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OLEMASSA OLEVAN RADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (YSL 27 §) PUKARON AMPUMARADALLE

1. HAKIJA
Hakija:

Pukaron metsästysseura ry
0900885-0

Ampumaradan yhteystiedot:

Pukaron ampumarata
Koivistontie 223
07830 Pukaro

Kiinteistön omistaja:

Pukaron metsästysseura ry

Yhteyshenkilö:

Ville Eriksson

2. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Tämä ympäristölupahakemus koskee Pukarolla osoitteessa Koivistontie 223 sijaitsevan Pukaron
metsästysseura ry:n ampumaradan toimintaa. Ampumarata sijaitsee kiinteistöllä 407-410-12-157.
Kiinteistön omistaa Pukaron metsästysseura ry. Ampumaradan ratatoiminta sisältää 1 kpl hirvirata 75 ja 100
m (kiinteä katos 100 m, 4 ampumapaikka sekä avopaikka 75 m, 1 ampumapaikka) sekä 1 kpl trap- ja 1 kpl
metsästyshaulikkorata. Hirviradalla ammutaan liikkuvan hirven maalia. (Kuva 1.)

Kuva 1. Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022).
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3. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lupaa haetaan Pukaron metsästysseura ry ampumaradan toiminnalle. Asemapiirros toiminnoista on esitetty
kartalla (Kuva 2.). Lupahakemuksen mukainen ratatoiminta sisältää:
• 1 kpl hirvirata 75 m (1 paikka+valvoja avomaastossa) ja 100 m (4 paikkaa avokatoksessa)
• 1 kpl trap-rata
• 1 kpl metsästyshaulikkorata

Kuva 2. Asemapiirros ampumapaikoista ja ampumasuunnista. (Sisältää MML:n aineistoa 07/2021).
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4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1,
taulukon 2, kohdan 14 a mukaan (ulkona sijaitseva ampumarata).
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen
(713/2014) 2 §:n kohdan 13 a mukaan.

5. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ MUUT PÄÄTÖKSET TAI SOPIMUKSET
Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan luvittaminen.
Ampumarata sijaitsee kiinteistöllä 407-410-12-157. Ampumaradan ja kiinteistön omistaa Pukaron
metsästysseura ry. Ampumaradalla on Itä-Uudenmaan kansainterveystyön kuntainliiton myöntämä
sijoituspaikkalupa vuodelta 1986 sekä Uudenmaan lääninhallituksen myöntämä ampumaratalupa vuodelta
1987 (Liite 1 ja 2.). Loviisan kaupungin ympäristönsuojelu on tehnyt radalle tarkastuksen 23.11.2021 (Liite
3.). Ympäristönsuojelutarkastaja on tarkastuksellaan todennut, että toiminta on ympäristölupavelvollinen.
Määräajaksi ympäristölupahakemuksen jättämiselle on annettu 30.11.2022.

6. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
6.1 Ampumaradan sijaintipaikka
Ampumarata sijaitsee noin 6,5 kilometriä Lapinjärven keskustasta koilliseen osoitteessa Koivistontie 223.
Ampumaradan keskipisteen koordinaatit ovat N461094, E6726146 ETRS-TM35FIN. Ampumaradan ympäristö
on pääasiassa talousmetsää. (Kuvat 1., 3. ja 4.)

Kuva 3. Radan lähiympäristö (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022).
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Kuva 4. Ilmakuva radan lähiympäristöstä (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022).

6.2 Maaperä
Ampumarata-alueen maaperä on GTK:n maaperä 1:20 000 aineiston mukaan pääasiassa kalliomaata. Rataaluetta reunustaa hiekkamoreeni alueen etelä- ja lounaisosassa (Kuva 5.).

Kuva 5. Pintamaalajit (Sisältää GTK:n maaperä 1:20 000 – aineistoa 04/2021 ja MML:n aineistoa 04/2022).
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6.3 Topografia
Ampumarata sijaitsee korkeudessa noin 51 m mpy. Rata-aluetta ympäröivä maasto viettää etelään. Maasto
nousee ampumaradan luoteispuolella, Korkeakallion kohdalla, korkeuteen noin 70 m mpy ja laskee
ampumaradan eteläpuolella ollen Höikärrin kohdalla korkeudessa noin 30 m mpy. (Kuva 6.)

Kuva 6. Ympäröivän alueen topografia (Sisältää MML:n aineistoa 01/2022).
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6.4 Pintavedet
Ampumarata sijaitsee Taasianjoen keskiosan alueen (15.002, 3. jakovaihe) valuma-alueella. Ampumarataalueella ei ole pintavesikohteita. Karttatarkastelun perusteella pintavedet laskevat ampumarata-alueen
eteläpuolella sijaitseviin ojiin. Ojaverkostot muodostavat Lilbäckenin noin 1,3 kilometrin päässä. Lilbäcken
yhdistyy Minnesbäckeniin noin 3,5 kilometrin päässä ampumarata-alueesta muodostaen Fallbäckenin.
(Kuvat 7. ja 8.)
Minnesbäcken on ampumaradan lähin vesilain (587/2011) määritelmien mukainen vesistö, sillä sen valumaalue (22 km2) on kooltaan suurempi kuin 10 km2. Ampumarata-alueen alapuolinen Lilbäcken on puolestaan
vesilain (587/2011) määritelmien mukaisesti noro. Sen valuma-alue (4,8 km2) on pienempi kuin 10 km2, siinä
esiintyy ajoittaista kausikuivuutta eikä kalankulku siinä ole merkittävästi mahdollista.
Karttatarkastelun perusteella ampumarata-alueen valuma-alue on kooltaan 8 hehtaaria. Ampumarataaluetta ympäröivä maasto on vesien valumasuunnassa pääasiassa hyvin vettä johtavaa hiekkamoreenia,
joten on todennäköistä ettei ampumarata-alueelta synny merkittävissä määrin pintavaluntaa.

Kuva 7. Ampumarata-alueen valuma-aluetarkastelu ja ratatoiminnot. (Sisältää MML:n ja Ympäristöhallinnon aineistoa
04/2022).
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Kuva 8. Ampumarata-alueen valuma-aluetarkastelu. (Sisältää MML:n ja Ympäristöhallinnon aineistoa 04/2022).
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6.5 Pohjavedet
Ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 1-luokan pohjavesialue sijaitsee ampumarataalueen luoteispuolella. Matkaa Räfsbacken pohjavesialueelle on noin 4 km.
Metsästysmajan yhteydessä sijaitsee porakaivo. Porakaivossa vesipinnan arvioidaan olevan noin 10–15
metrin syvyydessä maanpinnan tasosta. Kaivon vettä käytetään talousvetenä (kantovesi). Vedenkulutuksen
hakija arvioi olevan noin 2–3 m3/a. Porakaivo sijaitsee maaston muotojen perusteella arvioidussa
pohjavesien virtaussuunnassa ampumaratatoimintojen yläpuolella. (Kuva 9.)

Kuva 9. Kaivon sijainti ja ratatoiminnot (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022).
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6.6 Asutus ja luonnonsuojelualueet
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,2 kilometrin etäisyydellä ampumaradan itä- ja länsipuolella.
Rakennukset sijaitsevat kiinteistöillä 407-410-13-9 ja 407-410-12-151. Rakennukset sijaitsevat
pääampumasuunnan sivuilla. Lähin loma-asunto sijaitsee ampumasuunnan takana, noin 2,2 kilometrin
päässä ampumarata-alueesta luoteeseen. Loma-asunto sijaitsee kiinteistöllä 407-410-11-12.
Ampumasuuntaan lähimmälle loma-asunnolle on etäisyyttä yli 4,5 kilometriä. (Kuva 10.)
Ampumaradan läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue,
Amerikankallioiden luonnonsuojelualue (YSA253677), sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä ampumaradasta
länteen. Ampumaradalla ei ole vaikutusta alueen suojeluarvoihin.

Kuva 10. Asuin- ja lomarakennusten sijainti (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022).
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6.7 Kaavoitus
Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa ampumarata-alueen läheisyyteen ei ole osoitettu kohdemerkintöjä
eikä alueella ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa.
Uudenmaan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmassa Pukaron ampumarata on huomioitu
paikallisena ampumaratana (Kuva 11.) (Uudenmaan liito, 2019)

Kuva 11. Uudenmaan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma. Pukaron ampumarata on osoitettu numerolla
22. (Uudenmaan liito, 2019)
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6.8 Sijaintipaikan rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset
Kiinteistörajat ja –tunnukset on esitetty alapuolella kuvassa 12. Rajanaapureiden ja muiden mahdollisten
asianosaisten yhteystiedot on esitetty erillisessä liitteessä (Liite 4.).
Sopimukset haulien leviämisestä naapurikiinteistöille on esitetty liitteessä (Liite 5.)

Kuva 12. Kiinteistörajat ja -tunnukset. (Sisältää MML:n aineistoa 07/2021).

7. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
7.1 Yleiskuvaus toiminnasta ja ratojen käyttäjät
Pukaron ampumaradan perustamisvuosi on 1986. Alkuun ampumaradalla on sijainnut ainoastaan trap-rata,
ampumaradan ratatoimintoja on laajennettu 1995 hirviradalla ja 2002 metsästyshaulikkoradalla.
Ampumaradan ratatoiminta sisältää 1 kpl hirvirata 75 ja 100 m (kiinteä katos 100 m, 4 ampumapaikka sekä
avopaikka 75 m, 1 ampumapaikka) sekä 1 kpl trap- ja 1 kpl metsästyshaulikkorata. Ratoja on kaikkiaan kolme
kappaletta. Ampumaradalla sijaitsee lisäksi metsästysmaja, varasto/lahtivaja sekä puuliiteri/ulkovessa.
Asemapiirros rata-alueesta ja toiminnoista on esitetty kuvassa 13.
Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa pienikaliiperisilla aseilla (alle 12.7 mm) eli
kivääreillä ja haulikoilla. Rataa käyttävät pääasiassa Pukaron metsästysseura ry sekä Lapinjärven
riistanhoitoyhdistys. Käyttäjäkunta radalla on noin 50 henkilöä vuodessa. Ratoja käytetään eniten arki-iltaisin
ja viikonloppuisin.
Nykyisin ampumaradan kokonaislaukausmäärä arvioidaan olevan alle 10 000 laukausta vuodessa.
Laukausmäärään ei ole tulossa muutosta.
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Kuva 13. Asemapiirros ampumapaikoista ja ampumasuunnista. (Sisältää MML:n aineistoa 07/2021).

7.2 Kilpailut ja ampumakokeet
Radalla järjestetään vuosittain alueellisia, paikallisia ja jäsenten välisiä kilpailuja.
Riistanhoitoyhdistyksen hirviradalla suoritetaan lakisääteinen ampumakoe. Ampumakoe tulee suorittaa,
mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa,
metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan
riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla
kohdistettu. Ampumakokeen järjestää riistanhoitoyhdistys, joka myös antaa hyväksytystä suorituksesta
todistuksen. Lapinjärven riistanhoitoyhdistys järjestää lakisääteisiä ampumakokeita vuosittain elosyyskuussa yhteensä noin 5 kappaletta. Kokeet ammutaan pääsääntöisesti viikonloppuisin ja arki-iltaisin.
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Trap-rata sijaitsee rata-alueen länsikulmassa ja metsästyshaulikkorata idän puolella, hirviradan alueella.
Ampumasuunta radoilla vaihtelee itä-kaakon ja länsi-lounaan välillä. Ratojen ampumasektori on pääasiassa
metsäistä hiekkamoreenimaata, jota reunustaa sekametsä. Metsästyshaulikkoradalla on erillinen
vasemmanpuoleinen heitintorni, oikeanpuoleisena heittimenä käytetään trap-radan heitintä. (Kuvat 15. ja
16.)

Kuva 15. Trap-radan ampumapaikat ja katettu heitinhauta.

Kuva 16. Metsästyshaulikkoradan ampumapaikat, taustalla vasen heitintorni.

7.5 Jätehuolto ja viemäröinti
Toiminnassa syntyy pahvijätettä maalitauluista ja ammusten pakkauksista, muovijätettä sekä hylsyjä.
Käytetyt taulut, tyhjät patruunarasiat ja hylsyt kerätään talteen ja lajitellaan niille varattuihin astioihin.
Jäteastiat tyhjennetään tarvittaessa (Jätehuolto J. Hämäläinen) ja hylsyt viedään metallinkeräykseen.
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Silti pitkäkin mittaussarja tyypillisillä etäisyyksillä ja ohjeet täyttävissä sääoloissa voi tuottaa tuloksiin varsin
suuren vaihteluvälin. Yksittäisten laukausten pienimpien ja suurimpien äänitasojen ero voi olla jopa 20-30
dB. Eri päivinä hyväksyttävissä sääoloissa tehtyjen mittausten päiväkohtaisten kokonaistulosten vaihteluväli
voi sekin olla peräti 15-20 dB.
Edellä mainitun vaihtelun vuoksi mittauksia ei voida pitää ensisijaisena tapana arvioida ampumaratamelua.
Sen sijaan laskentamalleja käyttämällä saadaan paremmin tilannetta kuvaavia tuloksia. Hyvin monena
päivänä tehtyjen mittausten päiväkohtaisista tuloksista laskettu energiakeskiarvo lähestyy laskentamallilla
saatavaa tulosta. Samoista syistä ei voida perustella, että melumittauksilla voitaisiin tarkentaa
melumallinnuksen tuloksia. (Puolustusvoimat, 2016.)

8.1.1 Melutilanteen seuranta ympäristöluvissa
Ympäristöluvissa saatetaan säätää melun osalta myös seurannan järjestämisestä, ampumaratojen
meluselvityksissä todetun melutilanteen kehittymisestä ja ympäristöluvissa määrättyjen melurajojen
noudattamista varten. Tällainen seuranta on tarpeen ja perusteltua vain, mikäli toiminnassa on tapahtunut
olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat melun leviämiseen. Laukausmäärän muutosta ei voida pitää
sellaisena muutoksena, jota pitäisi seurata mallintamalla tai uusin mittauksin. (Puolustusvoimat, 2016)
Mikäli toiminnassa tapahtuu oleellinen muutos, kuten radan asemointia muutetaan merkittävästi tai
perustetaan uusi lajirata, on tällöin suositeltavaa 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 (Puolustusvoimat, 2016)
esitetään, että mallilaskenta olisi ampumaratamelun ensisijainen ja yleensä riittävä selvitys- ja
arviointimenetelmä.

8.2 Tiedot melusta ja sen vähentämistä
8.2.1 Melutarkastelun tulokset
Ampumaradan melun arviointi voidaan toteuttaa tarkastelemalla ampumaradan aiheuttamaa melua
sapluunamalleilla. Kun ampumarataa ympäröivien rakennuskohteiden sijainti on tiedossa, jokaiselle
lajiradalle sovitetaan kartan päälle sapluunamallin meluvyöhykkeet. Jos meluvyöhykkeiden sisään ei jää
rakennuskohteita, ei tarkempaa meluntorjuntasuunnitelmaa tarvita. Jos kohteita jää meluvyöhykkeiden
sisään, on laadittava meluselvitys ja meluntorjunnan tarve on arvioitava riittävällä asiantuntemuksella.
(Ympäristöministeriö, 2014)
Tässä selvityksessä käytetyt melusapluunat pohjautuvat hirviradan osalta HMMT Partners Oy:n 26.10.2021
tekemiin kiväärien melupäästömittauksiin (HMMT Partners Oy, 2021) ja haulikkoratojen osalta 2016
suoritettuihin haulikon melupäästömittauksiin (Haulikon melupäästömittaukset, 2016).
Pukaron
ampumaradan
melutarkastelu
melusapluunoilla
on
esitetty
kuvissa
17–19.
Melusapluunatarkastelusta voidaan huomata, että hirviradan enimmäisäänitason meluvyöhykkeellä 65–70
dB sijaitsee kiinteistöt 407-410-13-9, 407-410-13-10, ja 407-410-13-11 (Kuva 20.). Kiinteistöillä sijaitsee
Maanmittauslaitoksen aineiston mukaan asuinrakennuksia. Rata-aluetta reunustaa kiinteistöjen suunnassa
kuitenkin harjanne korkeudessa noin +57 m mpy, rata-alue sijaitsee korkeudessa noin +51 m mpy. Harjanne
rajoittaa melun leviämisen asuinrakennusten suuntaan tehokkaasti.
Kun tarkastellaan Pukaron radan meluntorjuntatarvetta taulukon 4. (Ympäristöministeriö, 2014) mukaisesti,
voidaan arvioida, että meluhaitta on vähäinen eikä meluntorjuntasuunnitelmalle ja -toimille ole tarvetta.
Radan laukausmäärä ja ohjearvojen mahdollinen lievä ylitys (0–5 dB) huomioiden ei toiminnasta arvioida
aiheutuvan terveyshaittaa eikä myöskään muuta häiriötä tai haittaa elinympäristön viihtyisyyteen.
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Muilla asuin- ja lomakiinteistöillä melun ohjearvot eivät sapluunatarkastelulla ylity, joten myöskään niiden
osalta tarkemmalle meluntorjuntasuunnitelmalle ei ole tarvetta.

Kuva 17. Kiväärin melutarkastelu tasaisen maan melusapluunalla (HMMT Partners Oy, 2021). Todellisuudessa lisäksi
maaston muodot estävät melun leviämistä ympäristöön tehokkaasti. (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022)
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Kuva 18. Metsästyshaulikkoradan melutarkastelu tasaisen maan melusapluunalla (Haulikon melupäästömittaukset,
2016). Todellisuudessa lisäksi maaston muodot estävät melun leviämistä ympäristöön tehokkaasti. (Sisältää MML:n
aineistoa 04/2022)
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Kuva 19. Trap-radan melutarkastelu tasaisen maan melusapluunalla (Haulikon melupäästömittaukset, 2016).
Todellisuudessa lisäksi maaston muodot estävät melun leviämistä ympäristöön tehokkaasti. (Sisältää MML:n aineistoa
04/2022)
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Kuva 20. Kiinteistöjen 407-410-13-9, 407-410-13-10, ja 407-410-13-11 kiinteistörajat ja asuinrakennusten
sijoittuminen. (Sisältää MML:n aineistoa 04/2022)
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Taulukko 4. Suositus ampumaradan meluntorjunnan tarpeen arviointimenettelyksi (Ympäristöministeriö, 2014).
Pukaron ampumaradan sijoittuminen on merkitty taulukkoon sinisellä katkoviivalla.

8.2.3 Hakijan esitys melupäästöjen vähentämiseksi
Ampumaradan melupäästöä tullaan tarkkailemaan laukausmäärien perusteella. Toiminnanharjoittaja pitää
valvonnalla ja ohjeistuksella huolen, että ampuma-aikoja noudatetaan.
Lisäksi toiminnan häiritsevyyttä vähentää toiminta-aikojen rajoitukset erityisesti viikonloppujen, pyhäpäivien
ja aattojen osalta.
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8.3 Yleistä päästöistä ratarakenteisiin, maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin
Haitta-aineiden kulkeutumisriski rata-alueen ulkopuolelle on merkittävin huomioon otettava tekijä
arvioitaessa tarvittavia teknisiä ja toiminnallisia toimenpiteitä ampumaradan ympäristön suojelemiseksi.
Ratarakenteita, kuten taustavallia ja rata-alueen pintakerrosta ei AMPY-raportissa ja BAT-oppaassa katsota
maaperäksi, vaan ratarakenteeksi, joka toiminnan loputtua voidaan riskiperusteisesti poistaa.
Luotiaseradoilla ratarakenteeksi katsotaan rata-alueen ampumapaikkojen, välialueen ja maalialueen
pintamaa, johon ammunnasta syntyvät jätteet kertyvät (Kuva 21.). Haulikkoradan ratarakenteeksi katsotaan
koko kiekkojen ja haulien leviämisalue (Kuva 22.). Ampumaratojen ratarakenteissa haitallisten aineiden
pitoisuudet ovat tyypillisesti suuria, mutta pilaantumisen hallinnan kannalta keskeistä on hallita haittaaineiden kulkeutumisriskiä rata-alueen ulkopuolelle. (Ympäristöministeriö, 2012 ja 2014).

Kuva 21. Luotiaseratojen ratarakenne (Ympäristöministeriö, 2012).

Kuva 22. Haulikkoratojen ratarakenne (Ympäristöministeriö, 2012).

8.3.1 Haitta-aineiden kertyminen ratarakenteisiin
Ampumaratatoiminnan luonteen vuoksi sekä lukuisten tutkimusten perusteella voidaan luotettavasti
arvioida, mihin valtaosa haitta-aineista yleensä eri radoilla kertyy. Kivääri- ja pistooliradoilla haittaainekuormitus keskittyy pääasiassa taustavallin alaosaan maalilaitteiden taakse (iskemäkohdat, 0–0,5 m),
taulualueelle sekä ampumapaikkojen edustalle, jossa haitta-aineet ovat hienojakoisessa muodossa.
Kenttäalueella kuormitus on vähäistä. Liikkuvan maalin radoilla ja muunneltavilla radoilla (toiminnallinen
ammunta) taustavallin kuormitus jakautuu taustavalliin tasaisemmin. Lajeissa, joissa ammutaan metalliseen
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maalitauluun, luoti murskaantuu tauluun ja metallifragmentit leviävät taulun ympäristöön. (Kuva 23.)
(Ympäristöministeriö, 2014.)

Kuva 23. Yksinkertaistettu esitys haitta-aineiden kertymisestä kivääriradan rakenteisiin (sininen väri).
(Ympäristöministeriö, 2014)

Skeet-rata on puoliympyrän muotoinen. Ampumapaikat 1-7 ovat puoliympyrän kaarella ja paikka 8 tornien
välisellä linjalla keskellä rataa. Skeet-radan kaarella vasemmassa päässä on korkea heitintorni (A) ja oikeassa
päässä matala (B). Kiekot heitetään korkeasta tornista noin 3 m korkeudelta vinosti kohti matalaa tornia ja
vastaavasti matalasta tornista noin 1 m korkeudelta kohti korkeaa tornia. Kiekkojen lentopituus on 67–69 m.
Kilpailusääntöjen mukainen sallittu ampuma-alue on tornien välinen matka. Sarjaan kuuluu 25 kiekkoa. (Kuva
24.) (Ympäristöministeriö, 2012) Metsästyshaulikkoammunta tapahtuu skeet-radalla. Ampuja kiertää
kierroksen aikana kahdeksan ampumapaikkaa, joista ammutaan yhteensä 25 kiekkoa. Kiekot lähetetään
ampujan pyynnöstä ja ne tulevat satunnaisella viiveellä, joka on 0-3 sekuntia. (Suomen Metsästäjäliitto,
2021)

Kuva 24. Skeet-radan periaatepiirros. (Suomen ampumaurheiluliitto 2005)
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oppaassa esitettyä suppeampi (Kuva 28. ja 29.). Syynä tähän on, että BAT-oppaan sapluunamalli ei huomioi
puuston torjuvaa vaikutusta, maaston muotoja eikä todennäköisesti vaihtelevaa ampumakulmaa. Skeetradalla ampumakulma vaihtelee välillä noin 3–9 astetta ampuessa paikoilta 1–7, paikalta 8 ampuessa on
ampumakulma maksimissaan noin 22 astetta. Tässä kulmassa laukaus kuitenkin lähtee hyvin harvoin.
Vastaavasti trap-radoilla ampumakulma vaihtelee välillä noin 5-12,5 astetta. Trap-radoilla kiekonheittimen
säädöillä voidaan vaikuttaa haulien leviämisalueeseen ja mahdolliseen radan suojaustarpeeseen
huomattavasti. Haulien lentomatkan kannalta optimaalisin ampumakulma on noin 30 astetta, jolloin 2,3 mm
lyijyhaulit kantavat tasaisella maalla BAT-oppaassa esitetylle noin 150 metrin etäisyydelle asti. Kaavio haulien
lentoradoista ja ampumakulman vaikutuksista haulien lentomatkaan on esitetty kuvassa 30. Lentoradat
perustuvat Shotgun Ballistics (ctmuzzleloaders.com)-laskurin tietoihin. Laskurissa käytetyt lähtöarvot on
esitetty taulukossa 6.

Kuva 26. BAT-oppaan mukainen haulien teoreettinen leviämisalue skeet-radalla (Ympäristöministeriö, 2014).

Kuva 27. BAT-oppaan mukainen haulien teoreettinen leviämisalue trap-radalla (Ympäristöministeriö, 2014).
Kansallisessa trapissa kiekon lentoalue ja siten myös ampumasektori on kuvasta poiketen kapeampi 60 o.
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Kuva 28. Kuvakaappaus 3D-mallista. (Pelkonen, 2022)

Kuva 29. 3D-mallinnukseen perustuvan lentoratatarkastelun mukainen arvio haitta-aineiden kertymisestä Pukaron
haulikkoradoilla. (Pelkonen, 2021)
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Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteuttivat vuosina 2010–2011 ”Haittaaineiden kulkeutumisen arviointi ampumarata-alueilla”-nimisen hankkeen, jossa selvitettiin lyijyn, antimonin
ja arseenin pitoisuuksia maaperässä, vajovedessä ja pohjavedessä, sekä arvioitiin näiden alkuaineiden
kulkeutumisriskiä pohjaveteen Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistyksen Mansikkakuopan haulikkoradalla,
joka sijaitsee tärkeäksi luokitellulla Keräkankareen pohjavesialueella. Perusteellisissa tutkimuksissa todettiin,
että ratarakenteissa oli suuria määrä lyijyä, antimonia ja arseenia. Suurimmat ja helppoliukoisimmat
pitoisuudet keskittyivät orgaanista ainesta sisältävään ylimpään maakerrokseen. Tutkimusten mukaan
maaperässä, jossa on korkea pH ja korkea orgaanisen aineksen pitoisuus, muuntumistuotteet ovat vain osin
liukenevia ja voivat pysyä haulien pinnassa tai sitoutua ylempiin maakerroksiin. Mansikkakuopan
tutkimuksissa pohjavedessä ei havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, ja mallilaskelmien perusteella
haitta-aineiden kulkeutumisajat pohjaveteen ovat Mansikkakuopan ampumaradalla hyvin pitkiä,
kymmenistä tuhansista jopa yli sataan tuhanteen vuoteen (Tarvainen ym. 2011).
Haulien ja luotien sisältämien raskasmetallien lisäksi haulikkoradoilla käytettävät savikiekot sisältävät pieniä
pitoisuuksina PAH-yhdisteitä. Tyypillisesti Suomessa käytettävien savikiekkojen massasta 0,2-2,5 % on PAHyhdisteitä. Ekokiekoissa PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus jää alle 0,001 %. PAH-yhdisteet ovat kuitenkin
hyvin niukkaliukoisia ja yhdisteet pysyvät sitoutuneina kiekkomateriaaliin. Tästä syystä ne eivät leviä
ratarakenteiden ulkopuolelle eikä kiekkomurskan kerääminen ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan
periaatteiden mukaista eikä sille ole tarvetta tai perusteita. (Ympäristöministeriö, 2014.) Toistaiseksi
ekokiekkojen tuotanto on haastavampaa ja vähäisempää, jonka vuoksi niiden saatavuus ja laatu ei ole samalla
tasolla perinteisempien savikiekkojen kanssa.
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yläpuolella. Lisäksi rata-alueen laskennallinen lyijykertymä on alle 5 t Pb, joten porakaivon vedenlaadun
seurannalle ei ole BAT-oppaan tutkimustarvearvioinnin mukaisia perusteita.

8.4.7 Haitta-aineiden hallinnan tarvearvioinnin tulokset
Pukaron ampumaradan haitta-aineiden aiheuttaman ympäristöriskin määrittämisessä ja riskinhallinnan
suunnittelussa on noudatettu BAT-oppaan (Ympäristöministeriö, 2014) mukaista pisteytystä
päästöpotentiaalin, pintavesiriskin ja pohjavesiriskin osalta. Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi on
esitetty liitteenä (Liite 6.). Pisteytyksen perusteella Pukaron ampumaradan päästöpotentiaali on pieni ja
pinta- sekä pohjavesivesiriskit pieniä. Riskiluokituksessa radan katsotaan tällöin kuuluvaksi tasoon 1 eli
perustaso.
•
•
•
•
•
•

Riskin kuvaus: Haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ympäristöön merkityksetöntä tai
vähäistä. Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä
Vaatimukset luotiaseradat: Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta.
Kunnostus toiminnan loputtua.
Vaatimukset haulikkoradat: Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta.
Kunnostus toiminnan loputtua.
Tekniset ratkaisut: Ulkopuolisten vesien johtaminen rata-alueen ohi ojituksin.
Käytön seuranta: Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajat.
Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu: Ei pääsääntöisesti edellytetä. Tapauskohtaisesti rajoitettu
tarkkailu vaikutusten mukaan kohdennetusti, 3–6 vuoden välein.

8.4.8 Hakijan esittämät toimenpiteet haitallisten aineiden leviämisen estämiseksi
Kyseessä on pieni ampumarata, jolla on kivääri- ja haulikkolajiradat. Pukaron ampumarata on alhaisen
ympäristöriskin kohde, jolle riittävä riskienhallinta toimenpide on, että haitta-aineiden kertymistä
ratarakenteisiin ja sitä kautta ratakohtaista kuormituspotentiaalia tullaan seuraamaan laukausmäärien
seurannan avulla vuositasolla. Ratarakenteisiin ei sovelleta maaperän pilaantumisen ohjearvoja. Koska
ampumaradan toiminta jatkuu, on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista jättää ratarakenteet
paikoilleen. Pukaron ampumaradan ratarakenteen sekä radan vaikutusalueen maaperän kunnostustarve
tulee riskinarvioinnin perusteella harkittavaksi, jos ampumaratatoiminta loppuu ja maankäyttö alueella
muuttuu.

9. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA KÄYTÄNNÖN
(BEP) SOVELTAMISESTA
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT käsite on keskeisessä asemassa arvioitaessa ympäristönsuojelun
vaatimustasoa ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja se on tarkoitettu parantamaan
ympäristönsuojelun tasoa, kehittämään ampumaratojen ympäristönsuojelun kustannustehokkuutta,
yhtenäistämään ympäristölupien vaatimustasoa ja luomaan paremmat edellytykset tapauskohtaisten
olosuhteiden huomioimiselle. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen vähentää myös turhia ja
virheellisiä investointeja. Myös ympäristönsuojelulaki korostaa, että ympäristölupahakemuksen käsittelyssä
on huomioitava parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen lisäksi niiden kohtuullisuus saavutettavaan
hyötyyn päästöjen vähentämisessä. Siten BAT:n soveltamista on pidettävä lähtökohtana ja suomalaisen
oikeusharkinnan perustana. (Ympäristöministeriö, 2014).
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Pukaron ampumaradalla parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisessa noudatetaan melun osalta
seuraavia periaatteita:
•
•
•

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toiminnan hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja haitan kokemisen
tunteen vähentämiseksi (BEP)
Käyttöaikojen suunnittelu, tiedottaminen toiminnasta ja yhteistyö naapurien ja sidosryhmien kanssa
(BEP)
Toimintaa ohjaavat luvat, säännöt ja niiden valvonta (BEP)

Haitta-aineiden aiheuttaman ympäristöriskin määrittämisessä ja riskinhallinnan suunnittelussa Pukaron
ampumaradalla on noudatettu BAT-oppaan (Ympäristöministeriö, 2014) mukaista pisteytystä ja
toimenpidesuosituksia.

10. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
Melun osalta voidaan arvioida, että Pukaron ampumaradan aiheuttama meluhaitta on vähäinen eikä
meluntorjuntasuunnitelmalle ja -toimille ole tarvetta. Radan laukausmäärä ja ohjearvojen mahdollinen lievä
ylitys (0–5 dB) huomioiden ei toiminnasta arvioida aiheutuvan terveyshaittaa eikä myöskään muuta häiriötä
tai haittaa elinympäristön viihtyisyyteen.
Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa on huomioitava, että AMPY-raportin ja BAT-oppaan mukaan
ampumarata-alueiden pintamaakerros, haulien leviämisalue ja taustavallit ovat ratarakennetta, eivätkä
maaperää. Raskasmetallit liikkuvat erittäin hitaasti ampumaradan ratarakenteissa. Lisäksi luotiaseratojen
taustavallit ja haulikkoradan pääasiallinen leviämisalue ovat hyvin vettä läpäisevää hiekkamaata, jolloin
luodit ja haulit eivät ole merkittävässä kontaktissa veden kanssa siten, että haitta-aineiden vapautuminen
olisi runsasta. Ratarakenteen kunnostustarve tulee riskinarvioinnin perusteella harkittavaksi, mikäli
ampumaratatoiminta loppuu ja maankäyttö alueella muuttuu tai mikäli merkittävää haitta-aineiden
kulkeutumista havaitaan.
Ampumarata-aluetta ympäröivä maasto on vesien valumasuunnassa pääasiassa hyvin vettä johtavaa
hiekkamoreenia, joten on todennäköistä, ettei ampumarata-alueelta synny merkittävissä määrin
pintavaluntaa. Lisäksi etäisyys vastaanottavaan vesistöön on yli 300 m eikä vesistöön tai sen käyttöön liity
erityisiä riskitekijöitä.
Rata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Metsästysmajan yhteydessä sijaitsee porakaivo alle 300 metrin
päässä rata-alueesta. Porakaivo sijaitsee kuitenkin arvioidussa pohjavesien virtaussuunnassa ratatoimintojen
yläpuolella.
Päästöt ilmaan ovat paikallisia eikä pöly leviä tuulen mukana pitkiä matkoja. Ampumatoiminnan aikana radan
käyttäjät saattavat altistua lyhytaikaisesti lyijypölylle.
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11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Rata-alue on merkitty maastoon merkkinauhalla. Rata-alueesta kertovat varoituskyltit.
Ampumaradan melupäästöä tullaan tarkkailemaan laukausmäärien perusteella. Toiminnanharjoittaja pitää
valvonnalla ja ohjeistuksella huolen, että ampuma-aikoja noudatetaan.
Haitta-aineiden kertymistä ratarakenteisiin ja sitä kautta ratakohtaista kuormituspotentiaalia seurataan
laukausmäärien seurannan avulla vuositasolla.
Pukaron ampumaradan rata-alueen kuormitus on määritetty laskennallisesti (Liite 7.) ja on lyijyn (Pb) osalta
3,9 t. Pukaron ampumaradalla kuormitus kasvaa nykyisen laukausmääräarvion mukaan vuodessa noin 0,2 t
Pb. Kun ampumaradan kokonaiskuormitus lyijyn osalta nousee toteutuneiden laukausmäärien perusteella yli
5 t (Pb) hakija ehdottaa kertaluontoista näytteenottoa rata-alueella sijaitsevasta porakaivosta sekä
ampumarata-alueen alapuolisesta norosta (Lilbäcken). Näytteenoton tulosten perusteella päätetään
jatkotarkkailun tarve.
Vesinäytteistä analysoidaan antimonin (Sb), arseenin (As), kuparin (Cu), lyijyn (Pb), Nikkelin (Ni) ja sinkin (Zn)
liukoiset pitoisuudet. Riskien arvioinnin kannalta raskasmetallien liukoisten pitoisuuksien määrittäminen on
riittävä. Lisäksi vesinäytteille tehdään fysikaalis-kemialliset perusanalyysit (pH ja sähkönjohtavuus).
Biosaatavien pitoisuuksien laskentaa varten pintavesinäytteestä määritetään myös liuenneen orgaanisen
hiilen (DOC) pitoisuus ja kalsium (Ca).
Alueelta kerätyistä jätemääristä tullaan pitämään kirjaa.
Kokonaisuudessaan tarkkailun tuloksista kootaan vuosiraportti, joka toimitetaan valvovalle viranomaiselle
vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Hakijan arvion mukaan ampumaradan toiminnassa ei tapahdu sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, jotka
johtaisivat toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten lisääntymiseen.
Turvallisuuden osalta viranomainen on poliisi, joten turvallisuusasioita ei käsitellä eikä arvioida enemmälti
ympäristölupahakemuksessa.
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