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KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 a §:n MUKAISESTA VÄHÄISEN AMPUMARADAN 
MUUTOSTA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA / SIEVIN RIISTANHOITOYHDISTYS   
   
 

Hakija: Sievin Riistanhoitoyhdistys ry 

 

Sijainti: 746-407-11-45 (Riihi), 746-407-11-25 (Louetkallio) 

käyntiosoite. Louekalliontie 100, 85320 Sievi  

 

Asia: Vähäisen ampumaradan muutosta koskeva ilmoitus 

 

Hakemus:  

Sievin Riistanhoitoyhdistys on jättänyt Sievin kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 115 a § 

mukaisen ilmoituksen ampumaradan muutostöistä. Rata-alue 

sijaitsee Sievin kunnan Sievinkylässä tiloilla Riihi Rn:o 11:45 ja 

Louetkallio Rn:o 11:25, osoitteessa Louetkalliontie 100. Kiinteistöt 

omistaa Sievin kunta. Ampumarata-alueesta on tehty 50-vuoden 

vuokrasopimus kunnan ja riistanhoitoyhdistyksen välille. 

 

Ampumaradan nykyisellä toiminnalla on Sievin kunnan 

valvontalautakunnan 18.5.1994 § 30 myöntämä toistaiseksi 

voimassa oleva ympäristölupa.  

 

Nyt jätetty muutoshakemus koskee ampumaradan muutostöitä, 

jossa hirviradan ampumasuunta käännetään nykyisestä lännen 

suunnasta kaakkoon.  Lisäksi alueelle rakennetaan uusi karhurata. 

Uusi ampumasuunta on valittu siten, että ampumasuunnassa ei ole 

asutusta tai muitakaan riskialttiita kohteita, joille harhaluodeista 

saattaisi olla vaaraa.  

 

Muutostöiden yhteydessä radan ympärille rakennetaan 4-6 metriä 

korkeat suojavallit, joilla rajoitetaan ampumamelun leviämistä 

ympäristöön ja estetään hallitsematon luotien kimpoaminen 

lähiympäristöön. 

 

Suojavallien rakentaminen toteutetaan siten, että nykyisen radan 

taustavallia ei ole tarpeen kaivaa, koska siihen liittyy maaperän 

kunnostustarpeen arviointi. Uusi taustavalli pinnoitetaan 

vähintään 300 mm hiekka/kivituhkakerroksella luotien 

kimpoamisen estämiseksi. Tarvittaessa taustavalliin kertyvä 

luotiaines voidaan poistaa tästä rakennettavasta hiekkaloukusta ja 

suojakerros uusia. 

 

Alueen kuivatusvedet johdetaan rata-alueen pohjan muotoilulla 

eteläreunalle kaivettavaan ojaan, josta vedet purkautuvat 

ympäröiviin metsäojiin. Lähin vesistö on noin 1 300 metrin 

etäisyydellä rata-alueesta virtaava Petäjäoja. 
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Toiminta sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. 

Ampumaradan läheisyydessä ei ole erityisiä suojelukohteita eikä 

se sijaitse pohjavesialueella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 

1 300 metrin etäisyydellä ampumarata-alueesta koilliseen. 

Louekallion laskettelukeskuksen yläasema sijaitsee noin 300 

metrin etäisyydellä rata-alueesta. Radan ampumasuunta on 

poispäin laskettelurinteestä.   

 

Hakemuksen mukaan alueella ammutaan kiväärikaliiberisilla 

aseilla keskimäärin noin 7 000 laukausta vuodessa, eikä alueella 

ole haulikkorataa. Näin ollen kyseessä on ympäristönsuojelulain 

liitteen 4 kohdan 7 mukaan vähäinen ampumarata, jonka lupa-asia 

käsitellään ilmoituslupana. 

 

Hakemuksen mukaan rata-alueella ammutaan satunnaisesti 

toukokuun alusta joulukuun loppuun välisenä aikana arkipäivisin 

ma-la klo 9-21 ja sunnuntaisin klo 12-21. Tammikuun alusta 

huhtikuun loppuun rata-alueella ei ole toimintaa.  

 

Kuuleminen Tämä kuulutus sekä ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä Sievin 

kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 23.11. - 23.12.2021 välisen 

ajan. 

  

 Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 

Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 

23.12.2021 osoitteella Haikolantie 16, 85410 SIEVI tai sähköisesti 

osoitteeseen kirjaamo@sievi.fi.  

 

 

Sievissä 23.11. 2021 

 

 

  Reijo Peltokorpi 

  ympäristösihteeri 

  puh. 044 4883 264 

   

 

 
 


