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Ympäristölupahakemus Merikarvian Ylinevan ampumaradalle

Ampumaratojen ympäristölupahanke

HAKIJA

Ampumaratayhdistys Ylinevan Harrastekeskus ry
Y-tunnus: 3077503-4

TOIMINNAN SIJAINTI

Vanhatie 31

29790 Tuorila, Merikarvia

Kiinteistötunnus 484-411-2-4

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Ympäristölupahakemus koskee Ampumaratayhdistys Ylinevan Harrastekeskus ry:n Ylinevan ampumaradan
toimintaa. Ampumarata sijaitsee osoitteessa Vanhatie 31, Merikarvia, kiinteistöllä Paulakangas 484-411-2-4.
Kiinteistön omistaa Merikarvian seurakunta. Kiinteistöstä noin 4,5 hehtaarin kokoinen määräala on sovittu
ampumarata-alueeksi ja sen käytöstä on vuokrasopimus. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 30.4.2038
saakka.

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

2. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIM IVALTA
Ulkona sijaitseva ampumaratatoiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja liitteen
1 taulukon 2 kohdan 14 a) nojalla.

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § kohdan 13 mukaan kunnan ympäristölupa
viranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupa-asiassa.

3. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MAHDOLLISESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Hakija hakee ympäristönsuojelutain (527/2014) § 199 mukaisesti toiminnan aloittamista mahdollisesta muu
toksenhausta huolimatta, jotta toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä. Hakija katsoo, ettei vakuutta tar
vitse asettaa ottaen huomioon radan toiminnan pitkä historia suhteessa nyt kysymyksessä olevaan ajanjak
soon (mahdollinen muutoksenhaku), eikä radan käytöstä aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumisen
vaaran lisääntymistä.

4. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE
- Turun ja Porin lääninhallituksen päätös 300 metrin kivääriradan perustamisesta, 25.6.1970 (liite 2)
- Merikarvian seurakunnan kanssa 20.4.1988 allekirjoitettu vuokrasopimus (liite 3)

Merikarvian seurakunta on solminut vuokrasopimuksen yhteisesti Merikarvian Reserviupseerikerho ry:n,
Merikarvian Reservialiupseerit ry:n, Merikarvian Riistanhoitoyhdistyksen, Merikarvian Seudun Ampujat ry:n
ja silloisen Saaristomeren Merivartioaseman henkilökunnan kanssa. Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen
toimijat ovat perustaneet Ampumaratayhdistys Ylinevan Harrastekeskus ry:n, joka nykyisin hallinnoi ampu
marata-aluetta. Merikarvian seurakunnan kanssa on keskusteltu tarpeesta uusia vuokrasopimus tämän
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muutoksen johdosta, mutta koska muuta tarvetta vuokrasopimuksen tai sen ehtojen muuttamiselle ei ole

ollut, on päädytty siihen, että sopimuksen muuttaminen vain nimen muuttamisen vuoksi ei ole tarpeen.

Ampumarata-alueella ei ole osa- eikä yleiskaavaa. Rataa ei ole merkitty Satakunnan maakuntakaavaan.

5. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Ylinevan ampumarata sijaitsee noin 13 kilometrin päässä Merikarvian keskustasta. Kivääriradan koordinaa

tit ovat E218107, N6874819. Haulikkoradan koordinaatit ovat E217948, N6874702.

Å

MML tiuUikartta

Rata sijaitsee etelä boreaalisella vyöhykkeellä,

alueella.

(lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko) metsätalousvaltaisella

GTK 1:200 000-aineiston (kuva 2) mukaan ampumarata-alueen maalaji on sekalajitteinen. Osittain pintaker

roksena saattaa olla ohut turvekerros. Radan itä- ja länsipuolella on kalliomaata. Ratakäynnin perusteella

luotiaseratojen ratarakenteet ovat karkeaa sekalajitteista maata. Ratarakenteiden päällä kasvaa runsas luon

tainen kasvillisuus. Taustavallit ovat karkeaa hiekkaa ja ovat alkuperäisessä tilassa eli toiminnan aloittamisen

jälkeen niitä ei ole kaivettu tai korjattu. Haulien leviämisalue on ojitettua metsää ja metsänpohja on paksun

sammal- ja varpukerroksen peittämää.
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Kuva 1 Ampumaradan sijainti
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Kuva 2 Ampumarata-alueen ja sen ympäristön maaperä GTK 1:200 000 aineiston mukaan.

5.1. PINTA- JA POHJAVEDET
Ampumarata sijaitsee Trolssinojan (83.069) ja Tuorijoen alaosan alueen (36.051) valuma-alueiden vedenja
kajalla. Pistoolirata, pienoiskiväärirata, 300 metrin kiväärirata ja puolet 100 metrin kivääriradasta ovat Trols
sinojan valuma-alueella ja toinen puoli 100 metrin kivääriradasta sekä haulikkorata ovat Tuorijoen alaosan
valuma-alueella (kuva 3).
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Kivääriradan ampumasuojan edustalla on matalahko kuoppa, johon kertyy kosteaan aikaan vettä. Vesi ei vir

taa kyseisestä kuopasta eteenpäin vaan imeytyy maahan. Kuoppa on muodostunut, kun kohdalta on otettu

maita kivääriradan ampumasuojan pohjaan radan perustamisvaiheessa. Haulien leviämisalue on ojitettua

metsää. Ojat ovat kuitenkin umpeenkasvaneita, eikä virtausta ole havaittavissa. Käytännössä rata-alueelta ei

ole pintavesireittejä radan ulkopuolelle.

Lähin vastaanottava vesistö on Tuorijoki. Linnuntietä matkaa Tuorijokeen on lähimmillään noin 2,2

kilometriä, vesiteitse todennäköisesti huomattavasti enemmän. Teoreettisen vesireitin määrittäminen on

haastavaa selkeiden pintavesiyhteyksien puuttuessa. Tuorijoki johtaa Merikarvianjokeen.

Kuva 3 Ampumaradan ja ampumapaikkojen sijainti Trolssinojan ja Tuorijoen alaosan valuma-alueilla.
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Ylinevan ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on 2-luokan pohjavesi
alue Paulakangas, joka sijaitsee noin 2 kilometrin päässä radasta koilliseen.

5.2. ASUIN-JA LOMARAKENNUKSET
Ylinevan ampumarata sijaitsee harvaan asutulla alueella. Kilometrin etäisyydellä ampumaradasta sijaitsee
kaksi asuinrakennusta. Asuinrakennukset sijaitsevat radasta pohjois-luoteeseen, lähin noin 400 metrin
päässä lähimmästä ampumapaikasta (pistoolirata). Näistä asuinrakennuksista kumpikin sijaitsee sivussa am
pumasuunnasta ja lisäksi lähellä on runsaasti liikennöity Vaasantie (valtatie 8). Lähin vapaa-ajanasunto sijait
see noin 1,4 kilometrin päässä kaakossa haulikkoradan ampumasuunnassa. Ampumasuunnassa (haulikko)
lähin asuinrakennus sijaitsee noin 2,7 kilometrin päässä itä-kaakossa.

Kuva 4 Suomen metsäkeskuksen valuma-alueen määritystyökalun mukainen valuma-alue, jolta myös ampumaradan
vedet valuvat Merikarvianjokeen. Radan karkea sijainti esitetty punaisella ympyröllä.
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5.3. LUONNONSUOJELUALUEET

Ampumaradan vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on noin 5,4 ki

lometrin päässä kaakossa sijaitseva Kivinevan luonnonsuojelualue. Kyseessä on yksityismailla oleva suoalue.

Lähimmät Natura 2000-alueet ovat noin 5 kilometrin päässä luoteessa sijaitseva Mankaneva sekä noin 5,5

kilometrin päässä koillisessa sijaitseva Kukilankeidas. Etäisyyden vuoksi ampumaratatoiminnalla ei arvioida

olevan vaikutusta luonnonsuojelualueiden suojelu perusteisiin.

6. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Ylinevan ampumaradan ensimmäinen rata on perustettu vuonna 1964. Radalla on haulikkorata, 100 metrin

kiväärirata, 300 metrin kiväärirata, pienoiskiväärirataja pistoolirata. Pienoiskivääriradalla harrastetaan myös

SRA-ammuntaa. Haulikkoradalla ammutaan skeetiä ja compakia. 300 metrin radalla ammutaan samaan taus

tavalliin kuin 100 metrin kivääriradalla. 300 metrin radalla ammuttaessa pääsy 100 metrin radalle on turval

lisuussyistä estetty.

Tällä hetkellä ampumaradan toiminta-ajat ovat arkisin klo 9.00—21.00 ja pyhinä klo 12.00—21.00. Käytännössä

radan käyttö painottuu sulan maan aikaan iltoihin ja viikonloppuihin. Talvikaudella toiminta on hyvin vä

häistä. Nykyinen vuosittainen laukausmäärä on noin 10 000. Taulukossa 1 on esitetty ratojen perustamisvuo

det, nykyiset vuotuiset laukausmäärät sekä arviot toimintahistorian aikaisista laukauksista vuoden 2020 lop

puun saakka.

1 km vyöhyke
Asuin- ja lomarakennukset

O Asuinrakennus

O Lomarakennus
Ampumapaikat

O Kiväärirata 100 m
O Pistoolirata 25 m
O Pienoiskiväänrata 50 m
O Kiväärirata 300 m

Haulien teoreettinen leviäminen,
Teoreettinen maksimi

1 Pääasiallinen leviär

Kuva 5 Ylinevan ampumaradan löhialueen asuin-ja lomarakennukset sekä kilometrin vyöhyke.
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Rata Perustamis- Laukausmäärät
vuosi

100 m kiväärirata 1964 viime vuosina noin 2100 laukausta vuodessa,
historian aikana noin 100 000 laukausta

Pienoiskiväärirata, .221r + SRA 1973 viime vuosina noin 300 laukausta vuodessa,
historian aikana noin 50 000 laukausta

300 m kiväärirata 1971 viime vuosina noin 100 laukausta vuodessa,
historian aikana noin 6000 laukausta

Haulikkorata 198$ viime vuosina noin 6 500 laukausta vuodessa,
historian aikana noin 150 000 laukausta

Pistoolirata 1990 viime vuosina noin 1000 laukausta vuodessa,
historian aikana noin 65 000 laukausta

Taulukko 1 Ratojen tiedot

Kuvassa 6 on esitetty ratojen ampumasuunnat sekä BAT-oppaan mukainen haulien teoreettinen leviämis
alue. Se ei huomioi mahdollisia puuston tai maaston vaikutuksia. Pääosa hauleista leviää tummemmalla mer
kitylle alueelle. Vaaleammalla merkitty alue on teoreettinen maksimileviämisalue. Teoreettisen tarkastelun
perusteella tietyiltä paikoilta ammuttaessa hauleja putoaa ampumaradan sisäiselle kulkutielle ja 100 metrin
kivääriradan ampumapaikalle. Tästä ei aiheudu vaaraa radan muille käyttäjille. Haulikon tehokas ampuma
matka on tietolähteestä riippuen 35—50 metriä, tiealueelle matkaa on yli 100 metriä. Haulikkoradan harjoi
tusten aikaan muille radan käyttäjille ilmoitetaan asiasta.

Ampumapalkat
O Kiväärirata 100 m

Pistoolirata 25 m
O Pienoiskiväärirata 50 m
O Kiväärirata 300 m
O Haulikkorata

Haullen teoreettinen leviäminen, skeet
Teoreettinen maksimi
Pääasiallinen leviämisalue

Kuva 6 Ratojen ampumasuunnat ja BAT-oppaan mukainen haulien teoreettinen leviämisalue skeetammunnassa.

Rataa käyttävät Merikarvian metsästysseurojen jäsenet, Merikarvian reserviläiset, kesäasukkaatja satunnai
sesti rajavartiolaitos ja poliisi. Radalla on järjestetty yhdet SML:n piiritason luodikkokilpailut ja satunnaisesti
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seurojen välisiä hirvenjuoksuja/-kävelyjä. Lakisääteisiä ampumakokeita järjestetään 5—10 kappaletta vuo

dessa ja suorituksia on viime vuosina ollut vuosittain 150—200 kappaletta.

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

käsittely, jota voidaan tavoitella ainoastaan kattavalla ja monipuolisella ampumarataverkostolla. Myös uu

sien harrastajien saaminen mukaan ja pitäminen pitkäjänteisemmin metsästyksen tai ampumaharrastuksen

parissa vaatii kunnollisia ja riittäviä harjoittelupaikkoja. Osalla metsästäjistä ja muilla ampumaharrastajilla on

lakisääteisiä velvollisuuksia suorittaa määrävälein ampumakokeita tai todistaa aktiivinen harjoittelu poliisille.

Metsästykseen liittyvistä lakisääteisistä ampumakokeista vastaavat riistanhoitoyhdistykset, joiden tehtävä

on huolehtia siitä, että alueilla järjestetään riittävästi ampumakoetilaisuuksia. Myös riistanhoitoyhdistyksille

annetussa ohjeessa metsästäjätutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämisestä todetaan, että metsäs

täjätutkintokoulutuksen yhteydessä on suositeltavaa järjestää käytännön aseenkäsittelyyn tutustumismah

dollisuus ampumaradalla.

Harrastajien lisäksi ammatissaan ampumataitoa tarvitsevat puolustusvoimien, tullin, poliisin, vankeinhoito

laitoksen, rajavartiolaitoksen ja lentopaikkojen pitäjien eläintorjunnasta vastaava henkilökunta. Näin ollen

ampumaradoilla on merkittävä rooli myös kokonaisturvallisuuden ja yleisen edun kannalta.

6.1. HAEHAVAT TOIMINTA-AJAT JA LAUKAUSMÄÄRÄT

Toiminta-ajoiksi esitetään jatkossa arkisin klo 9.00—21.00 ja viikonloppuisin klo 10.00—21.00. Toiminnanhar

joittajalla on suunnitelmissa ampumarata-alueen ostaminen itselleen ja ostamisen jälkeen tarkoituksena on

siirtyä näiden toiminta-aikojen käyttöön. Nykyisen vuokrasopimuksen mukaan kaikki toiminta ampumarata

alueella on sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä aloitettava vasta yleisen jumalanpalvelusajan jälkeen. Si

ten niin kauan, kun toiminnanharjoittaja on vuokralaisena kiinteistöllä, radalla tullaan noudattamaan vuok

rasopimuksessa esitettyjä toiminta-aikoja; arkisin klo 9.00—21.00 ja pyhinä klo 12.00—21.00.

Tarvetta vuosittaisen laukausmäärän rajoittamiselle ei ole. Vuosittaisia maksimilaukausmääriä tulevaisuu

dessa on kuitenkin pyritty arvioimaan ja enimmillään niiden arvioidaan olevan seuraavat:

- Kiväärirata 100 m: 5 000 laukausta

- Pienoiskiväärirata 50 m, jossa myös SRA-ammuntaa: 6 000 laukausta

- Pistoolirata 25 m: 4 000 laukausta

- Kiväärirata 300 m: 200 laukausta

- Haulikkorata: 15 000 laukausta

6.2. AMPUMARADAN RAKENNUKSET

100 metrin kivääriradalla on kevytrakenteinen ampumasuoja ja liikkuvan hirven kiskot. 300 metrin kiväärira

dalla on kevytrakenteinen ampumakatos. Pienoiskivääriradalla on kevytrakenteinen ampumasuoja sekä tau

lutelineet. Pistooliradalla on kevytrakenteiden ampumasuoja sekä taulutelineet. Haulikkoradalla on heitin

kopit.

Asiaton kulku ampumaradalle on estetty vuokra-alueen rajoja pitkin kulkevalla piikkilanka-aidalla. Tarkoituk

sena on kerätä piikkilanka pois ja merkitä rata maastoon muulla tavalla. Tienhaaroihin on suunnitteilla asen

taa kulkuesteet.

Luotiaseradoilla on radan perustamisvaiheessa rakennetut taustavallit. Pistooliradan ja pienoiskivääriradan

välissä on matalahko sivuvalli.
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6.3. JÄTEHUOLTO JA VIEMÄRÖINTI
Toiminnassa syntyy pahvijätettä maalitauluistaja ammusten pakkauksista, muovijätettä sekä hylsyjä. Radalle

on tulossa keräysastiat siten, että alueelta kerätään erillisiin keräysastioihin paperi- ja pahvijäte, pakkaus
muovija sekajäte. Rataa käyttävät ampujat vievät osan kiväärin hylsyistä mukanaan jälleenlatausta varten.

Ylinevan ampumarataa ei ole liitetty vesi- tai viemäriverkostoon. Alueella on kuivakäymälä.

6.4. LIIKENNE

Ampumaradan alueelle liikennöi parhaimmalla käyttökaudella keskimäärin 35-40 kevyttä ajoneuvoa vii
kossa. Talviaikaan käyttö on hyvin vähäistä ja mahdolliset kävijät ovat yksittäisiä.

7. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN MAHDOLLINEN RAJOITTAMINEN
Ampumaratatoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -riskit liittyvät ampumameluun sekä luotien
ja haulien sisältämien raskasmetallien mahdollisiin vaikutuksiin ympäristöön. Ampumaratatoiminnasta ai
heutuu erittäin harvoin välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristövaikutuksia. Sen sijaan vaikutukset syntyvät

pitkällä aikavälillä luotien ja haulien rapautuessa ja mahdollisesti kulkeutuessa maaperästä pinta- ja pohjave
sun. Erityisesti kuivassa kivennäismaassa raskasmetallien kulkeutuminen on kuitenkin äärimmäisen hidasta.
(Kajander & Parri 2014.)

7.1. AMPUMAMELUN ARVIOINTI
Ampumaratatoiminnan melun vaikutukset liittyvät ensisijaisesti häiritsevyyteen ja elinympäristön viihtyisyy

teen. Muita mahdollisia terveyteen liittyviä vaikutuksia ei ole voitu tutkimuksin havaita. (Kajander & Parri
2014.) Ampumamelua arvioidaan Suomessa käyttäen melusuureena Al-enimmäisäänitasoa LAImax. Ensisijai
sesti melun haitallisuutta arvioidaan valtioneuvoston päätöksen 53/1997 mukaisten ohjearvojen perusteella.
Ohjearvot on tarkoitettu maankäytön ja rakentamisen suunnittelua varten eikä niiden perusteella arvioida
terveys-ja viihtyisyyshaittaa. Rakennetuilla radoilla ohjearvoja voitaisiin pitää tavoitearvoina (Ympäristömi
nisteriö 2012).

Melun A — painotettu enimmäistaso im
pulssiaikavakiolla LAImax enintään

Asumiseen käytettävät alueet 65 dB

Oppilaitoksia palvelevat alueet 65 dB

Virkistysalueet taajamissa tai niiden 60 UB

välittömässä läheisyydessä

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 60 UB

Loma-asumiseen käytettävät alueet 60 UB

Luonnonsuojelualueet 60 dB
Taulukko 2 Ampumaratamelun ohjearvot Vnp 53/1997 mukaisesti.

Ympäristöministeriön ohjeessa (1999) on määrätty, että Al-enimmäisäänitaso tulee mitata vähintään viiden
laukauksen keskiarvona. Perusteluna on, että yksittäisten laukausten enimmäisäänitaso voi vaihdella tuntu
vasti lähinnä hetkellisten sääolojen vaihteluiden seurauksena (muun muassa tuulen suunnan ja nopeuden
vaihtelut sekä puuskaisuus). Mittaustulokset edustavat siten aina vain juuri mittauspäivänä ja mittaushet
kellä esiintyneitä tilanteita ja olosuhteita. Melutaso voi vaihdella huomattavasti paitsi mittauspäivän myös
yhden mittausjakson aikana. Jopa kaksi perättäistä laukausta voivat erota toisistaan yli kymmenenkin desi
beliä. Yksittäisen, yhtenä päivänä tehdyn mittausjakson edustavuus on varsin vaatimaton, vaikka sääolot mit
tausten aikana täyttäisivätkin nykyisen mittausohjeen suositukset. Vain pitkän mittaussarjan tilastollisen tu
loksen voidaan katsoa edustavan jollakin luotettavuudella pidempää ajanjaksoa. Silti pitkäkin mittaussarja
tyypillisillä etäisyyksillä ja ohjeet täyttävissä sääoloissa voi tuottaa tuloksiin varsin suuren vaihteluvälin.
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Yksittäisten laukausten pienimpien ja suurimpien äänitasojen ero voi olla jopa 20—30 dB. Eri päivinä hyväk

syttävissä sääoloissa tehtyjen mittausten päiväkohtaisten kokonaistulosten vaihteluväli voi sekin olla peräti

15—20 dB.

Edellä mainitun vaihtelun vuoksi Lahti & Markula (2016) eivät pidä mittauksia ensisijaisena tapana arvioida

ampumaratamelua. Sen sijaan laskentamalleja käyttämällä saadaan paremmin tilannetta kuvaavia tuloksia.

Hyvin monena päivänä tehtyjen mittausten päiväkohtaisista tuloksista laskettu energiakeskiarvo lähestyy las

kentamallilla saatavaa tulosta. Samoista syistä ei voida perustella, että melumittauksilla voitaisiin tarkentaa

melumallinnuksen tuloksia.

7.1.1. Melutilanteen seuranta ympäristöluvissa

Ympäristöluvissa saatetaan säätää melun osalta myös seurannan järjestämisestä, ampumaratojen melusel

vityksissä todetun melutilanteen kehittymisestä ja ympäristöluvissa määrättyjen melurajojen noudattamista

varten. Tällainen seuranta on tarpeen ja perusteltua vain, mikäli toiminnassa on tapahtunut olennaisia muu

toksia, jotka voivat vaikuttaa meluvaikutuksiin. Laukausmäärän muutosta ei voida kuitenkaan pitää sellaisena

muutoksena, jota pitäisi seurata mallintamalla tai uusin mittauksin. (Lahti & Markula 2016)

Mikäli toiminnassa on tapahtunut oleellinen muutos, suositeltavaa on tehdä päivitys laskentaselvitykseen.

Tärkein peruste mallinnuksen ensisijaiselle käytölle on, että sen tulos on suoraan vertailukelpoinen edellisiin

laskentatuloksiin. Melumittauksilla saatujen mittaustulosten vertailukelpoisuus on ratkaisevasti heikompi.

“Ampumaratamelun arviointi: selvitykset, laskenta ja mittaukset” -esiselvityksessä (Lahti & Markula 2016)

esitetään, että mallilaskenta olisi ampumaratamelun ensisijainen ja yleensä riittävä selvitys- ja arviointime

netelmä.

7.1.2. Ylinevan ampumaradan melutilanne

Ylinevan ampumarata sijaitsee harvaan asutulla alueella eikä sen toiminnan melusta ole tehty valituksia. Am

pumarataa lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat pohjois-luoteessa vilkkaasti liikennöidyn Vaasantien (val

tatie 8) varrella. Todennäköisesti ampumaratamelu hukkuu ainakin osittain liikenteen meluun.

7.2. PÄÄSTÖT RATARAKENTEISIIN JA MAAPERÄÄN

Arvioitaessa tarvittavia toimenpiteitä ampumaradan mahdollisen ympäristövaikutuksen pienentämiseksi,

merkittävin huomioitava tekijä on haitta-aineiden kulkeutumisriski. Ympäristöministeriön AMPY-oppaan

(2012) ja BAT-oppaan (2014) mukaan ampumaradan pintamaakerros katsotaan ratarakenteeksi. Tällä tarkoi

tetaan rata-alueen ampumapaikkojen, välialueen ja maalialueen pintamaata, johon ammunnasta syntyvät

jätteet kertyvät. Tähän luetaan sekä erillinen rakennettu taustavalli että taustavallina käytettävän rinteen

pintaosa. Haulikkoradan ratarakenteeksi katsotaan koko kiekkojen ja haulien leviämisalue. Ratarakennetta ei

pidetä maaperänä vaan rakenteena, joka toiminnan loputtua poistetaan. Tyypillisesti ampumaratojen rata

rakenteissa haitallisten aineiden pitoisuus on paikoitellen korkea, mutta pilaantumisen hallinnan kannalta

keskeistä on haitta-aineiden kulkeutumisriskin hallinta (Kajander & Parri 2014).

Ampumaratatoiminnan ympäristöä kuormittava vaikutus syntyy pitkän ajan kuluessa pääasiassa haulien ja

luotien sisältämistä haitallisista raskasmetalleista. Näistä merkittävimpänä voidaan pitää lyijyä. Luotien ja

haulien päästessä kosketuksiin ympäristön kanssa ne alkavat ajan myötä rapautua ja lyijyä ja muita metalleja

vapautuu maaperään. Luotien ja haulien pintaan muodostuu ajan myötä lisähapettumiselta suojaava pinta-

kerros. Ympäristön olosuhteet, erityisesti pH, vaikuttavat voimakkaasti muuntumisreaktioon. Metallien le

viämisen kannalta olennaista on, kuinka tehokkaasti liuennut aine liikkuu maaperässä sekä sitoutuuko aine

liukenemispaikalla tai etenemismatkalla johonkin ja kuinka pysyvästi. Maaperäolosuhteet, jotka voivat no

peuttaa luotien ja haulien rapautumista voivat toisaalta sitoa tehokkaasti vapautuneita haitta-aineita. (Ka

jander & Parri 2014.)
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Ampumaratatoiminnasta aiheutuu erittäin harvoin välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristövaikutuksia. Tyy

pillisesti, erityisesti kuivissaja pH:ltaan neutraaleissa olosuhteissa, metallien vapautuminen on hyvin hidasta.

(Kajander & Parri 2014). Ylinevan ampumarata-alueen maa-aines on hyvin tai kohtalaisesti vettä läpäisevää.
Erityisesti taustavallit ovat hyvin vettä läpäisevää hiekkamaata, jolloin luodit eivät ole merkittävässä kontak
tissa veden kanssa siten, että haitta-aineiden vapautumisen voisi olettaa olevan runsasta. Radalla ei synny
merkittävästi pintavesiä, joiden mukana haitta-aineet voisivat kulkeutua radan ulkopuolelle. Rata ei myös

kään sijaitse pohjavesialueelle eikä ympäristö ole erityisen herkkä.

Raskasmetallien lisäksi kuormitusta aiheuttavat haulikkoradoilla käytettävien savikiekot sisältämät PAH-yh

disteet. Tyypillisesti Suomessa käytettävien savikiekkojen massasta 0,2—2,5 % on PAH-yhdisteitä. Ekokie

koissa PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus jää alle 0,001 % (taulukko 3). PAH-yhdisteet ovat kuitenkin hyvin

niukkaliukoisia ja yhdisteet pysyvät sitoutuneina kiekkomateriaaliin. Tästä syystä ne eivät leviä ratarakentei

den ulkopuolelle, eikä kiekkomurskan keräämiselle ole sillä perusteella tarvetta. (Kajander & Parri 2014.)
Roskaantumisen ehkäisemisen näkökulmasta enimmän kiekkomurskan keräämistä säännöllisesti voidaan pi
tää perusteltuna.

Taulukko 3 PAH-yhdisteiden pitoisuuksia savikiekoissa (Kajander & Parri 2014).

Toiminnan luonteen vuoksi sekä lukuisten tutkimusten perusteella voidaan melko luotettavasti arvioida, mi

hin valtaosa haitta-aineista yleensä eri radoilla kertyy. Luotiaseradoilla valtaosa luodeista kertyy tyypillisesti

maalialueiden taakse taustavallin iskemäkohtaan. (Kajander & Parri, 2014.) Paikallaan olevaan maaliin am

muttaessa iskemäkohta on hyvin pistemäinen. Liikkuvaan maaliin ammuttaessa luoteja kertyy laajemmalle
alueella taustavalliin. Kuvassa 7 on esitetty AMPY-oppaan (2012) mukainen yksinkertainen kuva luotiasera
tojen ratarakenteesta.

Taulukko 5.3. PAH-yhdisteet suomalaisen valmistajan savikiekoissa (lähde: Nasta-kiekko Oy), sekä vuoden 2010 ana
Iyysitulokset yleisimmin käytössä olevasta kiekosta (Nasta, valmistettu Suomessa), kiekkojätteestä sekä ekokiekosta
(Nasta, valmistettu Latviassa).

antraseeni

asenafteeni

Yleisimmin Ekokiekko Kiekoissa Kiekkjäte Yleisimmin Ekokiekko
käytössä (Nasta) käytetty maaperästä käytössä (2010) mgl

oleva kiekko mglkg maali (2010) olevakiekko kg
(Nasta) (Nasta) mglkg (2010)
mglkg mg!kg mglkg

30 1,9 0,04 280 250 <1

12 2,5 0,02 310 350 <1

asenaftyleeni 0,5 0,50 <1

bentso(a)antraseen, 171 44 005 810 2100 <05

bentso(a)pyreeni 241 4,7 0,09 1200 3300 0,2

bentso(b)fluoranteeni l59 3,8 0,07 1500 4100 <0,3

bentso(g,h,i)peryleeni 27 0,4 0,01 890 2300 0,2

bentso(k)fluoranteeni 93 1,1 0,04 620 1600 <0,2

dibentso(a,h)antraseeni 117 2,9 0,05 150 350 <0,1

fenantreeni 84 11 0,15 670 880 <1

ifuoranteeni 175 4 0,35 1300 2500 <0,2

indeno(I,i 132 2,1 0,05 870 2500 0,1

kryseeni 102 4,8 0,10 810 1900 <0,2

naftaleeni 4,40 0,76 0,19 44 39 0,4

pyreeni 163 6,6 0,02 1200 2300 <0,2

YHTEENSÄ (EPA 16) 1420 51 1,2 11000 25000 <10
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Kuva 7 Luotiaseratojen ratarakenne AMPY-oppaan (2012) mukaan.

12

Haulikkoradoilla ammutaan lentäviä kiekkoja, jotka lähetetään heittimistä. Suorituksen aikana ampujat vaih

tavat ampumapaikkaa. Skeet-radalla ampumapaikkoja on kahdeksan, joista seitsemän on puoliympyrän kaa
rella. Paikka 8 on keskellä rataa heitintornien välissä (kuva 8). Kiekkojen lentonopeus on 90 km/h ja lentopi

tuus 65—69 metriä. Yhdessä sarjassa ammutaan 25 kiekkoa.

Koska ammuntapaikkoja on useita ja niiltä ammutaan liikkuvaan maaliin, haulien leviämisalueet ovat luoti
aseratojen luotien kertymisalueita laajemmat. Ratarakenteeksi katsotaan pintamaakerros koko kiekkojen ja
haulien leviämisalueella (Ympäristöminiteriö 2012; Kajander & Parri 2014).

Ampwmpaik3ct

Mihuk,t

Suoja’JIi

__]

Kuva 8 Skeetrata (https://www.ampumaurheiluliitto.fi/haulikko/skeet/).
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Kuva 9 Haulikkoratajen ratarakenteita Ympäristöministeriön AMPY-oppaan (2012) mukaan.

Skeet-ammunnassa valtaosa hauleista putoaa 100—150 metrin etäisyydelle ampumapaikasta. Teoreettisesti
joitain hauleja voi lentää 200 metrin etäisyydelle saakka. Haulikon tehokas ampumamatka on tietolähteestä
riippuen 35—50 metriä. Kiekkoon osuneet haulit tippuvat melko lähelle ampumapaikkaa.

Compak sportingissa viisi ampumapaikkaa sijaitsee suoralla linjalla noin 4 metrin päässä toisistaan. Rataan
tarvitaan kuusi heitintä ja usein ne onkin rakennettu skeet- tai trap-ratojen yhteyteen, jotta voidaan
hyödyntää niiden heittimiä. Kiekot lentävät oikealta vasemmalla ja vasemmalta oikealle sekä suoraan
poispäin jäljitellen metsästystilanteita. Kiekkoja ja lentokulmia muutetaan säännöllisesti. Ylinevan radalla
compak-ammuntaan käytetään skeet-radan heittimien lisäksi kahta siirrettävää heitintä.

• alue, epo sjurI osa
• h0oWsl hopu —

a—pLrnapa;kar

Kuva 10 Haulien teoreettinen leviämisalue skeetradalla (Kajander & Parri 2014).
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Kuva 11 Compak sparting -rata (https://www.ampumaurheiluliitta.fi/haulikka/sparting/campak-sparting/).

8. ARVIO PARHAAN KÄYHÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA KÄYTÄNNÖN (BEP) SO

VELTAMISESTA
Ulkona sijaitsevien ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa tärkeimpinä seikkoina pi

detään kohteen vaikutuksia ympäristöön sekä ympäristövaikutusten edellyttämien toimenpiteiden taloudel

lista ja teknistä toteutettavuutta. Arvioinnin lähtökohtana pidetään sitä, että ympäristövaikutuksiltaan ja mit

takaavaltaan erilaisia ampumaratoja ei voida rinnastaa keskenään, eikä samoja toimenpiteitä voida edellyt

tää kaikilla ampumaradoilla.

Ampumaratatoiminnan melua voidaan vähentää melupäästöä pienentämällä tai vaikuttamalla melun le

viämiseen.

Meluhaittaa ja osin melun leviämistä ympäristöön on vähennetty Ylinevan ampumaradalla seuraavilla ta

voilla:

- Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toiminnan hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja haitan kokemisen

tunteen vähentämiseksi (BEP)

- Käyttöaikojen suunnittelu, tiedottaminen toiminnasta ja yhteystyö naapurien ja sidosryhmien kanssa

(BEP)

- Toimintaa ohjaavat luvat, säännöt ja niiden valvonta (BEP)

Haitta-aineiden vaikutusten seurannan osalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa on seurata kohteen mukaan

tarvittaessa joko pinta- ja/tai pohjavesien laatua. Ylinevan ampumaradalla seurannalle ei katsota olevan tar

vetta sillä selkeitä reittejä haitta-aineiden kulkeutumiselle ampumaradan ulkopuolelle ei ole. Ampumarata

toiminnan jatkuessa, voidaan raskasmetallipitoiset maat jättää paikoilleen rata-alueelle. Kunnostustarve tu

lee tarkasteltavaksi ampumaratatoiminnan päättyessä ja maankäytön alueella muuttuessa.

9. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

9.1. HAITTA-AINEIDEN VAIKUTUKSET
Ylinevan ampumaradan ympäristövaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Käyttöhistoriansa aikana Ylinevan

ampumaradan ratarakenteisiin on kertynyt arviolta yhteensä noin 4,4 tonnia lyijyä, josta valtaosa haulikko

radan rakenteisiin. BAT-oppaan mukaisen haitta-aineiden hallinnan tarvearvioinnin (liite 4) perusteella Yli

nevan ampumarata luokitellaan riskitasoltaan perustason (taso 1 — matala ympäristöriski) radaksi. BAT-op

paan mukaan alhaisen riskitason radoilla riskinhallinnan kannalta riittävinä toimenpiteinä pidetään kuormi

tuksen seuraamista laukausmäärien avulla ja kohdennetusti mahdollista vaikutusten tarkkailua. Tarvetta

maaperän suojausrakenteille ei ole.



26.2.2021 15

Ylinevan ampumaradalta ei ole pintavesien virtausta rata-alueen ulkopuolelle. Ojissa ja kuopissa on ajoittain

seisovaa vettä ja teoreettinen pintavesien kulku rata-alueen ulkopuolelle olisi metsän ojia pitkin. Maastotar
kastelun perusteella ojat ovat kuitenkin umpeenkasvaneita ja eikä niissä ole selkeää virtausta. Vesinäytettä

ei suositella otettavaksi seisovasta vedestä, joten ojien arvioidaan soveltuvan huonosti näytteenottopisteiksi
tuottamaan riittävän luotettavaa kuvaa radan todellisesti pintavesivaikutuksesta.

BAT-oppaan mukaan, mikäli rata-alueelta ei lähde laskuojaa tai virtaama ojassa on ympärivuotisesti vähäinen
tai pintavesipäästön selvittäminen on muuten epäluotettavaa tai mahdotonta, voidaan pintavesinäytteen
otolla pyrkiä selvittämään vastaanottavan vesistön tila ampumaradan haitta-aineiden osalta. (Kajander &

Parri 2014.) Karttatarkastelun perusteella radan lähin vastaanottava vesistö on Tuorijoki, johon tulee linnun-

tietä matkaa yli 2 kilometriä, vesiteitse vielä enemmän. Etäisyys vesistöön on siis pitkä eikä selkeää jatkuvasti
virtaavaa vesireittiä radalta ole havaittavissa. Siten ei pidetä todennäköisenä, että radalta kulkeutuisi haitta-
aineita rata-alueen ulkopuolelle, saati sitten vesistöön saakka. Valuma-alue, jolle ampumarata kuuluu, on
laaja, joten tuolla matkalla ampumarata-alueelta mahdollisesti syntyvien vesien potentiaalinen kuormitus

ehtii sekoittua mahdolliseen muuhun kuormitukseen ja siten ampumaradan potentiaalisen kuormituksen ha
vaitseminen on hyvin epätodennäköistä.

9.1.1. Kuormituksen arviointi Ylinevan radalla

BAT-oppaan mukaisen haitta-aineiden hallinnan tarvearvioinnin fliite 4) perusteella Ylinevan ampumaradan

päästöpotentiaali on kohtalainen ja pinta- ja pohjavesiriskit ovat pienet. Mikäli radalla ammutaan jatkossa
jokaisena vuonna tässä hakemuksessa arvioitujen maksimilaukausmäärien verran, syntyy uutta lyijykuormaa
noin 405 kiloa vuodessa. Ratarakenteisiin kertyvä lyijy lisää hiljalleen radan päästöpotentiaalia. Ylinevan am
pumaradalla BAT-oppaan mukainen päästöpotentiaali saavuttaa luokan suuri, kun lyijyn määrä rataraken

teissa ylittää 100 tonnia. Edellä esitetyllä oletuksella tämä tapahtuu laskennallisesti vuonna 2257. Suuri pääs
töpotentiaali ei kuitenkaan yksistään laukaise toimenpidetarvetta, vaan myös pinta-ja/tai pohjavesiriskin tu
lisi olla kohtalainen tai suuri. Tämä ei kuitenkaan Ylinevan radalla nykyisissä ympäristöolosuhteissa toteudu,

sillä näiden riskien arviointiin ei vaikuta lyijymäärän lisääntyminen ratarakenteissa.

Lyijyn määrän kasvu ratarakenteissa maksimilaukausmäärillä

:ssa

, t •.1••3•J••J•J•

— .
— 100 tonnin raja
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Kuva 12 Laskennallinen arvio Yline van ampumaradan ratarakenteisiin haetuilla maksimilaukausmäärillä kertyvän lyijyn
määrän kehityksestä.

On myös syytä huomioida, että vuosittaisen lyijykuormituksen arvioinnissa on käytetty hakemuksessa esitet
tyjä maksimilaukausmääriä, jotka ovat huomattavasti suuremmat kuin nykyiset laukausmäärät. Maksimilau
kausmäärissä on haluttu antaa mahdollisuus sille, että tulevaisuudessa radan laukausmäärät saattavat kas
vaa. Lyijymäärän arvioinnissa on myös oletettu, että kaikki haulikkoradan laukaukset ammutaan lyijyhauleilla.
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Jo nykyisellään osa laukauksista ammutaan muilla materiaaleilla, lähinnä teräshauleilla. Haulikkoradan lau

kauksilla on suurin merkitys Ylinevan ampumaradan ratarakenteisiin kertyvän lyijyn määrään, sillä tyypilli

sesti haulipatruunan sisältämän lyijyn massa on moninkertainen luotipatruunan lyijyn massaan nähden ja

haulikon laukausmäärät ovat huomattavasti suuremmat. Tulevaisuudessa muiden materiaalien kuin lyijyn

käytön arvioidaan entisestään lisääntyvän. Siten käytännössä haulikkoradan lyijykuormitus on, ja tulee tule

vaisuudessa olemaan, tässä arvioitua pienempi.

Ylinevan radalla maaperän suojausrakenteille ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen mukaista

perustetta. Riittävä toimenpide on kuormituksen seuranta laukausmäärien avulla. Parhaan käyttökelpoisen

tekniikan BAT käsite on keskeisessä asemassa arvioitaessa ympäristönsuojelun vaatimustasoa ympäristön

suojelulain mukaisessa lupamenettelyssä. Lisäksi se on tarkoitettu parantamaan ympäristösuojelun tasoa,

kehittämään ampumaratojen kustannustehokkuutta, yhtenäistämään ympäristölupien vaatimustasoa ja luo

maan paremmat edellytykset tapauskohtaisten olosuhteiden huomioimiselle sekä vähentämään turhia ja vir

heellisiä investointeja. Siten BAT soveltamista on pidettävä lähtökohtana ja suomalaisen oikeusharkinnan

perustana myös Ylinevan ympäristölupa-asian käsittelyssä.

Ampumaratatoiminnan haitta-aineiden hallinnan tarve sekä kohdekohtaiset parhaat käyttökelpoiset teknii

kat määritellään toiminnan aiheuttaman pitkän aikavälin ympäristöriskin perusteella.

9.2. Melun vaikutus ympäristöön

Ylinevan ampumaradan melusta ei ole valitettu. Rata sijaitsee harvaan asutulla alueella, jossa on vähän altis

tuvia kohteita. Vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8 vuoksi alue ei ole erityisen hiljainen vaan on todennäköistä,

että ampumaradan toiminnasta aiheutuvat äänet hukkuvat ainakin osittain liikenteen aiheuttamaan meluun.

Radan lähialueella ei ole erityistä painetta asuinrakentamiselle.

9.3. Vaikutukset ilmanlaatuun

Päästöt ilmaan ovat paikallisia eikä pöly leviä tuulen mukana pitkiä matkoja.

1O.TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Ampumaradan melupäästöä tullaan tarkkailemaan laukausmäärien perusteella. Toiminnanharjoittaja pitää

valvonnalla ja ohjeistuksella huolen, että ampuma-aikoja noudatetaan. Asiaton kulku radoille tullaan estä

mään kulkuesteen avulla ja rata-alueen merkitsemistä maastoon tullaan uudistamaan.

Haitta-aineiden kertymistä ratarakenteisiin ja sitä kautta ratakohtaista kuormituspotentiaalia seurataan lau

kausmäärien seurannan avulla vuositasolla. Ratarakenteisiin ei sovelleta maaperän pilaantumisen ohjear

voja. Koska ampumaradan toiminta jatkuu, on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista jättää rataraken

teet paikoilleen. Ratarakenteen kunnostustarve tulee riskinarvioinnin perusteella arvioitavaksi, jos ampuma

ratatoiminta loppuu ja maankäyttö alueella muuttuu.

Kierrätykseen toimitetuista jätemääristä tullaan pitämään kirjaa.

Kokonaisuudessaan tarkkailun tuloksista kootaan vuosiraportti, joka toimitetaan valvovalle viranomaiselle

vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

11.POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Hakijan arvion mukaan ampumaradan toiminnassa ei tapahdu sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, jotka joh

taisivat toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten lisääntymiseen.
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Liitel 1/1

Yleiskuvaus toiminnasta ja yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Ampumaratayhdistys Ylinevan Harrastekeskus ry hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa kiinteis
tällä 484-411-2-4 osoitteessa Vanhatie 31, 29790 Tuorila, Merikarvia sijaitsevalle Ylinevan ampumaradalle.
Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aikaisempaa ympäristälupaa. Kiinteistön omistaa Merikar
vian seurakunta, Ylinevan Harrastekeskus ry:llä on vuokrasopimus määräalalle kiinteistästä.

Ylinevan ampumaradalla on ollut toimintaa vuodesta 1969 saakka. Radalla on pistoolirata, pienoiskiväärirata,
75/100 metrin kiväärirata, 300 metrin kiväärirata ja haulikkorata. Haulikkoradalla ammuttavat lajit ovat skeet

ja compak sporting. Pienoiskivääriradalla harrastetaan myös SRA-ammuntaa. Tällä hetkellä radalla ammu
taan noin 10 000 laukausta vuosittain.

Rataa käyttävät Merikarvian metsästysseurojen jäsenet, Merikarvian reserviläiset, kesäasukkaatja satunnal
sesti rajavartio ja poliisi. Lakisääteisiä ampumakokeita järjestetään 5-10 kappaletta vuodessa. Lisäksi satun
naisesti järjestetään seurojen välisiä hirvenjuoksuja/-kävelyjä.

Rata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä rata-alueella ole pintavesikohteita. Lähimmät luonnonsuo
jelualueet ovat yli 5 kilometrin etäisyydellä. Rata sijaitsee harvaan asutulla alueella ja kilometrin etäisyydellä
radasta sijaitsee vain kaksi vakituista asuinrakennusta. Asuinrakennukset sijaitsevat pohjois-luoteessa, lähin
noin 400 metrin päästä pistooliradan ampumapaikasta (lähin ampumapaikka) sivuun ampumasuunnasta. Lä
hin vapaa-ajanasunto sijaitsee noin 1,4 kilometrin päässä haulikkoradan ampumapaikasta (lähin ampuma
paikka) ampumasuunnassa.

Radalla on merkittävä asema eettisen ja turvallisen riistalaukauksen harjoittelemisessa. Turvallisen ja eetti
sesti hyväksyttävän metsästyksen kulmakivenä on metsästäjien hyvä ja turvallinen aseenkäsittely, jota voi
daan tavoitella ainoastaan kattavalla ja monipuolisella ampumarataverkostolla. Osalla metsästäjistä ja muilla
ampumaharrastajilla on lakisääteisiä velvollisuuksia suorittaa määrävälein ampumakokeita tai todistaa aktii
vinen harjoittelu poliisille. Metsästykseen liittyvistä lakisääteisistä ampumakokeista vastaavat riistanhoitoyh
distykset, joiden tehtävä on huolehtia siitä, että alueilla järjestetään riittävästi ampumakoetilaisuuksia. Har
rastajien lisäksi ammatissaan ampumataitoa tarvitsevat puolustusvoimien, tullin, vankeinhoitolaitoksen, ra
javartiolaitoksen, lentopaikkojen pitäjien eläintorjunnasta vastaava henkilökunta sekä poliisi. Näin ollen am
pumaharrastuksella on merkittävä rooli myös kokonaisturvallisuuden ja yleisen edun kannalta.

Ylinevan ampumaradan toiminta noudattaa ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä keskeisessä
asemassa olevan parhaan käyttäkelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita.
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Tutkimustarpeen arviointi ja haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi

Ampumaratayhdistys Ylinevan Harrastekeskus ry

Ylinevan ampumarata

Kiinteistötunnus 484-411-2-4

Tutkimustarpeen arviointi
Ampumaradalla tehtävät tutkimukset tulee laatia kunkin radan olosuhteiden mukaan. Tehtävien tutkimusten
tulee olla riittävän laajat, että ympäristön tilasta saadaan luotettava käsitys. Tutkimustarpeen arviointi teh
dään kohdekohtaisesti huomioiden kohteen sijainti, ympäristö ja toiminnan laajuus. Tutkimusten suunnitte
lua varten radat on ohjeellisesti jaettu kolmeen luokkaan. Luokittelu tehdään esiselvityksen perusteella huo
mioiden koko rata-alue. (Kajander & Parri 2014.)

lutkimustarve Rata-alueen kuormftus Pintavesiolosuhteet Pohjavesiolosuhteet
Ei tutkimustarvetta Pieni tai uudehko luotiaserata. Ei erityisiä riskitekijöitä Ei erityisiä riskitekijöitä

Lyijykertymä < 5 tonnia eikä koh
teessa tai sen ympäristössä ole
erityisiä riskitekijöitä

Perustason tutki- Keskikokoinen tai pitkään käy- Etäisyys vastaanottavaan Ei sijaitse pohjavesialueella
mus tässä ollut pieni tai uudehko suuri vesistään on yli 300 met- eikä pohjavettä käytetä alle

luotiaserata tai pieni haulikkorata. riä eikä vesistöön tai sen 300 metrin etäisyydellä rata
Lyijykertymä < 50 tonnia käyttöön liity erityisiä ris- alueesta oletetun virtaus

kitekijöitä suunnan alapuolella
Pintaveden osalta Suuri tai pitkään käytössä ollut Rata-alueella muodostuu
laajennettu tutki- keskikokoinen ampumarata. Lyijy- pintavesiä, jotka johde
mus kertymä > 50 tonnia taan vesistöön tai rata-

alueella on kos
teikko/suo

Keskikokoinen tai pitkään käy- Vastaanottava vesistö tai
tässä ollut pieni tai uudehko suuri sen käyttö on erityisen
luotiaserata tai pieni haulikkorata. herkkä tai etäisyys vesis
Lyijykertymä < 50 tonnia töön on alle 300 m tai

rata-alueella on kos
teikko/suo

Pohjaveden osalta Suuri, keskikokoinen tai pitkään Sijaitsee luokitellulla pohja-
laajennettu tutki- käytössä ollut pieni ampumarata vesialueella
mus Haulikkoradat; luotiaseradat, Pohjavettä käytetään alle

joilla lyijykertymä > 5 tonnia 300 metrin etäisyydellä rata-
alueesta oletetun virtaus
suunnan alapuolella

Taulukko; Tutkimustarpeen arviointi erilaisilla ampumaraaoilla (Kajander & Parri 2014.)

Toiminnan aikana Ylinevan ampumaradan ratarakenteisiin on kertynyt arviolta noin 4,4 tonnia lyijyä. Tästä
noin 3,5 tonnia on haulikkoradan, 0,6 tonnia (610 kg) kivääriradan, 0,1 tonnia (140 kg) pienoiskiväärin ja 0,2
tonnia (170 kg) pistooliradan rakenteissa. Lyijyn määrä on arvioitu toimintahistorian aikaisten laukausmää
rien ja keskivertopanosten lyijymäärän perusteella.

Rata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Merkittäviä määriä pintavesiä ei arvioida kulkeutuvan ampu
marata-alueen ulkopuolelle. Karttatarkastelun perusteella etäisyys vastaanottavaan vesistöön on yli 300
metriä eikä vesistö ole erityisen herkkä.

Näiden tietojen pohjalta Ylinevan ampumarata kuuluu tutkimustarveluokitukseltaan perustasoon. Tällöin
BAT-oppaan mukaan potentiaalinen tutkimustarve kohdistuu pintavesiin ja tavoitteena on selvittää
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ampumaradan pintavesipäästötja niistä lähimpään vastaanottavaan vesistöön aiheutuva kuormitus. Maape

rän haitta-ainepitoisuuksien tutkimuksia radan eri osa-alueilla ei pidetä perustason tutkimuksissa välttämät

töminä. Tarvetta pohjavesitutkimuksille ei ole, sillä rata ei tutkimustarveluokituksen mukaisesti sijaitse poh

javesialueella eikä alle 300 metrin etäisyydellä ole talousvesikaivoja. fKajander & Parri 2014.)

Ylinevan ampumaradan tapauksessa selkeää pintavesien virtausta rata-alueen ulkopuolelle ei ole havaitta

vissa. Teoreettisesti kulkureitti olisi rata-alueen ympäristön metsien ojia pitkin, mutta maastokäynnin perus

teella ojat ovat kasvaneet lähestulkoon umpeen. Ojissa on vain ajoittain vettä eikä silloinkaan ole havaitta

vissa selkeää virtausta. Siten pintavesinäytteenotto näistä ojista ei täytä näytteenoton edellytyksiä. Tällöin

BAT-oppaan mukaan vesinäytteenotto voidaan tehdä lähimmästä vastaanottavasta vesistöstä. Ylinevan ra

dalla tämä on linnuntietä lähimmillään noin 2,2 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Tuorijoki. Vesiteitse selkeän

yhteyden määrittäminen on kuitenkin haastavaa ja etäisyys Tuorijokeen on pitkä sekä valuma-alue laaja. Si

ten ei ole todennäköisetä, että potentiaalista kuormitusta olisi havaittavissa tai erotettavissa valuma-alueen

mahdollisesta muusta kuormituksesta. Siten pintavesinäytteenotolle ei ole nähty tarvetta.

Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi
Ampumaratatoiminnan haitta-aineiden hallinnan tarve sekä kohdekohtaiset parhaat käyttökelpoiset teknii

kat määritellään toiminnan aiheuttaman pitkän aikavälin ympäristöriskin perusteella. BAT-oppaan ympäris

töriskin hallintatarpeen arviointimenettelyssä tutkitaan ja kuvataan kohteen toimintahistoria, maaperä-,

pohjavesi-, pintavesi-ja muut ympäristöolosuhteet sekä toiminnan aiheuttamat päästötja niiden mahdolliset

vaikutukset pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla toiminta kuormittaa ympäristöä ja mitä

vaikutuksia tällä on. Kohdekohtaisesti selvitetään ympäristöolosuhteisiin nähden hyväksyttävä päästötaso ja

arvioidaan toiminnan aiheuttama ympäristöriski. (Kajander & Parri 2014.)

PÄÄSTÖPOTENTIAALI
Riskitekijä Pistemäärä Pistevtyskriteerit Huomautukset
Lyijyn määrä ratara ken- 0 < 5 tonnia lyijyä

teissa L 1 5—50 tonnia lyijyä

2 50—100 tonnia lyijyä

3 > 100 tonnia lyijyä

Käyttöikä 1 0 0 Uusi rata

1 1—20 vuotta

2 20—50 vuotta

3 >50 vuotta

Kuormittuneen alueen laa- 1 1—2 kpl
juus: luotiaseratojen 2 3—5 kpl

määrä K 3 >5 kpl

Lisäksi haulikkoradasta 1...x Jokaisesta rata-alueella sijaitse

vasta_haulikkoradasta_yksi_lisäpiste

Kuormitus yhteensä L+I+K
Max 9 + haulikkoratojen luku

määrä
Päästöpotentiaalin merkittävyys
Pieni 1—4 pistettä

Kohtalainen 5—8 pistettä
Suuri > 9 pistettä

Taulukko 2 Päästöpotentiaalin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander& Parri 2014).
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Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit

Lyijyn määrä ratarakenteissa 1 noin 4,4 tonnia

Käyttöikä 3 msimmäinen rata perustettu 1964

li 56 vuotta

Luotiaseratojen määrä 2 adalla on neljä luotiaserataa

Haulikkoradat 1 adalla on yksi haulikkorata

Kuormitus yhteensä 7 (ohtalainen

Taulukko 3 Ylinevan ampumaradan päästöpotentiaali

Arvion mukaan Ylinevan ampumaradan päästöpotentiaali on kohtalainen.

PINTAVESIRISKI

Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit Huomautukset

Maaperän vedenlä- 0 Vettä johtava Esim. Hiekka, sora, hiekkamoreeni

päisevyys K 1 Jonkin verran vettä johtava Esim. Silttinen hiekka

2 Vettä pidättävä Esim. Savi, hienoainesmoreeni

3 Suo, kosteikko

Sekoittumiskerroin 0 <0,01

rata-alueelta johta- 1 0,01—0,1
vassa ojassa SK 2 0,1—0,25

3 >0,25
Nykytilanne, pintave- 0 Ei vaikutuksia havaittavissa Ampumatoiminnasta peräisin ole-
den ja sedimentin vat haitta-aineet rata-alueen ympä
haitta-ainepitoisuudet ristössä
N 1 Lievästi kohonneet luonnontilaan Luonnontilalla tarkoitetaan pää-

nähden, vaikutus paikallinen sääntöisesti kunkin alueen tausta
pitoisuuksia

4 Selvästi kohonneet luonnontilaan
nähden ja/tai vaikutuksia hava itta
vissa laajemmalla alueella

6 Sedimentin haitta-ainepitoisuu
della on vaikutusta vesistön käyt
töön tai pintaveden ympäristölaa
tunormi ylittyy rata-alueen ajan
vastaanottavassa vesistössä

Riskin realisoitumisen 0 Oletettavasti ei merkittäviä seu- Esim. haitta-aineita kertyy ajan mit
seurausten vakavuus S rauksia taan rata-alueelta ulos johtavien

ojien pohjasedimenttiin paikalli
sesti

1 Rajoitetut vaikutukset mahdollisia Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä
tai hallittavissa

4 Vakavat vaikutukset mahdollisia Paikallisia vaikutuksia esim. erityi
sun luontoarvoihin tai eliölajeihin
tai pintaveden käyttöön

6 Erittäin vakavat vaikutukset mah- Paikallisia laajempia vaikutuksia
dollisia esim. erityisiin luontoarvoihin tai

eliölajeihin tai pintaveden käyttöön
Pintavesiriski yhteensä K+SK+N+S

Max 18
Pintavesiriskin merkittävyys
Pieni 0—9 pistettä

Kohtalainen 9—14 pistettä

Suuri > 14 pistettä tai N > 4
Taulukko 4 Pintavesiriskin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander & Parri 2014).
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Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit

Maaperän vedenläpäisevyys K 1 silttinen hiekka

Sekoittumiskerroin rata-alueelta 2 sekoittumiskerroin on 0,25
ohtavassa ojasta SK
Nykytilanne, pintaveden ja sedi- 0 Ampumaratatoiminnasta peräisin
mentin haitta-ainepitoisuudet N olevat haitta-aineet rata-alueen

ympäristössä

Riskin realisoitumisen seurausten 0 Oletettavasti ei merkittäviä vaiku
iakavuus s tuksia

Pintavesiriski yhteensä 3 Pieni
Taulukko 5 Ylinevan ampumaradan pintavesiriski.

Suomen metsäkeskuksen valuma-alueen määritys -työkalun perusteella rata-alueelta karttatarkastelun pe
rusteella lähtevän ojan valuma-alue on 17,68 ha. Sekoittumiskerroin on saatu jakamalla ratakiinteistön pinta-
ala ojan valuma-aueen pinta-alalla (4,5/17,68 = n. 0,25). Käytännössä kenttätarkastelun perusteella rata-
alueelta ei kuitenkaan ole selkeää pintavesivirtausta rata-alueen ulkopuolelle. Siten sekoittumiskertoimen
määrittäminen ojaan ei sovellu kovin hyvin Ylinevan ampumaradan olosuhteiden tarkasteluun.

Ylinevan ampumaradan pintavesiriski on pieni.

POHJAVESIRISKI
Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit Huomautukset
Maaperän vedenlä- 0 Heikosti vettä johtava tai suo Esim. Savi, siltti, hienoainesmo
päisevyys K reeni, suo

1 Jonkin verran vettä johtava Esim. Silttinen hiekka
2 Vettä johtava Esim. Hieno hiekka, hiekkamoreeni
3 Hyvin vettä johtava Karkea hiekka, sora

Etäisyys pohjaveden 1 >10 metriä
pintaan E 2 4—10 metriä

3 <4 metriä
Nykytilanne, maape- 0 Ampumatoiminnasta peräisin olevat
rän, vajoveden ja haitta-aineet rajoittuvat ampumaradan ra
pohjaveden haitta-ai- kenteisiin, vajovesien pitoisuudet hyväk
nepitoisuus N syttävällä tasolla, pohjavedessä ei havait

tavissa vaikutuksia
1 Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ampu

maradan alapuolisessa maaperässä, vajo
vesien pitoisuudet hyväksyttävällä tasolla
tai lievästi kohonneet, pohjavedessä ei ha
vaittavissa vaikutuksia

4 Pohjavedessä havaittavissa taustapitoi
suudet ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia,
vajovesien pitoisuudet ylittävät hyväksyt
tävän tason tai haitta-aineita kulkeutunut
syvälle maaperään

6 Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet ylittä- Edellyttäen, että taustapitoisuudet
vät talousveden tai pohjaveden laadulle alittavat ko. normit
annetut viitearvot

Riskin realisoitumi- 0 Oletettavasti ei merkittäviä seurauksia Esim. kohde ei sijaitse luokitellulla
sen seurausten vaka- pohjavesialueella, maaperän tai
vuus S pohjaveden pilaantuminen rajoit

tuu kohteen välittömään
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läheisyyteen, pohjavettä ei käytetä

eikä tulevaisuudessa ole todennä

köistä

1 Rajoitetut vaikutukset mahdollisia Esim. vaikutukset paikallisia ja vä

häisiä tai hallittavissa

4 Vakavat vaikutukset mahdollisia Esim. vaarantaa pohjaveden käytön

talousvesikaivoista

6 Erittäin vakavat vaikutukset mahdollisia Esim. vaarantaa alueellisesti mer

kittävän vedenottamon käytön tai

muun tärkeän kohteen

Pohjavesiriski yh- K+E+N+S
teensä

Max 18
Taulukko 6 Pohjavesiriskin arviointi BAT-oppaan mukaan (Kajander & Parri 2014).

Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit
Maaperän vedenläpäisevyys K 1 ilttinen hiekka
Etäisyys pohjaveden pintaan E 1-3

Nykytilanne, maaperän, vajoveden ja 0 ohjavedessä ei ole havaittu ko

pohjaveden haitta-ainepitoisuus N ionneita haitta-ainepitoisuuksia

Riskin realisoitumisen seurausten va- 0 ohde ei sijaitse luokitellulla pohja

kavuus 5 ‘esialueella

Pohjavesi riski yhteensä 2-4 ieni
Taulukko 7 Ylinevan ampumaradan pohjavesiriski

Ylinevan ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pinnan korkeus rata-alueella ei

ole tiedossa. Tästä huolimatta Ylinevan ampumaradan pohjavesiriski on pieni.

Riskitason määritys
Edellä esitettyjen riskinarvioiden pohjalta Ylinevan ampumaradalle on määritetty BAT-oppaan mukainen ris

kitaso. Jokaiselle riskitasolle on määritetty ohjeelliset riskinhallinnan vaatimustasot. Määritelmät on tarkoi

tettu riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdiksi.

Ylinevan ampumaradan päästöpotentiaali on kohtalainen ja pinta- ja pohjavesiriskit ovat pienet. Siten Yli

nevan ampumarata kuuluu tasoon 1 — Perustaso. Perustason radoilla haitta-aineiden kulkeutumisen rata-

alueelta ympäristöön arvioidaan olevan merkityksetöntä tai vähäistä. Mahdollisten vaikutusten arvioidaan

olevan paikallisia ja vähäisiä. Perustason ratojen ohjeelliset vaatimustasot on esitetty taulukossa 8.

Taso 1

Perustaso
Haitta-aineriskin Pieni päästöpotentiaali tai kohtalainen päästöpotenti

merkittävyys aali ja pieni pinta/pohjavesiriski

Riskin kuvaus Haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ympäris

töön merkityksetöntä tai vähäistä. Vaikutukset paikalli

sia ja vähäisiä.

Vaatimukset luoti- Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien

aseradoille hallinta. Kunnostus toiminnan loputtua.
Vaatimukset haulik- Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien
koradoille hallinta. Kunnostus toiminnan loputtua.
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Tekniset ratkaisut Ulkopuolisten vesien johtaminen rata-alueen ohi ojituk
sin

Käytön seuranta Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä toi
minta-ajat

Päastöjen ja vaiku- Ei pääsääntöisesti edellytetä. Tapauskohtaisesti rajoi
tusten tarkkailu tettu tarkkailu vaikutusten mukaan kohdennetusti.

Aikataulu -

Taulukko 8 Haitta-aineiden riskitasot ja riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdat (Kajander & Parri 2014).

Toiminnan jatkuessa Ylinevan ampumaradan ratarakenteisiin kertyy lisää lyijyä, mikä hiljalleen lisää päästö
potentiaalia. Päästöpotentiaalin kasvu ei kuitenkaan yksistään laukaise suojausrakenteiden tarvetta sillä
pinta- ja pohjavesiriskit ovat pienet. Näiden riskien luokitukseen ei vaikuta ratarakenteisiin kertyneen lyijyn
määrä vaan olennaista on haitta-aineiden kulkeutumisen mahdollisuus. Ylinevan radalta ei ole selkeitä kul

keutumisreittejä rata-alueen ympäristöön, lähiympäristö ei ole erityisen herkkä eikä toiminta aiheuta riskiä
vesistöille. Siten tämänhetkiseen tietoon perustuen maaperän suojausrakenteiden ei katsota olevan tarpeen
myöskään tulevaisuudessa.

Tarkasteltaessa radan ympäristölle aiheuttamaa riskiä on myös syytä pitää mielessä riskinhallinnan peruspe
riaate. Sen mukaan riskin muodostumiseksi tarvitaan lähde, reitti ja kohde (kuva 1). Jos jokin näistä tekijöistä
puuttuu, riskiä ei ole.

Ympäristössä oleva haitallinen aine

1. Kulkeutumisreitti, 1- mekanismi
Esimerkiksi maavesi, suotautuminen

2. Altistumisreitti, -mekanismi
Esimerkiksi hengitys, maansyönti, ravinnonkäyttö

Kohde, johon haitallinen aine voi vaikuttaa vahingollisesti
Esimerkiksi ihminen, eliöt, ekosysteemi, pohjavesi

Käytännössä Ylinevan radalla ei ole vesien mukana selkeää haitta-aineiden kulkeutumisreittiä rata-alueen
ulkopuolelle. Rata-alue on merkitty selkeästi maastoon ja asiaton kulku tien kautta tullaan estämään kulkues
teellä. Altistumista pölyämisen, maansyönnin tai ravinnonkäytön kautta pidetään epätodennäköisenä. Siten
Ylinevan ampumaradan aiheuttama riski ympäristölle on tälläkin tavalla tarkasteltuna pieni.

Lähde
- Kajander, 5. & Parri, A. 2014. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT). Ampumaratojen ympäristövai

kutusten hallinta. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Kuva 1 Riskin muadastumisen periaate


