VIREILLÄOLOKUULUTUS
17.5.2017
TUUDno-2017-182

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:

MÄNTSÄLÄN AMPUMARATAYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, HIRVIHAARAN AMPUMARATA, MÄNTSÄLÄ
Hakija:

Mäntsälän ampumaratayhdistys, Heinarontie 444, 04820 KAUKALAMPI
Yhteyshenkilö: Per-Henrik Ekholm, puh. 0400 306 753

Paikka:

Mäntsälän kunta, Hirvihaara, Hirvihaarantie 751, kiinteistö Kaivanto
505-403-8-36.

Toiminta:

Mäntsälän ampumaratayhdistys hakee ympäristölupaa ampumaratatoiminnalle. Lupahakemus koskee olemassa olevaa rataa, joka on velvoitettu hakemaan ympäristölupaa. Hirvihaaran ampumarata on perustettu vuonna 1976.
Toimintaa on laajennettu useassa vaiheessa.
Ampumaradalla on pienoiskiväärirata, pistoolirata, villikarjurata, liikkuvan hirven rata, 2 seisovan hirven rataa, luodikkorata, 6 haulikkorataa sekä riistapolku. Näiden ratojen osalta on voimassa Mäntsälän ympäristölautakunnan
29.5.2008 § 137 myöntämä ympäristölupa. Näiden ratojen osalta hakemus
koskee toiminnan muuttamista.
Ampumaradalla on 7 haulikkorataa (kaksi trap-rataa, kolme trap/skeet-rataa ja
yksi trap/skeet/compak-rata), joiden osalta vuoden 2008 ympäristölupa on palautettu uudelleen ratkaistavaksi. Nyt vireillä oleva ympäristölupa koskee haulikkoratojen toimintaa. Haulikkoradoilla ammutaan 350 000 laukausta vuodessa ja savikiekkoja käytetään noin 300 000 kappaletta. Haulien leviämisalue
on noin 6,4 hehtaaria ja runsaasti hauleja esiintyy noin 1,8 hehtaarin alueella.
Ampuma-ajat:
1.3. - 30.11.

1.1. – 29.2.
1.12. - 29.2.
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vain ampumahiihto (kaliperi 22LR)
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Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
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Haulikkoradoista aiheutuvien ympäristövaikutusten minimoimiseksi radoille tullaan rakentamaan vallit. Vallien avulla rajoitetaan haulien leviämisaluetta, vaikutuksia maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Lisäksi vallit rajoittavat melun leviämistä.
Melun leviämistä on selvitetty mittauksin ja mallintamalla. Hakemus sisältää tietoja
toiminnan vesipäästöistä ja niiden torjunnasta.
Nähtävilläolo ja kuuleminen:
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 22.5.-22.6.2017 välisenä aikana Mäntsälän ja Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ ja Hyryläntie 16 04300 TUUSULA). Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat
nähtävillä kuulutusaikana Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkissä (Heikinkuja
4) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300
TUUSULA. ). Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa
www.julkipano.fi.
Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava
asian diaarinumero TuuDnro-2017-182.
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 22.6.2017 mennessä
sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi
tai osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 TUUSULA
tai yaktoimisto@tuusula.fi
tai fax. 09 3487 3220
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.
Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristövalvontapäällikkö Katariina
Serenius puh 040 314 4732 (14.6.2017 saakka) ja ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh 040 314 2259 (15.6.2017 alkaen).
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
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Vireilläolokuulutuksen sijaintikartta.

