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ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 
(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 

Ilmoitus on saapunut 

VÄHÄISTEN AMPUMARA TOJEN 
ILMOITUSLOMAKE 
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §) 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toi
mintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?" 

1. AMPUMARATA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on

D uusi ampumarata Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta 
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 

D olemassa olevan ympäristöluvan saaneen Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta 
ampumaradan toiminnan olennainen muut- (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
taminen (YSL 115 a §) 

Mitä muutos koskee? 

D olemassa olevan ampumaradan ympäristö- Mitä muutos koskee? 
luvan muuttaminen (YSL 115 a §) 

D ilmoituspäätöksen saaneen ampumaradan Mitä muutos koskee? 
toiminnan tai tietojen muuttumisen ilmoitta-
minen (YSL 170 §) 

� olemassa oleva ampumarata, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä 

Yleiskuvaus toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista 

D Tiedot on esitetty liitteessä nro 

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT
ToiminnanharJ!>ittajan nimi tai toiminimi Kotipaikka Y-turinus
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Ilmoituksen tekijän nimi Postiosoite 
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3. AMPUMARADAN YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI SEKA TIEDOT KAAVOITUKSESTA JA AMPUMARADAN
SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖSTÄ JA SEN LAADUSTA

Ampumaradan nimi Sijaintipaikka (kunta, kylä} 

kt=t'A0i� k v,N,·1,:..�,,,, 
Käyntiosoite 
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Radan yhteyshenkilön nimi 
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Puhelinnumero 

Toiminnan vastuutienkilön nimi Uos Puhelinnumero 
eri kuin yhteyshenkilö) 

Toiminnan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 
pohjoinen (N) 1'-1 'it' 3SL/ 
itä (E) J 9 (p '{ 'I :;. 

Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote ilmoituksen liitteeksi D) 
D Maakuntakaava 

D Yleiskaava tai osayleiskaava, alueen kaavamerkintä: 

D Asemakaava, tontin kaavamerkintä: 

D Ranta-asemakaava 

D Poikkeamispäätös 

D Suunnittelutarveratkaisu 

00 Ei oikeusvaikutteista kaavaa

D Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

D Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 

Tiedot radan sijaintipaikan ympäristöstä ja sen laadusta 

Kiinteistötunnus 
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Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Sähköpostiosoite 

Kaikki häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 1 000 metrin etäisyydellä ampumara
dasta: 

Kohde 

Asuinkiinteistö 

Loma-asunto 

Koulu tai päiväkoti 

Leikkikenttä 

Sairaala 

1 tai II luokan pohjavesialue 

Pohjavedenottamo 

Talousvesikaivo 

Virkistysalue 

Natura 2000 -alue 

Muu luonnonsuojelualue 

Vesistö 

Muu häiriölle altis kohde 

Kohteen nimi, kiinteistötunnus 
tai käyntiosoite 
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Etäisyys 
toiminnasta (m) 
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D Lähiseudulla sijaitsee muita ympäristöä kuormittavia toimintoja, mitä? 

Etäisyys toiminnasta, jota ilmoitus koskee m 

Tiedot sijaintipaikan ympäristön laadusta 

6044 / 01.2019 2 

Merkintä sijaintikartalla 
(liite A) 













18. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä 

J(,' 1-1:1 (A 

Allekirjoitus (tarvittaessaNimen 

selvennys 

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. llmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
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