toimitetaan 
asianmukaiseen keräyspisteeseen. Haulikkoradalla saa käyttää ainoastaan 
biohajoavia kiekkoja, joiden kappaleet on jätetty maahan. Haulikkoradan am-
pumapaikkojen vieressä olevat jäteastiat olivat suhteellisen täynnä, ne tyh-
jennetään syyssiivouksen yhteydessä. Muuten radat ja niiden ympäristö ovat 
siistit. 
 
Toiminnasta ei ole tullut Laukaan ympäristövalvontaan valituksia, eikä am-
pumaradalla ole ollut onnettomuuksia tai poikkeuksellisia tilanteita, joista oli-
si valvontaviranomaiselle ilmoitettu. Lievestuoreen Ampujat ry:llä on inter-
net-sivut ( http://lieva.nettisivu.org ), josta löytyy myös ympäristölupapäätös. 
Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry:llä on myös internet-sivut 
(http://www.lievestuoreenkalajametsamiehet.com/ammunta.htm ), jonne 
ympäristölupapäätöksen voisi myös laittaa, näin se olisi helposti jokaisen har-
rastajan luettavissa. 
 
 

Johtopäätökset 
Tarkastuksella todettiin, että toiminta on lupapäätöksen mukaista, eikä lu-
paan ole tarpeen hakea muutosta. Kilpailutapahtumista tulee lupapäätöksen 
mukaisesti tiedottaa valvontaviranomaisia vähintään viikkoa ennen tapahtu-
maa. Tämä on tarpeen, koska suosittu ulkoilureitti kulkee aivan ampumara-
dan vierestä, sen käyttäjiä tulee voida tarpeen vaatiessa kilpailuista informoi-
da. 

 
 Tarkastuskäynti on ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukainen (YSL 168 

§) ja siitä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 
290 euroa. Lievestuoreen ampumarata kuuluu valvontaluokkaan III, tarkastus 
suoritetaan joka 5. vuosi. YSL 206 §:n ja Laukaan ympäristönsuojeluviran-
omaisen maksutaksan 12 §:n perusteella valvontamaksu voidaan mikroyrityk-
sissä määrätä 30 %:a maksutaksaa pienemmäksi, mikäli toiminnanharjoittaja 
on toimittanut valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa 

http://lieva.nettisivu.org/
http://www.lievestuoreenkalajametsamiehet.com/ammunta.htm
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tai tasetta koskevat YSL 206 §:n mukaiset tiedot alennuksen myöntämiseksi. 
Valvontamaksuksi tulee tällöin 203 euroa. Lupamaksu jaetaan seurojen kes-
ken puoliksi, ja saadakseen valvontamaksun pienemmäksi tulee seurojen 
toimittaa liikevaihtoa kuvaavat tase- ja tuloslaskelmat kahden viikon sisällä 
tarkastuksesta eli 21.9.2018 mennessä. 

  
  

  
 
 
 
 
 
Pälvi Pöyhönen 
ympäristönsuojelusihteeri 

 
 
Jakelu Lievestuoreen Ampujat ry, Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry 
 
Tiedoksi Laukaan lupalautakunta 


