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Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä ja yleiskuvaus toiminnasta 

Kannaksen metsästysyhdistys ry hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa omistamallaan kiinteis-

töllä 580-402-12-50 osoitteessa Pyörälammintie 77, 59100 Parikkala sijaitsevan Palaman ampumaradan toi-

minnalle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. 

Palaman ampumarata on merkitty Etelä-Karjalan maakuntakaavaan seudullisesti merkittävänä ampumara-

tana. Radan toiminta on alkanut vuonna 1986. Toiminta sisältää yhdistetyn hirvi- ja luodikkoradan, pistooli-

radan ja skeet- ja trap-radan. Tällä hetkellä radalla ammutaan vuosittain keskimäärin 12 000 laukausta, josta 

reilut puolet haulikkoradoilla (skeet ja trap). Maksimilaukausmäärän arvioidaan tulevaisuudessa olevan yh-

teensä noin 45 000 laukausta vuodessa, josta enintään 14 000 laukausta haulikkoradoilla. Tällä hetkellä lähi-

vuosien laukausmäärän nousun arvioidaan kohdistuvan pistooliradalle, muun toiminnan arvioidaan lähivuo-

sien trendin perusteella pysyvän lähellä nykyistä laukausmäärää. 

Rata sijaitsee Kolmikannan 2. luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueella ei ole vedenottamoa. Ratakiinteis-

töllä on kaivo. Rata-alueella ei ole selkeitä ojia ratakiinteistön ulkopuolelle tai muita pintavesikohteita vaan 

sade- ja sulamisvedet imeytyvät alueelle. Haitta-aineiden hallinnaksi luotiaseradoille on esitetty sade- ja su-

lamisvesien pääsyn estämistä taustavallin iskemäalueelle. 

Ampumarata sijaitsee harvaan asutulla alueella, jolla on yksittäisiä asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Lähin 

asuinrakennus sijaitsee linnuntietä noin 400 metrin päässä idässä luodikko-/hirviradan ja haulikkoradan am-

pumasuunnassa. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 600 metrin päässä trap-radan ampumapaikasta si-

vuun ampumasuunnasta. Ampumasuunnassa lähin vapaa-ajanrakennus sijaitsee noin 700 metrin päässä 

skeet-radan ampumapaikasta. 

Linnuntietä mitattuna viiden kilometrin etäisyydellä ampumaradasta sijaitsee viisi luonnonsuojelualuetta. 

Ampumaradan toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta luonnonsuojelualueiden suojeluperusteisiin. 

Radan käyttö painottuu kesä-lokakuulle kahtena iltana viikossa järjestettäviin harjoitusiltoihin, kilpailuihin ja 

lakisääteisiin merkkiammuntakoetilaisuuksiin. Vuosittain järjestetään keskimäärin kuusi metsästysseuran si-

säistä kilpailua. Hirviradalla järjestetään vuosittain keskimäärin kolme ampumakoetilaisuutta. Radan toi-

minta-ajoiksi esitetään jatkossa luotiaseratojen osalta nykyisiä käyttöaikoja eli arkisin klo 8.00–20.00, lauan-

taisin klo 8.00–18.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00. Melumallinnuksen perusteella haulikkoradan toiminta-

aikoja on esitetty rajoitettavan nykyisistä toiminta-ajoista. Haulikkoratojen toiminta-ajoiksi esitetään jat-

kossa arkisin klo 10.00–20.00, lauantaisin klo 10.00–16.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–16.00. 

Radan pääasialliset käyttäjät ovat Kannaksen metsästysyhdistys ry:n jäsenet sekä Kaakkois-Suomen ja Kolmi-

kannan rajavartiolaitoksen henkilökunta. 

Turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen kulmakivenä on metsästäjien hyvä ja turvallinen aseen-

käsittely, jota voidaan tavoitella ainoastaan kattavalla ja monipuolisella ampumarataverkostolla. Palaman 

ampumaradalla on seudullinen merkitys erityisesti metsästysseuran jäsenten ampumataidon ylläpitämisessä 

ja harjoittelussa soveltuvassa ja turvallisessa ympäristössä. Tämän lisäksi radalla harjoittelevat myös rajavar-

tiolaitoksen henkilökunta, joten radalla on myös merkitystä kokonaisturvallisuuden ja yleisen edun kannalta 

Palaman ampumaradan toiminta noudattaa ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä keskei-

sessä asemassa olevia parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita. 

 


