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Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa  

ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua  

ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle.  

Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on  

ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen.  

Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa. 

Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa 

ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä lupaviranomaisen tulisi lupaharkinnas-

saan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristö- 

luvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa  

kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen.
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1 Johdanto

Ympäristöministeriö asetti toukokuussa 2010 ampumaratojen ympäristölupaohjeis-
tusta valmistelevan työryhmän, jonka toimikausi oli 1.4.2010−31.12.2010. Työryhmän 
toimikautta jatkettiin 30.6.2011 saakka.

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotuksia ohjeiksi siitä, mitä lupaviranomai-
sen tulisi ottaa ampumaratojen lupaharkinnassa huomioon, mitä määräyksiä hyvän 
ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää ja mitä tietoa tulisi hakemusvaiheessa 
luvanhakijalta edellyttää. 

Työryhmän työ keskittyi ensisijaisesti hyvän ympäristölupahakemuksen ja hyvän 
ympäristöluvan sisällön mallintamiseen. Tämä edellytti myös käyttökelpoisten ym-
päristöratkaisujen arviointia. Työryhmän tuli lisäksi työssään huomioida mahdolli-
suuksien mukaan uusien ja vanhojen ampumaratojen väliset erot lupapäätöksessä. 
Lisäksi työryhmä arvioi, onko mahdollista poistaa joidenkin ampumaratatyyppien 
osalta ympäristöluvanvaraisuus siirtämällä ne rekisteröintimenettelyyn ja laatia näille 
radoille yleiset ympäristönsuojeluvaatimukset erillisellä valtioneuvoston asetuksella.

Työryhmä teki yhteistyötä puolustusministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen 
ampumaratojen kansallista BAT-raporttia valmistelevan projektin kanssa. Ampuma-
ratojen kansallinen BAT-raportti tulee valmistuttuaan muodostamaan rakenteellisesti 
kiinteän osan tästä ohjeistuksesta.

Työryhmän puheenjohtajana toimi hallitussihteeri Elise Sahivirta ympäristömi-
nisteriöstä. Jäseninä ja pysyvinä asiantuntijoina olivat: Leena Eränkö ja Vesa Valpas-
vuo (Suomen Kuntaliitto), Sami Heikkilä (puolustusministeriö), Panu Hiidenmies ja 
Teemu Simenius (Suomen Metsästäjäliitto, Ampumaharrastusfoorumi, sijaisena Ere 
Grenfors), Tapio Hänninen (Ampumaharrastusfoorumi), Risto Järvelä (opetusmi-
nisteriö), Hannele Kärkinen (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), 
Jorma Lameranta (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), Mika Lehtonen (sisäasiainmi-
nisteriö), Ari Liimatainen (Itä-Suomen aluehallintovirasto), Jorma Riissanen (Suomen 
Ampumaurheiluliitto ry, Ampumaharrastusfoorumi), Ari Saarinen (ympäristömi-
nisteriö), Katariina Serenius (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) ja Matias Warsta 
(puolustusvoimat). Sihteereinä toimivat erikoissuunnittelija Outi Pyy ja tutkija Mikko 
Attila Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmä otti nimekseen AMPY-työryhmä ja 
ohjeistuksen nimeksi tuli ”Ampumaratojen ympäristölupa − opas toiminnanharjoit-
tajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille”.

Työryhmä kuuli seuraavia asiantuntijoita: Jan Eklund (Vaasan hallinto-oikeus), 
Juhani Gustafsson (Suomen ympäristökeskus), Ilpo Havumäki (Korkein hallinto-
oikeus), Panu Hiidenmies (Ampumaharrastusfoorumi), Kimmo Järvinen (Ramboll 
Oy), Sara Kajander (Puolustushallinnon rakennuslaitos), Tapio Lahti (Akukon Oy), 
Timo Markula (Akukon Oy), Ilkka Närhi (Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus), Asko Parri (Maavoimien Esikunnan), Kari Pesonen (Insinööri-
toimisto Kari Pesonen Oy), Arto Pulkki (Reserviläisurheiluliitto), Jussi Reinikainen 
(Suomen ympäristökeskus), Jorma Riissanen (Ampumaharrastusfoorumi), Jouko 
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Tuomainen (Suomen ympäristökeskus), Matias Warsta (puolustusvoimat) ja Risto 
Vesala (Suomen ympäristökeskus). Työryhmä kiittää lämpimästi kaikkia kuultuja 
heidän arvokkaasta panoksestaan ja myötävaikutuksestaan oppaan sisällön muo-
toutumisessa. 

Työryhmä piti kuulemistilaisuuden 11.3.2011 Helsingin Messukeskuksessa. Ti-
laisuudessa esiteltiin AMPY-oppaan lisäksi Parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT) 
ampumaradoille -raport tia yli sadalle ampumaurheilu- ja metsästysseurojen ja riis-
tanhoitoyhdistysten edustajille sekä kaavoituksesta ja ympäristöasioista vastaaville 
viranomaisille. AMPY-ryhmä otti työssään myös huomioon Eduskunnan Hallinto-
valiokunnan mietinnön (16/2010) ampumarataverkkoa koskevan lausuman, jonka 
mukaan Eduskunta edellytti hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla 
riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamista.

Oppaan luonnosteksti lähetettiin keväällä 2011 laajalle lausuntokierrokselle. Lau-
suntoja annettiin 34 kappaletta. Lausuntojen palaute on huomioitu lopullisessa op-
paassa. Työryhmä haluaa kiittää myös kaikkia lausuntonsa antaneita opasluonnoksen 
kehittämisestä kohti lopullista opasta.

Tausta-aineistoksi työryhmä teetti Suomen ympäristökeskuksella selvityksen noin 
kuudenkymmenen vuosina 2006−2010 ampumaradoille myönnetyn lupapäätöksen 
lupamääräyksistä. Työryhmä kokoontui 12 kertaa.
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2 Työn tausta ja tavoitteet

Suomessa on nykyisin arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampuma-
rataa, joilla on moninkertainen määrä erillisiä lajiratoja. Pääosa ampumaradoista on 
metsästys-, harrastus- ja urheiluseurojen ylläpitämiä. Puolustusvoimilla on noin 50 
ampumarataa, joilla sijaitsee noin 200 lajirataa. Ampumaratoja on myös rajavartio-
laitoksella, poliiseilla ja reserviläisillä sekä kunnilla. 

Ampumaratoja tarvitaan, jotta ampuminen ja taitojen kehittäminen voi tapahtua 
valvotusti sille tarkoitetulla ja suunnitellulla alueella. Suomessa aseen hallussapito-
lupa on arviolta noin 700 000−800 000 henkilöllä ja lupia yhteensä noin 2 miljoonaa 
kappaletta. Suomen ampumaurheiluliitossa (SAL) on jäsenseuroja 310 ja jäseniä yli 
34 0001. Suomen Riistakeskuksen mukaan maassamme on noin 300 000 metsästäjää. 
Ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisyhdistyksiä on yli 3 000. Ammuntaa 
aktiivisesti harrastavien tarkkaa määrää on vaikea selvittää, koska harrastajat ovat 
järjestäytyneet lukuisiin seuroihin, ja sama henkilö saattaa kuulua useampaan kuin 
yhteen seuraan.

Ampumaratoja käyttävät myös ampumataitoa ammatissaan tarvitsevat, kuten po-
liisit sekä tullin, Rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien henkilökunta. Esimerkiksi 
poliisin tarve ampumaradan käyttöön perustuu lainsäädäntöön, joka velvoittaa har-
joitteluun ja edellyttää ampumakokeen suorittamista kaksi kertaa vuodessa. Puolus-
tusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan 
sotilaskoulutuksen antaminen. Yksi keskeisimmistä sotilaskoulutuksen tehtävistä on 
ampumakoulutus. Myös Rajavartiolaitoksella on vastaavia toimintoja.

Ampumaratojen ympäristölupia myöntävät siviiliratojen osalta pääasiassa kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiset ja puolustusvoimien osalta aluehallintovirastot. 
Suomessa on neljä aluehallintovirastoa ja yli 300 kuntaa. Viranomaisten suuri luku-
määrä asettaa omat haasteensa lupapäätösten yhdenmukaisuudelle. Ampumaratojen 
ympäristölupahakemukset ja -päätökset ovat olleet sisällöltään eritasoisia ja osin 
myös epäyhtenäisiä. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) maaperän ja 
pohjaveden pilaamiskiellot rajauksineen sekä erilaisten teknisten ympäristöratkaisu-
jen käyttökelpoisuuden arviointi asettavat ampumaratojen lupakäsittelylle erityisiä 
haasteita. Lupien käsittelyaikataulu on voinut viivästyä myös huonotasoisten lupa-
hakemusten vuoksi. 

Oppaassa esitetään työryhmän näkemys siitä, mitä tietoa luvanhakijalta tulisi 
hakemusvaiheessa edellyttää, mitä lupaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa 
huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisäl-
tää.2 Oppaan ensisijaisena tarkoituksena on tukea luvanhakijoita lupahakemuksen 
teossa ja ympäristöviranomaisia lupa- ja valvontatyössä. Ampumaradan ympäris-
tölupaa hakevat useimmiten radanpitäjät, joille ympäristöluvan sisällölliset vaati-

1  Suomen Ampumaurheiluliitto ry. 2011. www.ampumaurheiluliitto.fi. Viitattu 24.1.2011.
2  Ympäristöministeriö. 2010. Ampumaratojen ympäristölupaohjeistusta valmistelevan työryhmän aset-
tamispäätös YM26:00/2010.
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mukset ja ampumaratatoimintaan liittyvä runsas, osin vaikeaselkoinen lainsäädäntö 
saattaa tulla yllätyksenä. Ympäristölupaa hakevan on otettava radan perustamisessa 
ja käyttöönotossa huomioon ympäristöluvan lisäksi useita muitakin viranomaishy-
väksyntää edellyttäviä seikkoja. Tämä opas keskittyy vain ympäristölupaan liittyviin 
kysymyksiin.

Opas on jaettu kolmeen osaan, koska oppaan kohteena ovat sekä luvanhakijat että 
viranomaiset. Ensimmäinen yleinen osa (osa A) on tarkoitettu yleiskuvaukseksi am-
pumaratatoiminnasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä erityisesti niille lukijoille, 
joille aihepiiri ei ole entuudestaan kovin tuttu. Hakijalle suunnattu osa B sisältää 
tiedon hakemuksessa edellytettävistä tiedoista ampumaradan ympäristölupaa haet-
taessa. Osa C on suunnattu pääasiassa viranomaisille lupakäytäntöjen yhtenäistämi-
seksi ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi. Esitystavan vuoksi ohjeistus sisältää osin 
päällekkäisyyksiä. Näitä on pyritty vähentämään viittauksilla eri osien välillä. 

Työssä on hyödynnetty puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen kansal-
lista BAT-selvitystä siltä osin kun se on ollut käytettävissä elokuuhun 2011 mennessä. 
Erityisesti viranomaisille suunnattu C-osa on tarkoitettu käytettäväksi lupaharkin-
nassa yhdessä valmisteilla olevan BAT-raportin kanssa. Myös luvanhakijoiden on 
hyvä tutustua BAT-selvitykseen, koska se antaa ratahanketta suunnitteleville kuvan 
siitä, millaista teknistä tasoa viranomaiset tulevat radalta odottamaan. BAT-selvityk-
sestä käy myös hyvin ilmi teknisen vaatimustason erot vanhoilla ja uusilla radoilla. 
Opasta ja BAT-selvitystä voidaan luonnollisesti käyttää myös itsenäisesti. 

Työryhmän esitykset jatkotyöksi on esitetty osassa D.
Oppaassa ei ole ollut mahdollista esitellä koko ampumaratatoiminnan ja -har-

rastuksen laajaa kirjoa. Ampumalajeista olemme voineet mainita vain yleisimmät. 
Muiden lajien osalta toivommekin lukijan tutustuvan eri lajien omiin www-sivuihin.

Ympäristöhallinnon sähköisen asioinnin edetessä viranomaisille suunnattu osa C 
voidaan siirtää ylläpidettäväksi sähköisenä. Tällöin opasta voidaan ajantasaistaa ja 
täydentää tarvittaessa lainsäädännön sekä oikeus- ja hallintokäytäntöjen kehittymi-
sen mukaisesti. 
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3 Tietoa ampumaradoista ja -lajeista

Suomen ampumaratakanta on osittain hyvin vanhaa, jopa ennen itsenäisyytemme 
aikaa perustettua. 1960−80-luvut olivat aktiivista ratojen perustamisaikaa. Tuolloin 
ratojen perustamista ja niiden teknisiä rakenteita ei arvioitu nykyaikaisen ympäristö-
lainsäädännön lähtökohdista (Vanhojen ratojen luvantarpeesta kohdassa 6.3). Radan 
perustamisen jälkeen tapahtunut kaavoitus on saattanut tuoda asutusta alun perin 
etäällä asutuksesta sijainneiden ratojen lähelle. Merkittävä osa radoista sijaitseekin 
nykyisin lähellä asutus- tai virkistysalueita tai arvokkaita luontokohteita, osa tärkeillä 
pohjavesialueilla, jolloin ympäristö- ja terveyshaittojen, kuten melun ja pohjaveden 
pilaantumisen, mahdollisuus kasvaa. Nykyisin toimintaa pyritään keskittämään ja 
sijoittamaan toiminnat vähemmän herkille alueille sekä samalla luomaan keskittä-
misellä harrastajille entistä parempia ja laadukkaampia palveluja. 

Lähes kaikissa kunnissa on vähintään yksi ampumarata. Usein kylät ja taajamat, 
metsästys- ja ampumaseurat ovat perustaneet omat harjoittelupaikkansa. Toisissa 
toiminta on jatkuvaa, toisissa ammutaan satunnaisesti esimerkiksi hirvenhiihto- ja 
eräpolkukilpailujen yhteydessä. Ampumaratoja hallinnoivat pääasiallisesti joko 
puolustusvoimat tai yksittäiset ampuma-, metsästys- tai urheiluseurat. Pienimmillä 
rata‐alueilla ammutaan vain muutama tuhat laukausta vuodessa kun taas suurim-
milla radoilla laukauksia voi olla jopa miljoona. Puolustusvoimien ampumaradoilla 
ammutaan vuosittain noin 12 miljoonaa laukausta. 

Urheilu‐ ja metsästysseuroilla on kivääri‐, pistooli‐ ja haulikkoampumaratoja. Ar-
viot urheilu‐ ja metsästysseurojen hallinnoimista ulkoampumaradoista vaihtelevat 
lähteestä riippuen. Suuria eroja arvioissa aiheuttaa mm. ampumaradan tai ampuma-
paikan luokittelu ampumaradaksi; joissain selvityksissä hyvin pienet ampumapaikat 
on saatettu jättää pois laskuista. Myös se, lasketaanko mukaan vain toiminnassa 
olevat vai myös lopettaneet ampumaradat, aiheuttaa eroja arvioissa. Etenkin toimin-
tansa lopettaneiden ampumaratojen määrää on hankala arvioida. Ratojen kokonais-
määräksi arvioidaan 2 000−2 500 ulkoampumarataa, joista 700−800 toimii edelleen. 
Kaikista radoista yli 300 sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Näistä toiminnassa 
on noin 200.3 

3.1  

Ampumalajit

Ampumalajit jaetaan kolmeen pääryhmään: haulikko-, kivääri- ja pistoolilajeihin. 
Kivääri- ja pistoolilajeissa ammutaan kiinteitä tai liikkuvia maalitauluja luotipat-
ruunoilla, haulikoilla ammutaan lentäviin kiekkoihin. Radat voivat olla yhdelle tai 
useammalle lajille tarkoitettuja.

3  Vahti-rekisteri, Maaperän tilan tietojärjestelmä ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 2002. Ampuma-
rata-alueiden pilaantunut maaperä, Suomen ympäristö 543
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Taulukko 1. Yleisimmät ampumalajit ja niiden kuvaukset

Ase- 
tyyppi

Ampumalaji Kuvaus

Kivääri Vakio- ja vapaakivääri-
ammunta

Ampumamatka 300 m, kaliiperi maksimissaan 8 mm.

Ilmakivääriammunta Ampumamatka 10 m, joko kiinteään tai liikkuvaan  
maaliin. Kaliiperi 4,5 mm.

Urheilu- ja pienoiskivääri-
ammunta

Ampumamatka 50 m, kiinteään maaliin, kaliiperi  
5,6 mm.

Siluettiammunta Ampumamatkat 40−200 m. Siluettiammunnassa  
ammutaan kiskojen päälle asetettuja metallisia tauluja 
nurin.

Metsästysammunta Ampumamatkat 10−100 m vaihtelevasti metsästys- 
ammuntalajista riippuen joko kiinteään tai liikkuvaan 
maaliin. Ilmakiväärillä ampumamatka 10 m, liikkuvaan 
maaliin. 

Riistamaali Kiväärimallisella aseella ammutaan liikkuvaan maaliin. 
Maalitaulusta löytyy aina riistaeläimen kuva, jossa  
ns. kuolettavimmalle alueelle on merkitty maalitaulu. 

Kasa-ammunta Ampumamatkat 50−600 m, kaliiperi ≥5,6 mm. Osumat 
pyritään saamaan mahdollisimman lähelle toisiaan.

Haulikko Skeet Puoliympyrän muotoisella radalla ammutaan haulikolla 
kahdesta tornista heitettyjä kiekkoja. Ampumapaikkoja 
on kahdeksan. Kaliiperi 12 cal.

Trap Ammutaan haulikolla ampujan edestä poispäin lentäviä 
kiekkoja. Ampumapaikkoja on viisi. Kaliiperi 12 cal. 
Trap-lajeja neljä.

Metsästysammunta
metsästyshaulikko tai - trap

Ampumamatka 5−36 m, muistuttaa skeet- ja trap- 
ammuntaa. Kaliiperi 12 cal.

Sporting Ammunta tapahtuu maastoon rakennetulla radalla,  
jossa on useita ampumarasteja. Jokaisella rastilla on  
eri tavalla ammuttavia kiekkoja, jotka jäljittelevät erilai-
sia metsästystilanteita.

Compak-sporting Samantapainen kuin varsinainen sporting-ammunta. 
Compak-sportingissa ampuja ei kuitenkaan kulje rastilta 
toiselle, vaan radan viisi ampumapaikkaa sijaitsevat  
suoralla linjalla noin 4 metriä toisistaan.

Pistooli Iso-, vakio-, pienois- ja 
olympiapistooli sekä  
pistooli pika-ammunta

Ampumamatka 25 m, kaliiperi 5,6−9,6 mm.

50 m pistooli (ns. vapaa-
pistooli)

Ampumamatka 50 m, kaliiperi 5,6 mm.

Ilmapistooli ja ilma- 
olympia-ammunta

Ampumamatka 10 m, kaliiperi 4,5 mm.

Siluettiammunta Ampumamatkat 50−200 m. Siluettiammunnassa  
ammutaan kiskojen päälle asetettuja metallisia tauluja 
nurin.

Kivääri, 
haulikko
ja pistooli

Sovellettu reserviläis-
ammunta (SRA)

SRA:ssa jokaista ampumasuoritusta vastaavaa  
rastia varten laaditaan ampumatehtävä, jonka ampuja 
suorittaa ennalta annetun tilannekuvauksen edellyttä-
mällä tavalla.

Practical-ammunta Practicalissa pyritään saamaan paljon osumapisteitä 
suoritukseen käytettyyn aikaan nähden. Kilpailuissa 
tarkkuuden ja nopeuden arvostus suhteutetaan  
käyttämällä Comstock count -piste laskua, jossa  
suorituksen aikana saadut osumapisteet jaetaan  
suoritukseen käytetyllä ajalla.

Mustaruutiammunta Useita eri lajeja.
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3.2  

Kivääri- ja pistooliradat

Kivääri- ja pistoolilajeissa ammutaan kiinteitä tai liikkuvia maalitauluja luotipatruu-
noilla. Luodit kasaantuvat luotiloukkuihin tai maalitaulujen taustapenkkaan muu-
taman kymmenen metrin levyiselle kaistaleelle. Ratojen pituudet vaihtelevat lajista 
riippuen yleensä 25 metristä 300 metriin. Silhuettiammunnassa radan pituus voi olla 
jopa 500 metriä ja kasa-ammunnassa vielä tätäkin pidempi. 

Radat voidaan ratarakenteiden puolesta jakaa kolmeen osa-alueeseen; ampuma-
paikat, välialue ja maalialue (kuva 1). Jos valli on erotettu maaperästä rakentein, on 
se tällöin osa rakennelmaa. Myös välialueen pintamaa, johon ammunnasta syntyvät 
jätteet kertyvät on ratarakennetta. Tämä on huomioitava mm. annettaessa määräyksiä 
maaperän pilaantumisen estämisestä, rakenteiden käytöstä ja huollosta sekä toimin-
nan päättymiseen liittyvistä toimista. 

Kuva 1. Kivääri- ja pistooliradan rakenteita. 

3.2.1  

Ampumapaikka

Perinteinen ampumapaikka on puinen katos, jossa on betoninen lattia. Katos toimii 
lähinnä sääsuojana. Yksinkertaisen katoksen melua estävä vaikutus on yleensä vä-
häinen. Katoksen korkeus on tavallisesti noin 3 metriä ja syvyys 4−6 metriä. Yhden 
ampumapaikan leveys vaihtelee ampumalajista riippuen. Minimileveys on 1−1,7 
metriä. Esimerkiksi 30-paikkaisen kivääriradan ampumakatoksen leveys on siten 
noin 50 metriä. Ampumapaikkojen välissä voi olla väliseinät. 

Ampumapaikkojen edusta on tavallisesti hiekkaa tai soraa. Siinä voi olla jonkin 
verran matalaa kasvillisuutta. Sade- ja sulamisvedet pyritään ohjaamaan ympäris-
töön siten, ettei ampumaradalle synny lammikoita. Joillakin siviiliampumaradoilla 
on peite maan pinnalla ampumapaikan edessä. Peite ei pidätä vettä tai pölyä vaan 
sen pääasiallisena tehtävänä on helpottaa roskien keräystä ampumapaikan edustalta.

Taustavalli

Ampumapaikka Välialue Maalialue

Suojavalli Taulut

Ampumarata-alueen rakenteita

Ampumarata-alueen maaperä
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Kuva 2. Esimerkki pistooliradan katoksellisista  
ampumapaikoista ja edustan suojaamisesta (BAT-raportti).  
Kuva: Jorma Riissanen 

3.2.2  

Välialue

Välialueella tarkoitetaan rata-aluetta, joka on ampumapaikkojen ja maalitaulujen 
välissä. Välialueen sivuilla voi olla suojavallit tai -kulissit. Ne estävät harhalauka-
uksia radan ulkopuolelle. Joillain radoilla on myös yläkulissit. Kulissit ovat luodin 
lentoradan yläpuolelle peräkkäin asetettuja levyjä, jotka estävät luotien ampumisen 
ulos ampumaradalta. Turvallisuuden lisäksi sivuvalleilla ja -kulisseilla on myös me-
lua torjuva vaikutus. Kulisseja käytetään erityisesti asutustaajaman lähellä olevilla 
ampumaradoilla.

Ampumaradoilla voi olla ampumapaikkoja myös radan välialueella, esimerkiksi 
150 metrin etäisyydellä 300 metrin radalla. Välialueen ampumapaikat ovat tavallisesti 
tasaisia sora- tai betonialustoja eikä niitä yleensä ole katettu.

Kivääriratojen välialueilla voi olla välivalleja suojaamassa esimerkiksi lyhyempien 
etäisyyksien ampumapaikkoja. Välivallien tarkoitus on suojata rakenteita ja estää 
kimmokkeiden syntymistä. Välivallit on rakennettu maa-aineksesta. Siluettiradoilla 
maalitaulut ovat välialueella ja maalitaulujen takana ovat matalat välivallit (kuva 3). 

Kuva 3. Siluettirata Sipoon  
ampumaradalla (BAT-raportti). 

Vedenkeräystä välialueella ei ole yleensä järjestetty, vaan sadevedet valuvat radan 
reunaojiin tai imeytyvät maaperään.

3.2.3   

Maalialue

Maalialueella tarkoitetaan aluetta, jossa sijaitsee mahdollinen etuvalli, taululaitteet 
ja niiden takana oleva taustavalli. Etuvallilla tarkoitetaan maalitaulualueen edessä 
olevaa suojavallia, jonka tarkoituksena on suojata maalilaitteita ja mahdollista näyt-
tösuojaa sekä estää kimmokkeiden syntymistä. Etuvalli on perinteisesti maavalli. 
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Joillain ampumaradoilla etuvalli on korvattu kimmokkeita vähentävällä pystysuo-
ralla seinämällä. 

Taululaitteet vaihtelevat vaneriin, rakennuslevyyn tms. kiinnitetyistä paperi- tai 
pahvitauluista elektronisiin taulujärjestelmiin kuminauhoineen tai metallisine taului-
neen. Liikkuvan maalin radoilla, kuten hirviradoilla, taustavallin etupuolella on tau-
lulaitteiden sijaan kisko tai vaijeri, jota pitkin silhuetit liikkuvat taulualueen poikki.

Ampumaradan tärkein suojavalli on maalitaulujen takana oleva taustavalli, jonka 
tarkoituksena on pysäyttää ammutut luodit. Taustavallin vähimmäismitat ja pin-
tamateriaali sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät on määritetty mm. puo-
lustusvoimilla varomääräyksissä4. Taustavallin korkeus riippuu radan pituudesta. 
Esimerkiksi 300 m radalla taustavalli on noin 6 m korkea. Liikkuvaan maaliin ampu-
mista varten taustavalli voidaan rakentaa ampumasuuntaa vastaan kaarevaksi. Vallin 
materiaalina käytetään yleensä kivennäismaata, jonka pintakerros on kivetöntä. Jois-
sakin valleissa on käytössä mm. autonrenkaita ja puuta. Taustavalli voidaan kattaa, 
jolloin sadevedet eivät pääse huuhtomaan taustavallin maaperää.

Joillakin radoilla on käytössä luotiloukut luotien keräämistä varten. Luotilouk-
kuja voidaan käyttää taustavallin lisänä tai joissain tapauksissa korvata taustavalli 
kokonaan. Osassa loukuista käytetään materiaalia, johon osuessaan luoti menettää 
energiansa ja pysähtyy. Osassa luodin liike-energiaa vähennetään ohjaamalla sitä 
esimerkiksi metallilevyjen avulla keräysastiaan. Tavoitteena on koota luodit mah-
dollisimman puhtaana materiaalina jatkokäsittelyyn.

Nykyisillä ampumaradoilla vedenkeräystä maalitaulualueella ei ole muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta järjestetty. Usein vedet johdetaan alueen reunaojiin tai 
ne imeytyvät maaperään.

3.2.4  

Kivääri- ja pistooliaseet ja patruunat

Kiväärien ja pistoolien kaliiperit ilmoitetaan piipun sisähalkaisijana. Kaliiperit voi-
daan ilmoittaa joko millimetreinä tai tuumina. Kun kaliiperi ilmoitetaan tuumina 
esimerkiksi .22-kalii peria, piipun on sisähalkaisija 0,22 tuumaa eli 5,6 mm. Kaliiperin 
yhteydessä voidaan ilmoittaa myös käytetyn hylsyn pituus. Esimerkiksi 7.62x39, jossa 
39 on hylsyn pituus millimetreinä.

Puolustusvoimien laukausmäärältään eniten käytetty ase on rynnäkkökivääri. 
Rynnäkkökiväärillä ammutaan 150 tai 300 metrin radoilla. Rynnäkkökiväärin ka-
liiperi on 7.62x39. Toinen puolustusvoimien käyttämä kiväärityyppi on 7.62x53R-
kaliiperinen sotilaskivääri. Pistooleista 9.00 mm sotilaspistoolilla ammutaan eniten. 

Urheilu- ja metsästysammunnoissa kiväärilajien ampumamatkat ovat yleensä 50, 
100, 300 ja 500 metriä lajista riippuen. Kasa-ammunnassa suurin ampumamatka on 
600 metriä. Pienoiskivääreillä ammuntaan 50 metrin matkalta .22 kaliiperisilla aseilla. 
Hirvikivääriradat ovat pituudeltaan 100 metriä, ja niissä ammutaan liikkuvan hirven 
muotoista taulua. Urheiluammunnassa hirvikiväärin kaliiperin yläraja on 8 mm. 
Metsästysammunnassa aseen kaliiperi voi olla paljon suurempi. Vakio- ja vapaa-
kivääriammunnassa (300 metrin kiväärilajit) käytetään enintään 8 mm kaliiperista 
kivääriä. Siluettiammunnassa ammutaan metallisia, riistaeläimen muotoisia maaleja 
40−500 metrin etäisyydeltä pistooleilla ja kivääreillä (taulukko 1). 

Pistooliampumaradoilla ampumamatkat ovat yleensä 25 ja 50 metriä. Puolustus-
voimat ampuu 25 metrin pistooliradoilla lähinnä sotilaspistoolilla (9 mm). Samankal-
taisia 25 metrin ampumaratoja käyttävät urheiluampujat ampuvat .22-kaliiperisilla 
pienoispistooleilla ja -revolvereilla tai isopistooleilla ja -revolvereilla, jolloin käytetyn 
pistoolin tai revolverin kaliiperi on .32 tai .38, 50 metrin pistooliradoilla ampuvat 

4  Asiakirja HH555/11.5.2011, MAAVVAROM D 2.1 − varsinainen varomääräys pienikaliiperisilla aseilla 
suoritettavat ammunnat
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pääasiassa urheiluampujat .22-kaliiperisilla vapaapistooleilla. Siluettiammunnassa 
ammutaan pistoolilla metallisia riistaeläimen muotoisia maaleja 25−200 metrin etäi-
syydellä.

Kivääri- ja pistoolilajien patruunat muodostuvat neljästä osasta; hylsystä, luodista, 
nallista ja ruudista. Ruutiaseiden luotien painot vaihtelevat lajista riippuen normaalin 
pienoiskiväärin patruunan luodin 2,6 g:sta yli 20 g:n painoisiin metsästys- ja erikois-
lajien luoteihin. Hylsy muodostaa patruunan rungon, johon luoti ja nalli kiinnittyvät. 
Reunasytytteisissä patruunoissa ei ole erillistä nallia. Niitä käytetään .22-kaliiperisissa 
aseissa kuten pienoiskivääreissä ja -pistooleissa. Periaatekuva patruunan rakenteesta 
on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Kiväärin patruunan rakenne.  
Vasemmalla reunasytytteinen ja oikealla  
keskisytytteinen patruuna (BAT-raportti).

Luodit voidaan jakaa lyijy-, kokovaippa-, lyijykärki- (puolivaippaluoteihin) ja erikois-
luoteihin. Vaipan tehtävänä on pitää luodin rakenne vakaampana ja parantaa näin 
osumatarkkuutta ja ballistiikkaa. Lyijyluoteja käytetään lähinnä lähes yksinomaan 
urheiluammunnassa. Siluettiammunnassa luodin osuessa tällaiseen metalliseen koh-
teeseen luoti murskautuu pieniksi siruiksi ja pölyksi. Puolustusvoimat käyttää lähes 
yksinomaan vaipallisia luoteja.

Nykyisin luotivaippa on valmistettu kuparin (90−95 %) ja sinkin (5−10 %) mes-
sinkiseoksesta (tompakki). Vielä sotien jälkeen käytettiin luoteja, joiden vaippa oli 
nikkeliä. Näiden käyttö loppui 1950-luvulla. Luotiydin koostuu pääasiassa lyijystä 
(97−99 %) ja pienestä määrästä antimonia(1−3 %). Luodin kokonaismassasta on lyijyä 
noin 89 % ja noin 9 % kuparia. Antimonia ja sinkkiä on molempia noin 1 %. 

3.3  

Haulikkoradat

Haulikkolajeissa ammutaan lentäviä kiekkoja. Kiekot lähetetään heittimistä, jotka 
haulikkolajista riippuen on sijoitettu joko torneihin tai maanpinnan tasoon. Heittimis-
sä voidaan muuttaa kiekkojen lentorataa (korkeutta ja kulmaa). Ampujat vaihtavat 
suorituksen aikana ampumapaikkaa. Esimerkiksi skeet-radalla paikkoja on kahdek-
san ja trap-radalla viisi. Haulikoiden tehokas ampumamatka rajoittuu käytännössä 
alle 50 metriin. 

Radat voidaan ratarakenteiden puolesta jakaa kahteen alueeseen; ampumapaikat 
heittimineen ja torneineen sekä maalialue, johon kiekot ja haulit kertyvät (kuva 5). 
Haulikkoradoilla ei yleensä ole taustarakenteita, jotka pysäyttäisivät kiekot ja haulit. 
Siksi etenkin haulit leviävät ympäröivään maastoon laajalle alueelle. Rata-alueen 

luoti

hylsy

ruuti

nalli

hylsyn
kanta 
+nalli



16  Suomen ympäristö  23 | 2012

pintamaa, johon ammunnasta syntyvät jätteet kertyvät, on ratarakennetta. Tämä on 
huomioitava mm. annettaessa ympäristölupamääräyksiä. 

Kuva 5. Haulikkoradan rata-alueen pintamaa, johon ammunnasta syntyvät jätteet kertyvät, on 
ratarakennetta. 

3.3.1  

Skeet

Skeet-radoilla ampumapaikkoja on kahdeksan. Seitsemän ampumapaikkaa on puo-
liympyrän kaarella siten, että paikka 1 on korkean tornin juurella ja paikka 7 matalan 
tornin juurella. Ampumapaikat ovat noin 8 metrin etäisyydellä toisistaan. Paikka 8 on 
heitintornien välissä, keskellä rataa. Heitintornien välinen etäisyys on noin 36 metriä. 
Lentorata on aina vakio. Kiekot lentävät tyynellä säällä 65−67 metrin etäisyydelle 
heittimestä. 

Skeet-ratojen rakenteita ovat yleensä puusta rakennetut heitintornit ja betonista 
tms. tehdyt ampumapaikat (laatat 0,9x0,9 m). Jos vieressä on toinen ampumarata, 
tulee radan sivussa olla riittävän korkea suoja-aita, joka voi toimia myös meluaitana. 

3.3.2  

Trap

Trap-lajeja ovat trap (olympiatrap), kaksoistrap, automaattitrap, kansallinen trap 
(ykköstrap) ja metsästystrap. Trap-rata voidaan rakentaa niin, että kaikkien lajien 
ampuminen samalla radalla on mahdollista. Kaikissa trap-lajeissa ammutaan am-
pujasta poispäin lentäviä kiekkoja. Kiekot heitetään heitinhaudasta, joka sijaitsee 
ampumatason alapuolella. Ampumapaikkoja on viisi ja ne sijaitsevat rinnakkain noin 
3 metrin välein ja noin 15 metriä heitinhaudan takana.

Trap-ammunnassa kiekko lentää ampumasuuntaan nähden 0−45 asteen kulmassa, 
joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin 
välillä ja sen lentomatka on noin 75 metriä. Kaksoistrapissa kiekkoja lähtee samanai-
kaisesti kaksi. Kaksoistrapissa kiekkojen lentomatka on noin 55 metriä. Automaattit-
rapissa automaattiheitin heittää kiekon heitinhaudan keskeltä ja sen lentokorkeus ja 
suunta vaihtelee (0−45 astetta ampumasuunnasta). Kiekon lentomatka automaattitra-

Ampumapaikka

Haulien putoamisalue

Ampumarata-alueen rakenteita

Ampumarata-alueen maaperä-

200 m − 
ampumapaikat 

200 m − 
150º
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pissa on noin 75 metriä. Kansallinen trap on Suomessa yleisin trap-laji. Kansallisessa 
trapissa kiekko lentää noin 50 metriä ja 0−30 asteen kulmassa oikealle tai vasemmalle. 
Metsästystrap muistuttaa kansallista trap-ammuntaa, mutta kiekkojen lentokulman 
vaihtelu on suurempaa.

Trap-radan rakenteita ovat betonista tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyt 
ampumapaikat kooltaan 1 x 1 m, pöydät ampumapaikoilla sekä betonista tai muus-
ta vastaavasta materiaalista tehty noin 20 metriä leveä ja 2 metriä syvä heitinsuoja. 
Kilpailuissa ampujien, tuomarin ja napinpainajan paikat tulisi kattaa. Kate voi olla 
siirrettävä.

3.3.3  

Sporting

Sporting-ammunta tapahtuu maastoon rakennetulla radalla, jossa on useita ampu-
marasteja ja rastit vaihtelevat eri radoilla ja ampumakerroilla. Jokaisella rastilla on 
eri tavalla ammuttavia kiekkoja, jotka jäljittelevät erilaisia metsästystilanteita. Toiset 
kiekot saattavat olla hyvin läheltä ammuttavia, toiset taas kauempana. Sporting-
ammunnassa käytetään myös niin sanottua jäniskiekkoa, joka pomppii maata pitkin. 
Ampumasuunnat ja kiekkojen lentomatkat vaihtelevat rasteittain. 

3.3.4  

Compak-sporting

Compak-sporting on samantapaista kuin varsinainen sporting-ammunta, mutta am-
puja ei kulje rastilta toiselle, vaan radan viisi ampumapaikkaa sijaitsevat suoralla 
linjalla noin 4 metriä toisistaan. Rata on yleensä rakennettu skeet- tai trap-radan yh-
teyteen, jolloin voidaan hyödyntää olemassa olevia heittimiä. Kiekot lentävät oikealta 
vasemmalle ja vasemmalta oikealle sekä suoraan poispäin. Lisäksi voidaan käyttää 
pomppivia jäniskiekkoja tai suoraan ylös nousevia kiekkoja.

3.3.5  

Metsästyshaulikko

Metsästyshaulikkoammuntaa suoritetaan skeetradalla. Rikottavia kiekkoja on kaikki-
aan 25 kappaletta ja ne ammutaan yksi kerrallaan. Ampumamatka vaihtelee tavallista 
metsästystilannetta mukaillen siten, että lähimmillään kiekon voi rikkoa noin viiden 
metrin päästä ja kauimmillaankin ampumamatka on enintään noin 36 metriä. 

3.3.6  

Riistapolkuammunta

Riistapolku on maastoon tehty rata, jota ampujat kulkevat vuorollaan ja ampuvat 
kiekkoja ja riistaeläimen muotoisia metallikuvia. Rastilla olevat kuvat voivat liikkua 
vaijerin varassa, nousta näkyviin kaikille ampujille yhtä pitkäksi ajaksi tai pyörähtää 
vastapainon avulla näkyviin. Ampumasuunnat ja kiekkojen lentomatkat vaihtelevat 
rasteittain, kuten sporting-ammunnassa. 

3.3.7  

Haulikkolajien aseet ja patruunat

Haulikoiden kaliiperiluvut perustuvat lyijyn painoon nauloissa. Esimerkiksi yhdestä 
lyijynau lasta (454 g) saadaan 12 kuulaa, joiden halkaisija vastaa .12-kaliiperisen hau-
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likon piipun halkaisijaa (18,2 mm). Haulikon piipun halkaisija on siis sitä suurempi, 
mitä pienempi kaliiperilukema on.

Haulikkoammunnassa käytetyin kaliiperi on .12, mutta myös kaliiperit .16 ja .20 
ovat sallittuja, vaikkakin harvinaisempia.

Haulikkoammunta poikkeaa kivääri- ja pistoolilajeista huomattavasti. Ammus 
koostuu useista hauleista (100−400 kpl), jotka lähtevät aseen piipusta yhtenä panok-
sena, mutta hajaantuvat nopeasti. Haulikon tehokas ampumismatka rajoittuu siksi 
noin 35 metriin, vaikka haulit lentävätkin pisimmillään 250−400 metrin etäisyydelle 
ampumapaikasta haulin koosta riippuen. Haulit lentävät suunnilleen yhtä monta 
sataa metriä kuin niiden halkaisija on millimetreinä eli 2,5 mm haulit noin 250 m. 
Urheilupatruunoissa suurin sallittu haulin koko on 2,5 mm. Metsästyspatruunoiden 
haulikoko on 2,5−4,5 mm. Suurin sallittu lataus on useimmiten 24 grammaa. Haulikon 
patruunan rakenne on esitetty kuvassa 6. 

Kuva 6. Haulikon patruunan  
rakenne (BAT-raportti). 

Haulit sisältävät lyijyä yleensä noin 97 %, antimonia noin 1−3 % ja arseenia 0,1− 
0,5 %. Lisäksi niissä voi olla pieniä määriä kuparia, sinkkiä ja nikkeliä. 

Haulikkoammunnassa käytettävät savikiekot painavat 110 g ja ovat halkaisijaltaan 
110 mm. Kiekot on yleensä maalattu oranssiksi, jotta ne näkyvät hyvin. Yleisimmin 
käytössä olevat savikiekot koostuvat kalsiitista (noin 70 %) ja kivihiilitervasta (20−40 %). 

3.4  

Luoti- ja haulikkoratojen yhdistelmät

3.4.1  

Sovellettu reserviläisammunta (SRA)

Sovelletussa reserviläisammunnassa ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai 
sijoittelua ei ole vakioitu. Kilpailut koostuvat eri rasteista, joilla voidaan käyttää 
useampaa kuin yhtä asetta ja asetyyppiä. Rasteilla voi olla ampujan liikkumista tai 
ampumista ohjaavia tai rajoittavia esteitä kuten seiniä ja tunneleita.

Sovelletussa reserviläisammunnassa kiväärin tulee käyttää keskisytytteistä pat-
ruunaa. Pistoolin kaliiberin tulee olla vähintään 9 mm. Haulikoksi käy mikä tahansa 
haulikko.

luoti

haulit

ruuti

nalli

välitulppa

hylsy
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3.4.2  

Practical-ammunta

Practical-kilpailussa on useita erilaisia suorituspaikkoja, joissa kilpailija joutuu erilais-
ten ampumatehtävien eteen. Practical-ampumaradoille ei ole olemassa yhtä ratkai-
sua, vaan practical-ammuntaa voidaan harjoittaa useilla erilaisilla ampumaradoilla. 
Ampumaetäisyys on vähintään 30 metriä. Eri suorituspaikat sijoitetaan ampumatas-
kuihin eli suorituspaikat ympäröidään maavalleilla. 

Practicalissa on eri lajeja eri aseille. Pistoolipracticalissa on viisi eri aseluokkaa. 
Kivääripracticalissa voi ampua millä tahansa keskisytytteistä patruunaa käyttävällä 
aseella ja aseluokkia on neljä. Haulikossa on neljä aseluokkaa ja haulipatruunoiden 
lisäksi voidaan käyttää myös täyteispatruunoita, jos maaleina käytetään kaatuvien 
metallimaalien sijasta pahvitauluja. Practical-ammunnassa käytettävät aseet ovat 
pääasiassa puoliautomaattiaseita. 
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4 Ampumaratojen keskeiset 
ympäristövaikutukset 

Ampumaradan toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia paitsi itse ampumasuo-
rituksesta myös radan rakentamisesta ja ylläpidosta. Vaikutukset ovat joko suoria tai 
välillisiä. Suoria vaikutuksia on esim. melu ja välillisiä liikenteen päästöt. Ampuma-
radoilla keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät meluun sekä maaperän ja pohja- ja 
pintaveden laadun heikkenemiseen. 

4.1  

Melu

Radan käytöstä syntyvät äänet koetaan naapurustossa usein häiritsevinä eli meluna. 
Siviiliampumaratoja käytetään yleensä huhtikuusta lokakuuhun. Niiden toiminta 
keskittyy arki-iltoi hin ja viikonloppuihin, jolloin melun häiriövaikutus lisääntyy. 
Ammunnan aiheuttama melu on suurimmillaan ampumasuunnassa. Ampumarata-
melua ja sen haittavaikutuksia on lupapäätöksissä pyritty rajoittamaan yleensä sekä 
toiminta-aikaan että äänitasoon liittyvillä määräyksillä.

4.1.1  

Melulähteistä

Ampumaratamelu syntyy lähinnä laukausäänestä. Se muodostuu aseen suusta pur-
kautuvan räjähdyskaasun aiheuttaman paineaallon synnyttämästä äänestä sekä luo-
din lentoäänestä. Luodin osumisesta maaliin syntyvä äänitaso on laukausääneen 
verrattuna useimmiten vähäinen. Juuri laukausääni koetaan usein häiritseväksi ja 
epämiellyttäväksi. Tähän vaikuttavat sen fysikaaliset ominaisuudet sekä ampumiseen 
liittyvät mielikuvat. 

Ääniteknisesti luotiaseiden patruunat voidaan jakaa yli- ja aliäänipatruunoihin. 
Edellisillä luodin lähtönopeus aseen suusta ylittää ja jälkimmäisillä alittaa äänenno-
peuden. Yliäänipatruunoita käytettäessä laukausääni syntyy aseen suupamauksesta 
ja luodin lentoäänestä ja aliäänipatruunoilla vain suupamauksesta.

Isokaliiberisten pistoolien ja kiväärien sekä haulikoiden melupäästöt ovat pie-
noiskiväärejä ja -pistooleja suuremmat ja aiheuttavat tästä syystä todennäköisemmin 
melun haittavaikutuksia. 5

5  Ympäristöministeriö. 2007. Ampumamelun arviointi. Suomen ympäristö 39/2007.
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Taulukko 2. Suomessa mitattuja aseiden kokonaismelupäästöjä: A-äänienergiataso LJA [dB]6

Ase Kaliiberi LJA [dB]

kivääri .338 magnum 140
kivääri 7,0 Remington magnum 138
kivääri 8,2 x 53 R 138
kivääri 30-06 138
puoliautomaattikivääri .308 Winchester 138
kivääri .308 Winchester 137
haulikko (kor 0°) cal 12 skeet 2 mm 137
haulikko (kor 45°) cal 12 skeet 2 mm 137
haulikko cal 12 trap 2 mm 135
revolveri .44 magnum 136
kivääri .222 Remington 136
kivääri 7,62 x 53 R 136
pienoiskivääri .22 LR high vel. (villikarju) 126
revolveri .357 magnum 125
revolveri .38 special 124
vapaapistooli .22 LR 121
pienoispistooli .22 LR 120
revolveri .22 LR 118
revolveri .32 SW long 117
olympiapistooli .22 short 115
pienoiskivääri .22 LR 113

4.1.2  

Melun vaikutuksista 

Häiritsevyys on käsite, jota käytetään kuvattaessa melun vaikutuksia ihmiseen7. 
Ihmiset kokevat melun häiritsevyyden hyvin eri tavoin. Häiritsevyys on melulle al-
tistuneen kokemus. Häiritsevä melu koetaan tai arvioidaan ei-toivotuksi, kielteiseksi 
tai elämisen tai asumisen laatua huonontavaksi. Yksiselitteistä melun häiritsevyyttä 
ja sitä kautta terveysvaikutuksia aiheuttavaa suuretta ei ole toistaiseksi pystytty 
määrittelemään. On ihmisiä, jotka kokevat melun häiritseväksi heti kun melu on 
ylipäätään erotettavissa.

 Kyselytutkimuksiin perustuvaa melun häiritsevyyttä voidaan arvioida kiusalli-
suuden (annoyance) määritelmän kautta. Se, että henkilö kokee melun häiritseväksi, 
ei vielä merkitse sitä, että melu muuttaisi tai olisi muuttanut hänen terveydentilansa 
siten, että muutosta voitaisiin pitää lääketieteellisin perustein terveyttä haittaavana. 
Häiritsevyyden voimakkuuden ja melun hyvin tai erittäin häiritseväksi kokevien 
määrän lisääntyessä, lisääntyvät myös terveydelliset häiriöt. Terveyshaittoina pi-
dettävien indikaatioiden ja melun häiritseväksi kokevien määrän välillä on havaittu 
yhteys, kun 10−30 % melulle altistuvista ihmisistä kokee melun erittäin häiritseväksi.8 
Häiritsevyys heikentää myös ympäristön yleistä viihtyisyyttä. Ympäristön yleinen 
viihtyisyys sisältyy ympäristönsuojelulain suojaamiin etuihin ja yleisen viihtyisyyden 
väheneminen sisältyy pilaamisen kriteeristöön.

Aseiden melun aiheuttamista haitoista tunnetaan parhaiten kuulovauriot, jotka 
korreloivat melun voimakkuuden ja laukausten määrän kanssa. Aseiden laukausää-
net aiheuttavat välittömän kuulovaurioriskin yleensä vain suojaamattomille ampu-
jille ja aseiden välittömässä läheisyydessä (noin 50 m) oleville ihmisille.

6  Ympäristöministeriö. 1985. Ampumaratamelun laskentamallin sovellutustutkimus.
7  Ympäristöministeriö. 2007. Ympäristömelun vaikutukset. Suomen ympäristö 3/2007.
8  Sosiaali- ja terveyshallitus. 1992. Opas terveydenhoitolain soveltamisessa meluntorjunnassa.
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4.1.3   

Meluntorjunta 

Ampumaradan melun haittavaikutusten syntyminen voidaan parhaiten estää oikean-
laisella suunnittelulla ja toimintojen sijoittelulla sekä ratojen suuntaamisella. Uuden 
radan paikkaa valittaessa tulee maastonmuotoja käyttää hyväksi meluntorjunnassa. 
Jo olemassa olevien ratojen meluvaikutuksia voidaan vähentää esim. radan käyttöai-
kaa tai -määrää koskevilla rajoituksilla ja asevalinnoilla. Melua voidaan torjua myös 
rakenteellisilla ratkaisuilla kuten meluvalleilla, -aidoilla, -seinillä sekä kulisseilla ja 
ampumakatoksilla. 

Ampumaradan ympärille tarvittavan suojavyöhykkeen kokoon ja muotoon vai-
kuttavat ratkaisevasti ampumasuunta, meluesteet, maasto, puusto ja korkeuserot 
vaimennusominaisuuksineen. Vyöhykkeiden tarvittava koko voidaan arvioida las-
kennallisesti tai mittauksin9. Mallit toimivat hyvin meluhaittojen arvioinnissa sel-
keissä tilanteissa, esimerkiksi silloin kun etäisyydet ovat lyhyitä ja maasto tasaista. 
Mutta mitä pidempi äänen etenemismatka on, mitä kumpuilevampaa maasto tai 
mitä enemmän melualueella on rakennuksia, esteitä tai melua heijastavia pintoja, 
sitä enemmän melutasot vaihtelevat ja sitä vaikeampaa niitä on mallilaskelmin ar-
vioida. Ampumamelun arvioinnista saa lisätietoja ympäristöministeriön julkaisussa 
”Ampumamelun arviointi”.10

Meluntorjuntakeinoja on useita ja kustannustehokkain tapa edellyttää harkintaa. 
Meluntorjunnan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) kerrotaan yksityis-
kohtaisesti Suomen ympäristökeskuksen tulevassa julkaisussa ” Parhaat käyttökel-
poiset tekniikat ja parhaat käytännöt ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristö-
vaikutusten hallinnassa”.

4.2  

Maaperä, pohja- ja pintavesivaikutukset

Ampumaradoille kertyy haulien ja luotien metallia ja puolimetallia sisältäviä jätteitä 
sekä haulikkoammunnassa käytettäviä kiekkoja ja niiden palasia. Kivääri- ja pistooli-
radoilla pääosa luotijätteestä kertyy taustavalleihin. Ampumapaikkojen läheisyydes-
sä kuormitus on lähinnä laukaustapahtumassa irtoavaa hienojakoista pölyä (kuva 7). 
Haulikkoradoilla haulijätteet leviävät, mikäli haulien lentorataa ei ole rakenteellisesti 
rajoitettu, laajalle lähes 10 hehtaarin alueelle. Kuormitus on suurimmillaan leviämis-
alueen keskiosissa (kuva 8). Kiekot ja niiden palaset jäävät noin 2 hehtaarin alueelle 
välittömästi ampumapaikkojen etupuolelle. 

9  Ympäristöministeriö. 1999. Ampumaratamelun mittaaminen. Ympäristöopas 61/1999.
10  Ympäristöministeriö. 2007. Ampumamelun arviointi. Suomen ympäristö 39/2007.
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Kuva 7. Periaatepiirros maaperän metallikuormituksesta kivääriradoilla.11

 

Kuva 8. Periaatepiirros haulien leviämisen aiheuttamasta maaperän metallikuormituksesta skeet-
radalla, kun haulien lentorataa ei ole rajoitettu (BAT-raportti).

Hauli- ja luotijätteet muodostavat ampumaradan rakenteisiin varaston, josta rapautu-
misen myötä vapautuu haitallisia aineita. Se, kuinka nopeasti haitta-aineet kulkeutu-
vat ympäristössä mm. pohjaveteen, riippuu ympäristön olosuhteista (kuva 9). Sade- ja 
sulamisvesien mukana kulkeutuessaan aineet saattavat vaarantaa esimerkiksi talous-
kaivojen tai pintavesien laadun. Maaperän korkeat haitta-ainepitoisuudet ovat usein 
myös este alueen tulevalle maankäytölle. Ekologiset haittavaikutukset ovat yleensä 
paikallisia ja kohdistuvat rata-alueen kasveihin ja maaperäeliöihin. Laaja-alaiset vai-
kutukset ovat mahdollisia, mikäli haitalliset aineet pääsevät kulkeutumaan vesistöön. 

11  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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Kuva 9. Lyijyn pääasialliset kulkeutumisreitit ampumarataympäristössä.12

4.2.1  

Haitta-aineet 

Luodit koostuvat pääasiassa lyijy-ytimestä sekä kuparia ja sinkkiä sisältävästä vaipas-
ta. Lyijyn seosaineena on vähäinen määrä antimonia ja aiemmin luodeissa käytettiin 
myös nikkeliä. Haulit koostuvat pääasiassa lyijystä ja sisältävät lisäksi pieniä määriä 
antimonia ja arseenia. Näiden aineiden haitalliset vaikutukset eliöille riippuvat maa-
peräolosuhteiden lisäksi lähinnä altistuvista eliölajeista, aineiden biosaatavuudesta, 
altistuksen määrästä (määrä, toistuvuus, kesto) ja tavasta (hengitys, ihokosketus, 
syöminen). 

Lyijyä voidaan pitää ampumaradoilla merkittävänä haitta-aineena. Se aiheuttaa jo 
hyvin pieninä pitoisuuksina haitallisia vaikutuksia niin eliöihin kuin kasveihin mm. 
lisääntymisen ja kasvun heikentymisenä. Lisäksi lyijy on ravintoketjussa kertyvää. 
Vaikutukset altistuvilla ihmisillä voivat ilmetä muutoksina esim. keskushermostossa, 
munuaisissa ja luustossa. Erityisen myrkyllistä lyijy on lapsille. 

Myös muut luotien ja haulien sisältämät aineet saattavat aiheuttaa ympäristöon-
gelmia. Ne voivat kulkeutua lyijyä helpommin syvempiin maakerroksiin ja sieltä 
edelleen pohjaveteen tai pintavalunnan mukana vesistöihin. Lisäksi mm. antimoni on 
arvioitu myrkyllisemmäksi ihmiselle ja kupari vesieliöille kuin lyijy. Toisaalta pieninä 
annoksina mm. kupari ja sinkki ovat ihmisille, eläimille ja kasveille välttämättömiä 
hivenaineita.

Kiekot koostuvat yleensä kalsiitista (CaCO3, ≈ 70 %) ja kiviihiilitervasta (20−40 %). 
Kivihiiliterva sisältää polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH). Yleisesti käytössä olevien 
savikiekkojen massasta noin 0,2 % on näitä PAH-yhdisteitä (esim. fluoranteenia, 
bentso(b)antraseenia, kryseeniä, bentso(b)fluoranteenia, bentso(k)fluoranteenia, 
bentso(a)pyreeniä ja dibentso(a,h)antraseenia). Niin kutsuttujen ekokiekkojen PAH-
pitoi suus on huomattavasti alhaisempi, noin 0,009 % kiekon massasta. Myös kiekoissa 
käytettävässä maalissa on pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Eri PAH-yhdisteiden omi-
naisuudet ja ympäristövaikutukset vaihtelevat suuresti. 

12  Puolustushallinnon rakennuslaitos. 2005. Raskasmetallien ympäristövaikutukset puolustusvoimien 
pistooli- ja kivääriampumaradoilla − yhteenvetoraportti. 
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4.2.2  

Haitta-aineiden leviäminen ympäristössä

Ampumarata-alueiden metalliset luodit ja haulit eivät sellaisenaan yleensä aiheuta 
ympäristö- tai terveysriskiä. Metallien päätyessä ampumaradan rakenteisiin, ne al-
tistuvat kemiallisille reaktioille. Niiden seurauksena osa aineista liukenee maaperään 
suotautuvaan veteen, saostuu eri mineraaleina tai kiinnittyy maaperän pienhiukka-
siin. Liuenneet ja muuntuneet metallit voivat saostua sekundäärimineraaleiksi hau-
lien ja luotien pinnalle. Haulien ja luotien hajoamisnopeus riippuu enemmän näiden 
sekundäärimineraalien, kuin alkuperäisen mineraalien hajoamisnopeudesta. Erilaiset 
reaktioiden tuotteet käyttäytyvät ja kulkeutuvat eri tavoin maaperässä.

Ampumaradan ympäristöolosuhteilla on erittäin suuri vaikutus haitta‐aineiden 
kulkeutumiseen. Luotien ja haulien rapautumiseen maaperässä vaikuttaa erityisesti 
kosteus, lämpötila, maalaji, happamuus sekä maaperän humuspitoisuus ja kationin-
vaihtokapasiteetti (taulukko 3). Maaperän kosteuden kasvaessa metallien liukoisuus 
kasvaa. Täysin vesikylläisessä maassa rapautuminen voi tosin vähentyä hapenpuut-
teen vuoksi. 

Taulukko 3. Maaperän ominaisuuksien vaikutus metallien liukenemiseen.13

Ominaisuus Lyijy Kupari Antimoni

Lisääntyy/kasvaa lisää vähentää lisää vähentää lisää vähentää

Kationinvaihtokapasiteetti x x x
Kosteus x x x
Lämpötila x x x
Savipitoisuus x x x
Humuspitoisuus x x x
pH x x x

Maaperässä mahdollisesti olevat humus ja mikro-organismit sekä kasvit nopeuttavat 
metallien olomuotojen muutoksia, mutta toisaalta ne kykenevät sitomaan metalleja 
toimintojensa avulla. Myös savimateriaalien ja hienoaineksen pysyvä negatiivinen 
pintavaraus ja ioninvaihtokapasiteetti mahdollistavat maassa olevien, liikkuvien 
metallien sitoutumisen. 

Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää (sora ja hiekka), on haitta‐aineiden kul-
keutuminen pohjaveteen todennäköisempää kuin esimerkiksi savi‐ ja moreenimaassa. 
Toisaalta luoti- ja haulijätteet ovat tällaisilla alueilla pääsääntöisesti kuivemmassa 
maaympäristössä, jolloin liukoisten yhdisteiden muodostuminen on hitaampaa kuin 
alueilla, joilla jätteet ovat pidempiaikaisesti veden kyllästämässä ympäristössä (esim. 
savinen maa). Kun maaperä on huonosti vettä läpäisevää, vesi virtaa helpommin 
maan pinnalla ja haitta‐aineiden kulkeutuminen pintavesiin on mahdollista. Erityisen 
hankalia ovat tilanteet, joissa haulit ja luodit pääsevät suoraan kosketukseen veden 
kanssa esim. suoalueilla tai alueilla, joilla pohjavesi on näkyvissä tai lähellä maan 
pintaa. 

Maaperän happamuudella on merkittävä vaikutus lyijyn liukenemiseen. Neut-
raalissa ympäristössä, kuten hiekkamailla, lyijyn liukeneminen on vähäistä, mutta 
happamissa olosuhteissa, kuten soilla, liukoisuus moninkertaistuu. Kuparin käyt-
täytyminen vastaa lyijyä, mutta antimonin liukoisuuden on todettu lisääntyvän, jos 
pH nousee liian korkeaksi. Ampumaratojen metallien liukoisuus on vähäisintä pH:n 
ollessa 6−10.

13  Smolander, E., Dahl, O. ja Laukkanen, T. 2010. Maaperän ja pohjavesien suojelu kivääri- ja pistoolira-
doilla.
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Kiekkojen sisältämien PAH-yhdisteiden kulkeutumien maahan tai vesiympäris-
töön on vähäistä, koska yhdisteet ovat sitoutuneet kalkkikivipohjaan ja ovat huonosti 
liukenevia.

4.2.3  

Haitallisten vaikutusten estäminen 

Haitallisista aineista aiheutuvia vaikutuksia voidaan parhaiten estää ampumaradan 
sijoituspaikan valinnalla ja suunnittelemalla alueen toiminta ja rakenteet siten, ettei-
vät aineet leviä ympäristössä. Tavoitteena on ympäristön eri osien (maaperä, pinta- ja 
pohjavedet) laadun säilyttäminen. 

Sijoituspaikkaa valittaessa on kiinnitettävä huomio päästöjen hallintamahdolli-
suuksiin. Koska vesi on haitallisten aineiden pääasiallinen kuljettaja, on pyrittävä 
välttämään ampumaratojen sijoittamista mm. suoalueille, kosteikoille tai alueille, 
joissa pohjaveden pinta on lähellä maan pintaa. Lisäksi on vältettävä alueita, joissa 
mahdollisista päästöistä aiheutuisi haittaa erityistä suojelua vaativille kohteille kuten 
luonnonsuojelu- ja pohjavesialueille.

Ympäristön suojaustoimet ja − rakenteet perustuvat joko haitallisten aineiden 
poistamiseen tai menetelmiin, jotka tähtäävät aineiden leviämisen estämiseen. Am-
pumaradoilla syntyvät jätteet sekä niiden sisältämät haitalliset aineet voidaan poistaa 
rata-alueelta esim. luotiloukkujen avulla tai pinnoittamalla haulien leviämisalue ma-
teriaalilla, joka mahdollistaa haulien keräämisen. Menetelmävaihtoehtoja on useita. 
Haitallisten aineiden leviämistä voidaan estää mm. eristysrakenteilla, maapinnan 
suojakerroksilla, salaojilla ja ojituksella. Rakenteiden avulla aineita kuljettavat sade- ja 
sulamisvedet kootaan ja johdetaan paikkaan, jossa niiden laatua voidaan tarkkailla 
ja tarvittaessa käsitellä.

Tarkoituksenmukaiset suojaustoimet valitaan tapauskohtaisesti. Parhaita, vaihto-
ehtoisia menetelmiä (BAT) tullaan kuvaamaan tarkemmin ” Parhaat käyttökelpoiset 
tekniikat ja parhaat käytännöt ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristövaiku-
tusten hallinnassa” -julkaisussa.
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5 Ampumaratoja koskevaa 
ympäristölainsäädäntöä

Tässä luvussa annetaan yleiskuva niistä ympäristösäädöksistä, joilla on merkitystä 
ampumaratatoimintaa aloitettaessa ja ylläpidettäessä. Pääpaino on radan ympäristö-
vaikutuksien hallinnassa, ympäristöluvan hakumenettelyssä ja haettavan luvan sisäl-
lössä. Sen sijaan oppaassa ei käsitellä radan ja ammuntaharrastuksen turvallisuuteen 
liittyvää lainsäädäntöä tai muita toiminnassa tarvittavia lupia kuin ympäristölupaa. 

Ympäristölupa on vain yksi ampumaradan tarvitsemista viranomaishyväksyn-
nöistä (kuva 10). Rata tarvitsee lisäksi ampumaradan perustamisluvan. Ennen am-
pumaradan rakentamista tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennus-
lupa alueen rakennuksille, katoksille ja rakenteille. Uudet ampumaradat ja vanhojen 
ratojen uudet toiminnot on sovitettava kunnan kaavoitukseen sekä muihin suunni-
telmiin. Jos kyseessä on kaupallinen rata, toiminta tarvitsee myös Poliisihallituksen 
asealan elinkeinoluvan. Myös näihin on tutustuttava ennen toiminnan aloittamista. 
Tietoa ratatoimintaan liittyvistä muista säädöksistä ja lupajärjestelmistä saa esimer-
kiksi Ampumarataoppaasta14, alan keskusjärjestöiltä ja www.finlex.fi -sivustolta

Kuva 10. Uuden ampumaradan perustamisessa tarvitaan usean eri viranomaisen hyväksyntä.

5.1  

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Alueiden käyttöä ja rakentamista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999, 
MRL). Alueiden käytön suunnittelu on keskeinen väline ampumaradoista aiheutu-
vien naapuruussuhdehaittojen ennaltaehkäisyssä (ks. myös D-osa Johtopäätökset).

Alueiden käytön suunnittelulla huolehditaan tarpeellisten ampuma- ja harjoitus-
alueiden sekä ampumarata-alueiden samoin kuin varuskunta-alueiden varaamisesta 
puolustusvoimien käyttöön sekä puolustusvoimien toiminnan sovittamisesta muu-

14  Opetusministeriö, 2005. Ampumaratalupaopas.

Ympäristölupahakemus
Jätetään kuntaan tai aluehallintovirastoon

Tarvittaessa ELY-keskuksen ja kunnan lausunto

Ampumaradan perustamislupahakemus
Jätetään Poliisihallituksen asehallintoon (Riihimäki)

Sijaintipaikkakunnan poliisin ja kunnanhallituksen lausunto

Rakennuslupahakemus
Jätetään kuntaan

Tarvittaessa lausunnot esim. pelastus- ja terveystoimilta



28  Suomen ympäristö  23 | 2012

hun maankäyttöön sekä sen aiheuttamien ympäristöhaittojen ennaltaehkäisystä ja 
vähentämisestä.

Alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999, MRL) yleistavoite edellytysten luomisesta hyvälle elinympäristölle sekä 
kestävälle kehitykselle (MRL 1 §). Yleistavoitetta tarkentavat alueiden käytön suun-
nittelulle asetetut tavoitteet (MRL 5 §) sekä kaavojen sisältövaatimukset (MRL 28, 39 
ja 54 §). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät lain yleistavoitetta ja 
kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta (MRL 22 §).

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet sekä kaava- ja lupajärjestelmä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ovat valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäyttökysy-
myksistä. Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä 
vaikutuksia aluerakenteen ja alueidenkäytön kannalta. Maakunnan suunnittelussa 
ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava tavoitteiden huomioon-
ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista (MRL 24 §).

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät 
seuraavan puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita koskevan erityistavoitteen:

”Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset muun muassa varuskunnille ja ampu-
ma- ja harjoitusalueille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön 
laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.”

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät myös vesienhoitoon ja pohjave-
densuojeluun liittyviä tavoitteita: 

”Alueiden käytöllä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Alueiden käy-
tössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien 
pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 
etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat 
vedenhankintaan.” 

Maakuntien liittojen ja kuntien tulee edistää tavoitteen toteutumista maakuntakaa-
voituksessa sekä yleis- ja asemakaavoituksessa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät seuraavan melusta johtuvien 
haittojen ehkäisyä ja vähentämistä koskevan erityistavoitteen:

”Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään 
jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule 
sijoittaa melualueille ilman, että riittävä meluntorjunta varmistetaan.”

Sekä kaavoituksessa että valtion viranomaisten toiminnassa tulee edistää tavoitteen 
toteutumista.

Kaavajärjestelmä käsittää kolme kaavamuotoa: maakunta-, yleis- ja asemakaavan. 
Maakuntakaavojen laatimisesta huolehtivat maakuntien liitot. Yleis- ja asemakaavo-
jen laatimisesta huolehtivat kunnat. Kaavajärjestelmää täydentää kuntien mahdolli-
suus laatia yhteinen yleiskaava.

Kullakin kaavamuodolla on omat tehtävänsä. Maakuntakaavassa käsitellään maa-
kunnan kannalta keskeisiä asioita. Yleiskaava keskittyy kunnan tai kunnan osan 
maankäytön suunnitteluun. Asemakaava on yksityiskohtainen kaava, joka ohjaa 
rakentamista. Kaikille kaavamuodoille on kuitenkin yhteistä se, että niissä sovitetaan 
yhteen erilaisia maankäyttötarpeita ja -intressejä.
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Kaavajärjestelmä on hierarkkinen niin, että yleispiirteisemmät kaavat ohjaavat yk-
sityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleiskaavojen 
ja asemakaavojen laatimista ja muuttamista. Yleiskaava ohjaa puolestaan asemakaa-
vojen laatimista ja muuttamista. Maakunta- ja yleiskaava velvoittaa myös viranomai-
sia. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja 
päättäessään niiden toteuttamisesta otettava huomioon maakuntakaava ja yleiskaava 
ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32 ja 42 §).

Lupajärjestelmä käsittää rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevat luvat sekä 
suunnittelutarvealueita koskevat menettelyt (suunnittelutarveratkaisu ja poikkea-
mispäätös rannoilla). Lupajärjestelmää ei kaikin osin sovelleta puolustusvoimien 
toimintaan liittyvään rakentamiseen.

5.1.1  

Ampumaradat sekä ampuma- ja harjoitusalueet eri kaavatasoilla

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma. Siinä esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta 
tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin 
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kan-
nalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi 
on tarpeen (MRL 25 §).

Kaikkia puolustusvoimien ampumaratoja sekä ampuma- ja harjoitusalueita voi-
daan pitää toiminnan luonne huomioon ottaen valtakunnallisesti tai vähintään 
seudullisesti merkittävinä. Ne tulee sen vuoksi osoittaa aluetta käsittelevissä maa-
kuntakaavoissa. Kaavasta tulee käydä ilmi myös puolustusvoimien alueiden suhde 
ympäröivän alueen maankäyttöön. Ampumaratojen melualueet on syytä osoittaa 
kaavassa silloin, kun melualue ylittää puolustusvoimien käytössä olevan alueen.

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja 
maankäyttöä sekä sovittaa yhteen eri toimintoja. Yleiskaava voidaan laatia myös 
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi ranta-alueilla sekä sellaisilla kylä- ja 
maaseutualueilla, joilla rakentamispaineet ovat vähäisiä. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen 
kaavoituksen tai muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön pe-
rustaksi (MRL 35 §).

Yleiskaava on ampumaratojen sekä ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristöhait-
tojen ennaltaehkäisyn ja vähentämisen kannalta keskeinen kaavamuoto. Siinä voi-
daan osoittaa maakuntakaavaa yksityiskohtaisemmin ampuma- ja harjoitusalueiden 
sekä ampumaratojen ja muiden puolustusvoimien alueet sekä niiden suhde muuhun 
maankäyttöön. Yleiskaavassa voidaan tarkastella tämän vuoksi maakuntakaavaa 
yksityiskohtaisemmin myös meluntorjunnan tarvetta ja keinoja. Ampumaratojen 
melualueet on syytä osoittaa myös yleiskaavassa silloin, kun melualue ylittää puo-
lustusvoimien käytössä olevan alueen. Myös muut kuin puolustusvoimien ampuma-
radat on yleensä tarpeen esittää yleiskaavassa. Yleiskaavassa ei kuitenkaan esitetä 
taajamissa esimerkiksi rakennuksen sisätiloissa olevia ampumaratoja. 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamis-
ta ja kehittämistä varten. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoi-
tuksia varten, ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, 
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennus-
kannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. 
Asemakaavan laatiminen ei yleensä ole tarpeen ampumaradoille eikä ampuma- ja 
harjoitusalueille. Puolustusvoimien käytössä olevia alueita tai niiden läheisyydessä 
sijaitsevia alueita asemakaavoitettaessa kunta joutuu aina ottamaan huomioon puo-
lustusvoimien toiminnan aiheuttamat rajoitukset muulle maankäytölle. Asemakaa-
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vassa voidaan myös antaa melusta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten 
rajoittamista koskevia määräyksiä.

Laadittaessa kaavoja, jotka koskevat puolustusvoimien käytössä olevia alueita, 
on luonnollisesti huolehdittava julkisuuslain 24 §:ssä tarkoitettujen asioiden salassa 
pidosta. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että toiminnan sijoituspaikan va-
linnassa on otettu huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvai-
kutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset 
(YSL 6 §). Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti (YSL 42 §).

5.1.2  

Osallistuminen ja kuuleminen

Avoimuus ja laaja osallistuminen ovat keskeisiä periaatteita kaavoituksessa. Kaa-
voituksen alkamisesta tiedotetaan osallisille (vireilletulosta ilmoittaminen). Osallisia 
ovat muun muassa kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, asukkaat 
samoin kuin yhteisöt ja viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisille tulee järjestää mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
van vaikutuksia ja esittää mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). Kaavan valmistelussa 
noudatettavat osallistumis- ja arviointimenettelyt esitetään kaavakohtaisesti laadit-
tavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

Viranomaisneuvottelu järjestetään, kun laaditaan maakuntakaavaa taikka yleis- ja 
asemakaavaa, joka koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia tavoitteita tai on 
muutoin merkittävä (MRL 66 §). Viranomaisneuvottelun tarkoituksena on selvittää 
kaavan laadintaan liittyvät valtakunnalliset tavoitteet ja muut keskeiset tavoitteet, joi-
ta valtion viranomaisilla on kyseisen alueen kaavoitukseen. Viranomaisneuvotteluun 
osallistuvat kunnan/maakunnan liiton sekä ELY-keskuksen/ympäristöministeriön 
lisäksi viranomaiset, joiden toimialaa kaavoitus saattaa koskea.

5.1.3  

Kaavoitukseen liittyvä ympäristövaikutustenarviointi

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Niiden avulla 
on voitava arvioida kaavan toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaiku-
tukset. Vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on tuottaa suunnitte-
lijoille, osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden 
merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Am-
pumaratojen sekä ampuma- ja harjoitusalueiden osalta kaavoituksessa erityisesti 
selvitettäviä ovat vaikutukset:

•	 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
•	 maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
•	 kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen
•	 yhdyskuntarakenteeseen
•	 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön.

Käytännössä merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat ampumamelusta ja raskasme-
tallien aiheuttamista riskeistä ympäristöön. Uusien ampumaratojen sijoittamisella 
samoin kuin ampumaratojen lakkauttamisella voi olla merkittäviä vaikutuksia myös 
yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutusten arvioinnissa keskeisellä sijalla on ampumara-
dan tai ampuma- ja harjoitusalueen suhde sen lähiympäristöön. 

Arviointitarkkuus riippuu osittain kaavamuodosta. Esimerkiksi ampumaratojen 
melualueiden laajuus voidaan maakuntakaavaa laadittaessa arvioida käyttäen hy-
väksi enimmäismelualueita kuvaavia kaaviota, joissa on otettu huomioon vain melun 
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geometrinen vaimeneminen, mutta ei maaston muotoja tai erityisiä meluntorjuntara-
kenteita. Ympäristön olosuhteet saattavat kuitenkin edellyttää maakuntakaavassakin 
tarkempia selvityksiä. Esitystavaltaan yleispiirteisenkin kaavan laadinnassa on voi-
tava varmistua sen toteuttamiskelpoisuudesta. Asemakaavan laadinnassa maaston 
muodot sekä melun erityispiirteet on otettava huomioon.

Ampumaratojen ympäristölupamenettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset ovat 
yleisesti riittäviä kaikilla kaavatasoilla. Selvityksiä voidaan kuitenkin joutua täyden-
tämään muun muassa kaavassa esitettävien maankäyttömuutosten tai esimerkiksi 
hiljaisten alueiden esittämisen johdosta.

5.1.4  

Rakennuslupa

MRL:n lupajärjestelmä käsittää rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevat luvat 
sekä suunnittelutarvealueita koskevat menettelyt (suunnittelutarveratkaisu ja poik-
keamispäätös rannoilla). Lupajärjestelmää ei kaikin osin sovelleta puolustusvoimien 
toimintaan liittyvään rakentamiseen. Siviiliradoilla kaikkeen rakentamiseen on ol-
tava rakennusviranomaisten myöntämä lupa. Tämä lupa ei korvaa ympäristölupaa. 

Ilman maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä lupaa on sallittua rakentaa valtion 
hallinnassa olevilla alueilla välittömästi puolustustarkoituksiin liittyviä rakennuksia, 
rakennelmia ja laitteita. Rakennustyön viranomaisvalvonta ei koske rakentamista 
puolustustarkoitusta varten (MRL 146 §). Tätä säännöstä on ympäristöministeriössä 
tulkittu niin, että lupavelvollisuuden ulkopuolella olisivat esikunnat, johtokeskukset, 
laitesuojat, koulutustilat ja muut niihin verrattavat rakennukset. Lupavelvollisuu-
den piiriin kuuluisivat henkilökunnan asunnot varuskunta-alueilla, varusmiesten 
majoitusrakennukset, ruokalat, vapaa-ajan rakennukset ja muut niihin verrattavat 
rakennukset. Sen määrittelyssä, milloin hanke vaatii rakentamista koskevan luvan, 
tarvitaan kuitenkin tapauskohtaista harkintaa. Vastaavasti rantoja koskeva suunnit-
teluvelvoite ei koske rakentamista maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin 
(MRL 72 § 3 mom.).15

5.2  

Ympäristönsuojelulaki ja sen nojalla annetut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (86/2000, YSL) ja -asetus (169/2000, YSA) ovat ympäristön 
pilaamisen torjunnan perussäädöksiä. Ampumaratatoiminnan kannalta on tärkeää 
se, että laissa määritellään muun muassa ympäristöluvan tarve ja toiminnan sallit-
tavuuden ympäristönsuojelulliset rajat. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohdan 
14 a) mukaan ulkona sijaitsevalla ampumaradalla tulee ympäristöä mahdollisesti 
pilaavana toimintana olla ympäristölupa. Ampumaradaksi luetaan ulkona oleva am-
muntaa varten varattu alue, jossa on kiinteitä ammunnan edellyttämiä rakenteita ja 
jossa ammutaan ruutiaseilla kiinteisiin tai liikkuviin maaleihin.

5.2.1  

Yleiset periaatteet

Kaikkien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen ympäristönsuo-
jelussa noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

15  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoimisen periaate: Haitalliset ympäristövai-
kutukset on ehkäistävä ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei 
voida kokonaan ehkäistä, ne on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi.

Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate: Toiminnassa on meneteltävä muutoin toimin-
nan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemiseksi sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen 
vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien 
estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate: Toiminnassa on käytettävä parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 

Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate: Toiminnassa on noudatettava 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehok-
kaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoaine-
valintoja. 

Aiheuttamisperiaate: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan har-
joittaja vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristövaikutusten poistamisesta 
tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi.

5.2.2  

Keskeiset säännökset

Ampumaratatoiminnan kannalta erityisen keskeisiä säännöksiä ovat:

Maaperän pilaamiskielto (YSL 7 §): 

”Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka organismeja tai mikro-
organismeja siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi 
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä 
tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.”

Laki ei sisällä nimenomaista pilaantuneen maa-alueen määritelmää, vaan pilaantu-
minen on kytketty vaikutuksiin. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnissa otetaan huomioon alueen käyttötarkoitus. Valtioneuvoston asetuksessa 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on annettu 
ohjeet arvioinnista ja siinä yhteydessä sovellettavista ohjearvoista. Asetuksen sovel-
tamisesta on julkaistu ohje16.

Pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 §):

”Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi 

käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua;
2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi 

tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen 

yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).”

16  Ympäristöministeriö. 2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristö-
hallinnon ohjeita 2/2007.
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Pohjaveden pilaamiskielto kattaa ensinnäkin vedenhankintaan soveltuvat pohjave-
sialueet ja sen kannalta tärkeät pohjavesialueet, eli ns. I- ja II-luokan pohjavesialueet. 
Oppaan myöhemmissä teksteissä pohjavedestä puhuttaessa viitataan ensisijaisesti 
näihin alueisiin. Pilaamiskielto on voimassa myös ympäristöhallinnon kartoittamien 
ja luokittelemien pohjavesialueiden ulkopuolella siten, että toisen kiinteistöllä olevaa 
pohjavettä ei saa pilata tai sen laatua vaarantaa. 

Ilmoitusvelvollisuus (YSL 62 ja 76 §)
Kun havaitsee maaperän tai pohjaveden pilaantumisen, on siitä ilmoitettava kunnan 
ympäristönsuojelu- tai terveysviranomaiselle, alueelliselle ympäristökeskukselle tai 
kiireellisissä vaaratilanteissa myös palo- ja pelastusviranomaiselle. Yleisestä ilmoi-
tusvelvollisuudesta äkillisten vahinkojen ja onnettomuuksien johdosta on säädetty 
ympäristönsuojelulain 62 §:ssä. Lisäksi on säädetty maaperän tai pohjaveden pilaan-
tumisen aiheuttajalle ilmoittamisvelvollisuus (76 §).

Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus (YSL 75 §):
Toimintaa varten myönnetty ympäristölupa ei anna oikeutta maaperän tai pohjave-
den pilaamiseen, vaikka pilaamista ei olisi ympäristöluvassa erikseen kielletty tai 
vaikka lupamääräykset olisivat siten virheelliset, että ne tosiasiallisesti mahdollis-
taisivat pilaantumisen. Puhdistamisvastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko 
aine tai jäte joutunut maaperään tai pohjaveteen vahingossa, huolimattomuudesta 
tai tahallaan. Vastuussa on aina ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja. YSL75 §: 

”Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen 
puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa 
eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.”

Selontekovelvollisuus (YSL 104 §):
Kaikkien maa-alueen omistajavaihdosten tai vuokrauksen yhteydessä tulee ottaa 
huomioon YSL 104 §:n selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta.

”Alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä 
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat 
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.”

Pinta- ja pohjaveden tilalle asetetuista ympäristötavoitteista säädetään laissa ve-
sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, vesienhoitolaki) ja sen 
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä 
(1044/2006). Pohjavesien osalta asetuksessa on määritelty pohjaveden hyvän kemi-
allisen tilan arviointiin käytettävät ympäristölaatunormit. 

Pinta- ja pohjavesien kemiallisen tilan arvioinnin kannalta keskeinen on myös 
vesienhoitolain ja ympäristönsuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus ve-
siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006). Asetuksen tarkoi-
tuksena on ehkäistä vaarallisista tai haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista 
tai pilaantumisen vaaraa. Vaarallisten aineiden päästöt pinta- ja pohjavesiin pyritään 
lopettamaan ja haitallisten aineiden päästöjä vähentämään päästökielloin, raja-arvoin 
ja laatunormein. Ympäristöministeriö on antanut ohjeen (Ympäristöministeriön ohje 
eräistä vesienhoitolainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä pohja-
vesien suojeluasioissa 12.11.2010, YM3/401/2010), jossa käsitellään laatunormien 
merkitystä erityisesti pohjavesien laatua arvioitaessa.

Ampumaratojen melun ohjearvoista säädetään valtioneuvoston päätöksessä am-
pumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997). Ohjearvot on annettu 
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terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Ohjear-
voilla pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan ampumaratojen ympäristön maankäytön 
suunnitteluun ja rakentamiseen ja toisaalta uusien ampumaratojen sijoittumiseen. 
Ampumaratamelun ohjearvot on annettu noudatettaviksi ulkona eli pihoilla, virkis-
tysalueilla jne.

Ympäristönsuojelulain 42 § sisältää ympäristöluvan myöntämisedellytykset.

5.3  

Jätelaki ja sen nojalla annetut säädökset

Ampumaradoilla syntyy normaalia yhdyskuntajätettä ja ampumatarvikkeiden pak-
kausjätettä. Varsinaisessa ampumisessa jätettä syntyy hylsyistä, luodeista, hauleista, 
tulpista ja savikiekoista. Näiden päätyminen maaperään aiheuttaa roskaantumista 
ampumaradoilla, mutta myös joissakin tapauksissa ympäristön pilaantumista. Kor-
keiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi maa-aines voidaan luokitella vaaralliseksi 
jätteeksi.

Ampumaratatoimintaan liittyvät tärkeimmät jätteisiin liittyvät säädökset ovat 
jätelaki (646/2011) ja jäteasetus (179/2012). Jätelainsäädännön keskeinen tavoite on 
ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätehuollosta 
aiheutuvia haittoja. Tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjua 
ympäristöongelmia.

Jätelain 5 §:n mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija 
on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 
Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä 
syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa  
tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle.

Jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään aineena ja toissijaisesti energiana. 
Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti 
tai taloudellisesti mahdollista. Jätteestä aiheutuvat vaarat ja haitat ympäristölle ja 
terveydelle on ehkäistävä, ja aiheutuneet haitat korjattava.

Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä 
mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää, eikä jätettä 
saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti

Jätelain 72 § sisältää yleisen roskaamiskiellon: 

”Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta 
esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumen-
tumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta 
niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.”.

Jätelain 8 §:ssä säädettyä etusijajärjestystä on ammattimaisten toimijoiden (ml. am-
pumaratojen ylläpitäjien) noudatettava sitovana velvollisuutena: 

”Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin 
syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissi-
jaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä 
jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 
mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.”.
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Ampumaradoilla tämä voisi merkitä vaihtoehtoisten, ympäristölle vähemmän hai-
tallisten panosten ja kiekkojen käyttöä tai siirtymistä ruutiaseista elektronisiin asei-
siin. Toissijaisena vaihtoehtona on metallisten luoti- ja haulijätteiden kerääminen ja 
hyötykäyttö. 

Kaikille ammattimaisille jätteenkuljettajille tulee kirjanpitovelvollisuus ja velvol-
lisuus raportoida kuljetuksista viranomaisille. Vaarallisista jätteistä on kuljettajien jo 
nykyisinkin laadittava asiakirja, joka seuraa mukana jätteen kuljetuksen eri vaiheissa. 
Tällainen siirtoasiakirja vaadittaisiin jatkossa myös esimerkiksi pilaantuneista maista.

5.4  

Laki eräistä naapuruussuhteista

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, Naapuruussuhdelaki) on eräs vanhimpia 
lakejamme. Arvioitaessa ampumaradan toimintaedellytyksiä tällä lailla on edelleen 
hyvin merkittävä vaikutus. Sen keskeisiä kohtia ovat esimerkiksi sietovelvollisuus, 
kohtuuton haitta ja aikaprioriteetti. 

Naapuruussuhdelain 17 §:ssä on säädetty yleinen kielto aiheuttaa kohtuutonta ra-
situsta muille: 

”Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asu-
valle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa 
rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu 
tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta 
sekä muut vastaavat seikat.”

Lisäksi se, jonka toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasitusta, on velvollinen 
poistamaan rasituksen tai, jos rasituksen poistaminen ei muutoin ole mahdollista, 
lopettamaan toiminnan kokonaan ja korvaamaan rasituksesta aiheutuneen vahin-
gon. Jos kyse on ympäristövahingosta, sovelletaan kuitenkin ympäristövahinkojen 
korvaamisesta annettua lakia (737/1994).

5.5  

Luonnonsuojelulaki

Ampumaratatoiminta voi vaikuttaa luontoon useilla tavoin ja vaikutukset on olta-
va arvioituna jo ympäristölupahakemusta jätettäessä. Ehkä tärkeimpänä voidaan 
mainita mahdolliset vaikutukset Natura 2000 -verkoston alueilla, mutta myös muut 
vaikutukset, esimerkiksi melun vaikutukset toiminnan vaikutusalueen eliöstöön, 
tulee arvioida.

Luonnonsuojelulakia (1096/1996, LSL) ja -asetusta (160/1997, LSA) sovelletaan 
luonnon ja maiseman suojeluun ja hoitoon. Luonnonsuojelulain säännökset, jotka 
liittyvät lajien rauhoittamiseen, koskevat myös talouskäytössä olevia alueita. Metsien 
hoidossa ja käytössä sovelletaan pääosin metsälakia (1093/1997). Luonnonsuojelulain 
tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja 
maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön 
tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä 
luonnontutkimuksen edistäminen.



36  Suomen ympäristö  23 | 2012

Ampumaradan ympäristöluvan kannalta erityisen merkityksellisiä säännöksiä ovat 
LSL 65 ja 66 §: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 
-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suoje-
lemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen 
toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. 
Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti 
on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu vaikutusten ar-
viointi voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(468/1994) 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä.”

Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on varmistettava, että 
edellä tarkoitettu arviointi on tehty. Arviointi on oltava tehty kun hakemus jätetään. 
Viranomaisen on sen jälkeen pyydettävä siitä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä 
tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai 
suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. (371/1999) 

5.6  

Vesilaki

Vesilaissa (VL 587/2011) säännellään niin sanottuja vesitalousasioita. Vesien pilaan-
tumisen ehkäisemisestä säädetään ympäristönsuojelulaissa. Vesilain soveltaminen 
ei useinkaan ole ajankohtaista ampumaratatoiminnan yhteydessä. Vesilain 4 luvun 
säännökset vedenottamoiden suoja-alueista ja suoja-aluemääräyksistä voivat kuiten-
kin olla keskeisiä myös ampumaradan sijoituspaikkaa harkittaessa. Pohjavedenotta-
mon suoja-aluemääräyksissä voidaan muun muassa kieltää ampumaradan perusta-
minen (VL 4 luku, 12 §). Aluehallintovirastovoi hakemuksesta myöntää poikkeuksen 
suoja-aluemääräyksistä. Poikkeaminen voidaan ratkaista ympäristölupaviranomai-
sen toimesta myös ympäristölupa-asian yhteydessä (YSL 39 §:n 4 momentti). 

Pohjaveden suojelun kannalta keskeisiä ympäristölupamenettelyyn liittyviä taus-
ta-aineistoja sisältyy paitsi vesilakiin perustuviin suoja-aluepäätöksiin ja niiden mää-
räyksiin, myös mm. pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin, vesienhoitoon liittyviin 
toimenpideohjelmiin ja valtioneuvoston vahvistamiin vesienhoitosuunnitelmiin.

5.7  

Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain (763/1994, TSL) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden 
ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia 
elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (tervey-
densuojelu).

Laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta tervey-
denhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väes-
tön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Esimerkiksi ympäristölupaa ei voida 
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myöntää toiminnalle, josta aiheutuu terveyshaittaa. Tuolloin terveyshaitalla tarkoi-
tetaan nimenomaan TSL:n mukaista terveyshaittaa. Terveyshaitan arviointi saattaa 
ampumaratojen osalta ajankohtaistua esimerkiksi melun vaikutuksia arvioitaessa tai 
toiminnan talousvesikaivoille aiheuttamien vaikutusten osalta.

5.8  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994, YVA-laki) ja asetus-
ta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006, YVA-asetus) sovelletaan 
hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
YVA-menettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen tai jo toteutetun 
hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittä-
viä haitallisia ympäristövaikutuksia. Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa tekee ELY-keskus.

Ampumaratoja tai ampuma- ja harjoitusalueita ei ole mainittu YVA-asetuksen 
aina YVA-menettelyä edellyttävässä hankeluettelossa. Ampumaratojen osalta ar-
viointimenettely voisi tulla sovellettavaksi ainoastaan tapauskohtaisesti YVA-lain 
4 §:n 2 momentin perusteella. Tapauskohtainen YVA saattaisi olla tarpeen suurien 
ampumakeskusten osalta.
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OSA B − 
LUVAN HAKIJALLE
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Oppaan B-osaan on kerätty tietoa, joka on suunnattu erityisesti ampumaradan ympä-
ristöluvan hakijalle. Osassa kerrotaan taustatietoa ympäristöluvasta, sen tarpeesta ja 
ympäristölupamenettelystä prosessina. B-osa on tarkoitettu erityisesti niille lukijoille, 
joille ympäristölupamenettely ei ole entuudestaan tuttu. B-osa antaa toiminnanhar-
joittajalle tietopaketin, johon perehtymällä yhteydenpito toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa on helpompaa. Liitteessä 1 annetaan yksityiskohtaiset ohjeet liitteenä 2 olevan 
ympäristölupahakemuslomakkeen täyttämiseksi.

Lupaviranomaisella on laaja-alainen asiantuntemus ampumaradan ympäristölu-
pahakemuksista ja siitä, miten toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Ampu-
maradan suunnittelussa ja rataa ylläpidettäessä on radansuunnittelijan ja -ylläpitäjän 
(myöhemmin toiminnanharjoittaja/lu van haltija) edun mukaista toimia hankkeen 
alusta lähtien tiiviissä yhteistyössä lupaviranomaisen kanssa. Tämä on erityisen tär-
keää jo siitäkin syystä, että ympäristölupa on aina tapauskohtainen lupa. Yksittäisen 
luvan määräykset perustuvat lopulta kyseisen radan toimintapaikan ympäristövai-
kutuksiin. 

Viranomaisella on hyvän hallinnon ja hallintolain (434/2003, HL) mukainen neu-
vontavelvollisuus toimialaansa koskevissa asioissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että viranomainen voisi toimia asiassa toiminnanharjoittajan asiamiehenä eli viran-
omainen ei voi tehdä toiminnanharjoittajan puolesta suunnitelmia ja selvityksiä tai 
täyttää lupahakemusasiakirjoja. Viranomaisen on aina oltava asiassa kaikkia asian-
osaisia kohtaan puolueeton ja tasapuolinen sekä otettava viran puolesta huomioon 
myös toiminnasta haittaa kärsivien etu. Viranomainen voi lisäksi antaa toiminnan-
harjoittajalle tietoa siitä, mitä muita lupia/viranomaishyväksyntöjä toiminnan aloit-
taminen ja jatkaminen edellyttää.

Lupahakemuksen täyttöohje ja hakemuslomake löytyvät myös ympäristöhallin-
non nettisivulta www.ymparisto.fi/luvat  Ympäristölupa  Miten ympäristölupa 
haetaan − ohjeet ja lomakkeet.

Tässä oppaassa ei käsitellä sitä, miten YSL 60 §:n mukainen ilmoitus tilapäisestä 
melusta tai tärinästä tehdään, eikä myöskään menettelyä YSL 78 §:n mukaisissa pi-
laantuneen maaperän puhdistamista koskevissa ilmoituksissa. Näistä ilmoituksista 
ja niihin liittyvistä lomakkeista saa tietoa osoitteesta www.ymparisto.fi  Lupa-asiat 
 Ympäristölupa  Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset.
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6 Ampumaradan ympäristölupa

6.1  

Mikä on ampumarata?

Lainsäädännössä ampumarata tai ampumapaikka esiintyy käsitteenä eri yhteyksissä. 
Vanha ampumarata-asetus ja sen nojalla annettu Senaatin päätös (perustamislupa), 
ympäristönsuojeluasetus (ympäristölupa) tai ampuma-aselaki ja -asetus (asealan 
elinkeinolupa, kaupallinen ampumarata) eivät määrittele, mikä on ampumarata, 
ampuma-alue tai ampumapaikka.

Valtioneuvoston päätöksessä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvois-
ta (53/1997, ampumameluohje) ampumarata määritellään seuraavasti:

”Ampumaradalla tarkoitetaan aluetta, jolla on yksi tai useampi ampumapaikka eri aseita 
ja ampumalajeja varten. Ampumaratana pidetään myös ampuma-aluetta, jolla on pysyvään 
käyttöön varattuja ampumapaikkoja.”

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, YSA) 1 §:ssä, jossa ampumarata säädetään 
luvanvaraiseksi, ei ampumarataa myöskään erityisesti määritellä. Asetuksen peruste-
luissa luvan tarvitsevaksi ampumaradaksi katsotaan ulkona sijaitseva ampumarata, 
jolla käytetään ruutiaseita. 

Luvanhakijan on syytä lupahakemuksessa aina mahdollisimman tarkkaan kuvata 
toiminta, jolle lupaa haetaan (tarkemmin luvussa 14.1).

6.2  

Miksi ampumarata tarvitsee ympäristöluvan?

Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. 
Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin mukaan sellaiseen 
toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Luettelo niistä 
toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on ympäristönsuojeluasetuksen 
1 §:ssä. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen.

Ampumarata tarvitsee edellä esitetyn perusteella ympäristöluvan, kun se sijaitsee 
ulkona ja kun radalla käytetään ruutiaseita. Luettelossa olevien toimintojen arvioi-
daan jo etukäteisen tiedon perusteella aiheuttavan sellaista ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa, että toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Konkreettista pilaantumista 
ei tarvitse olla tapahtunut. 

Luvantarve voi ajankohtaistua myös toiminnan ympäristövaikutusten perusteella 
Ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin mukaan lupa on esimerkiksi oltava toimin-
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taan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ampumaratojen 
osalta tämä tarkoittaa lähinnä naapureille aiheutuvia kohtuuttomia meluhaittoja. 
Lupa saatetaan tarvita siten pieneenkin toimintaan, jos tällaisia kohtuuttomia haittoja 
ilmenee. Siitä, milloin haitan on katsottava olevan kohtuutonta, on olemassa paljon 
sekä hallinto- että oikeuskäytäntöihin perustuvaa tietoa. Arvioinnin tekee aina ym-
päristölupaviranomainen tapauskohtaisesti.

Lisäksi lupaa voidaan tarvita toiminnassa käytettävien, vesiympäristöön pääsevien 
tiettyjen aineiden17 vuoksi. Näiden aineiden joukossa ovat haulien ja luotien sisältä-
mät metallit ja niiden yhdisteet.

Ampumaratojen osalta merkityksellisiä perusteita luvantarpeelle ovat kaksi en-
simmäistä: asetuksen luettelo ja toiminnan ympäristövaikutukset.

6.3  

Milloin ympäristölupahakemus on tehtävä?

Kaikissa niissä tilanteissa, joissa ympäristölupaa voidaan joutua hakemaan, uusimaan 
tai muuttamaan on tärkeää olla yhteydessä lupaviranomaiseen hyvissä ajoin ennen 
asiapapereiden jättämistä viranomaiselle. Viranomainen voi tarvittaessa neuvoa esi-
merkiksi, missä laajuudessa lupahakemuslomake on täytettävä ja missä muodossa 
luvanhakijalta pyydettävät tiedot on esitettävä. Tämä on tärkeää muun muassa sik-
si, että luvanhakija voisi etukäteen neuvotella siitä, mitä tietoa lupahakemukseen 
kulloisessakin tilanteessa tarvitaan. Luvantarvetta harkitaan aina tapauskohtaisesti. 
Merkitystä on erityisesti sillä, millaiset ympäristövaikutukset toiminnalla on sijain-
tipaikallaan.

Metsästystä ja ampumaurheilua harrastavat maanomistajat ovat perustaneet yksi-
tyisiä aseiden kohdistuspaikkoja ja harjoittelupaikkoja omille mailleen. Näillä harjoi-
tuspaikoilla ei pidetä avoimia kilpailuja tai harjoituksia ja teknisenä rakenteena voi 
olla ainoastaan tauluteline. Aktiivinen urheiluammunnan harrastaja saattaa kuitenkin 
ampua vuosittain tuhansia laukauksia tai käyttää erityisen äänekästä asetyyppiä. 
Lupaviranomaiset joutuvat harkitsemaan toiminnan luvan- tai ilmoituksentarvetta 
tällaisissa tapauksissa yleensä silloin, jos joku haitankärsijä valittaa ammunnan ai-
heuttamasta häiriöstä tai oletetusta vaarasta. Myös terveydensuojelulain (763/1994, 
TSL) 51 § terveydensuojeluviranomaisella on oikeus puuttua ampumaratojen toimin-
taan, jos toiminnan havaitaan aiheuttavan terveyshaittaa. Samoin poliisilla voi olla 
tilanteessa toimivaltaa, jos ammunta tai siihen liittyvä toiminta aiheuttaa vaaraa tai 
häiriötä elinympäristölle. Näissä tapauksissa ampujien tulisi ennakkoon olla yhtey-
dessä lupaviranomaisiin ja kysyä luvantarpeesta. 

Hallintokäytännössä lyhyelle ja tilapäiselle ampumatapahtumalle ei ole yleensä 
edellytetty ympäristölupaa. Lyhytkestoinenkin ampumatoiminta lähellä häiriöille alt-
tiita kohteita voi kuitenkin aiheuttaa velvollisuuden tehdä toiminnasta meluilmoitus 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 60 ja 64 §). 

6.3.1  

Uuden toiminnan aloittaminen

Kun uusi ampumarata perustetaan, on sen toiminnalle siis hankittava ympäristölupa. 
Jotta toiminta voidaan aloittaa, on myös kaikkien muiden ampumaratatoiminnassa 
tarvittavien lupien ja viranomaishyväksyntöjen oltava aloittamishetkellä kunnossa. 

17  Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006, muutos 
342/2009).
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Lupahakemusta tehtäessä on tarpeen harkita myös tulevien, tiedossa olevien toi-
minnan muutosten vaikutus hakemukseen. Lupahakemus kannattaa mitoittaa oikea-
suhteisesti, mutta mieluummin jonkin verran muutosta ”kestäväksi”.

Luvan käsittely kestää lyhyimmillään muutaman kuukauden ja pisimmillään vuo-
sia. Keskimäärin vireille tulosta päätöksen antopäivämäärään kului vuonna 2010 
tehdyn selvityksen mukaan noin puolitoista vuotta. Molemmissa muutoksenhaku-
tuomioistuimissa käsittelyaika on keskimäärin vuosi eli yhteensä noin kaksi vuotta. 
Luvanhakijan edun mukaista on pyrkiä lupahakemuksen laadinnassa mahdollisim-
man hyvän hakemuksen tekemiseen, jotta puutteellisesta hakemuksesta johtuvat va-
litukset voidaan välttää ja toiminta päästään aloittamaan suunnitellussa aikataulussa.

Ampumaradan toiminnanharjoittaja voi joutua myös muissa toimintaan liittyvissä 
tilanteissa hakemaan uutta lupaa tai tekemään hakemuksen lupaehtojen muutta-
miseksi tai uudistamiseksi. Luvuissa 6.3.2−6.3.6 kuvataan näitä tilanteita. Oppaan 
liitteinä oleva hakemuslomake täyttöohjeineen soveltuu myös näihin tilanteisiin.

6.3.2  

Määräaikaiseen lupaan perustuvan toiminnan jatkaminen

Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Lähtökohtana voidaan pitää 
sitä, että lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisena lupa voi-
daan myöntää esimerkiksi silloin, jos lupaa haetaan määräaikaisena tai on olemassa 
jokin muu määräaikaisuutta edellyttävä syy kuten tieto toiminnan loppumisesta 
tietyn ajan kuluttua. Riskialtis toiminta herkällä alueella saattaa edellyttää määräai-
kaista lupaa, ellei ole varmuutta lupamääräysten riittävyydestä.

Jos lupa annetaan määräaikaisena, se raukeaa määräajan päätyttyä (YSL 55.1 §). 
Määräaikaisena annetussa luvassa voidaan kuitenkin erikseen määrätä, että lupaa on 
mahdollista jatkaa, jos toiminnanharjoittaja ennen luvassa määrättyä päivämäärää 
hakee uutta lupaa. Luvan käsittely on silloin samanlainen kuin kokonaan uuden 
lupahakemuksen. Toiminta voi jatkua uuden käsittelyn ajan, jos lupahakemus on 
tehty tämän alkuperäisen, luvan määräaikaa koskevan lupamääräyksen mukaisesti. 
Jos määräaikaisessa luvassa ei ole tällaista uuden hakemuksen tekemiseen liittyvää 
määräystä, uutta lupaa on haettava niin ajoissa, että uusi lupa on lainvoimainen 
ennen vanhan, määräaikaisen luvan määräajan päättymistä. Jos uusi lupa tällöin ei 
ole lainvoimainen, uuden lupahakemuksen käsittelyaikana ei voida jatkaa toimintaa. 

6.3.3  

Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55.2 §)

Jos toimintaa koskeva lupa on annettu toistaiseksi voimassaolevana, tulee lupaan 
sisällyttää niin sanottu tarkistamismääräys. Luvassa tulee määrätä, mihin mennessä 
hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä ja mitkä selvitykset hakijan on 
esitettävä. Tällainen määräys ei ole aina pakollinen ja se voidaan jättää antamattakin. 
Lain sanamuodon mukaan määräys on annettava ”ellei tällaista määräystä ole pi-
dettävä ilmeisen tarpeettomana.” Jos määräys annetaan, on luvassa kerrottava, mitä 
selvityksiä hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tulee sisältää. Erityisestä 
syystä myös määräaikaisessa luvassa voidaan määrätä lupamääräyksen tarkistami-
sesta. Hallintokäytännössä tarkistusmääräysten käyttö toistaiseksi voimassaolevissa 
luvissa on vakiintunut. 

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä lupaviranomaiselle vii-
meistään lupaan merkittynä tarkistuspäivämääränä, mutta mieluummin hyvissä 
ajoin ennen tarkistuspäivämäärää. Toiminnanharjoittajan tulee yleensä liittää hake-
mukseen myös yhteenveto tarkkailuraporteista, mikäli voimassa olevassa luvassa on 
niistä määrätty. Toiminta voi jatkua edellisen luvan mukaisesti, kunnes uusittu lupa 
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on lainvoimainen. Luvan myöntänyt viranomainen käsittelee asian soveltuvin osin 
kuten uuden lupahakemuksen.18

Menettely on alun perin tarkoitettu suurten teollisten toimintojen eli ns. IPPC-
laitosten19 lupien tarkistamiseen ja on tarpeen, koska lainsäädäntö ja tieto ympäris-
tökuormituksesta ja -vaikutuksista muuttuu ja täsmentyy jatkuvasti. Aika ajoin tulee 
tarkistaa, että lupaa edellyttävän toiminnan määräykset ovat ajan tasalla. Hallituksen 
esityksessä Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 51/2002) 
todetaan, että monien pienehköjen toimintojen lupien määräaikaiseen tarkistamiseen 
ei ole välttämättä tarvetta, jos toimintojen luvanvaraisuus ei perustu yhteisölainsää-
däntöön (EU) tai yhteisölainsäädännössä ei ole edellytetty luvan tarkistamista. 

Tällä hetkellä ympäristölupien lupamääräysten tarkistaminen tapahtuu keski- 
määrin noin kahdeksan vuoden väliajoin. Tarkistamisaika on kuitenkin tapauskoh-
tainen ja voi olla tätä huomattavasti lyhyempi esimerkiksi silloin, kun on tiedossa 
tuleva lainmuutos, joka tulee vaikuttamaan lupamääräyksiin tai jos jokin lupamää-
räyksiin vaikuttava seikka voidaan täsmällisesti määrittää vasta tietyn selvitystiedon 
kerryttyä.

6.3.4  

Toiminnan olennainen muutos (YSL 28.3 §)

Ampumaradan toiminta ei aina jatku samanlaisena kuin se on ollut lupahakemusta 
tehtäessä. Toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että lupa on aina 
toimintaa vastaava. Toimintaa voidaan laajentaa tai supistaa, rakenteita muuttaa tms. 
Tällöin on tehtävä lupahakemus toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi. 

Kaikki toiminnan muutokset eivät edellytä tällaista hakemusta, vaan muutoksen 
pitää olla nimenomaisesti olennainen. Lainsäädäntö ei määrittele sitä, millainen on 
”olennainen” muutos. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti. Hyvänä mittatikkuna voi-
daan pitää arviointia siitä, lisääkö vai vähentääkö muutos ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia tai riskejä. Olennaisen muutoksen arviointia helpottaa ampumaratojen-
kin osalta muodostunut hallinto- ja oikeuskäytäntö. Jos luvanhaltija on epätietoinen 
siitä, onko kyseessä toiminnan olennainen muutos, kannattaa hyvissä ajoin ennen 
muutoksen toteuttamista kysyä asiasta ympäristöluvan valvontaviranomaiselta tai 
ympäristölupaviranomaiselta. 

Kun hakemus toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi on vireillä, voidaan toimintaa 
jatkaa olemassa olevan luvan mukaisena, kunnes muutoshakemus on lainvoimaisesti 
käsitelty. 

Esimerkkejä tilanteista, jolloin tulee ottaa yhteyttä viranomaiseen muutoksen olen-
naisuuden arvioimiseksi:

• ympäristövaikutukset muuttuvat esim. melu tai päästöt maaperään  
ja vesistöön lisääntyvät tai vähenevät merkittävästi,

• laukausmäärät muuttuvat merkittävästi,
• radan käyttöajat muuttuvat,
• uusi aiempaa enemmän melua aiheuttava ampumalaji,
• uusi ampumapaikka,
• rataan tehdään teknisiä muutoksia tai
• toiminta muuttuu siten, että se ei enää vastaa olemassa olevaa lupaa.

18  Ympäristöministeriö on ohjeistanut ympäristölupaviranomaisia näiden YSL 55 § 2 momentin mukais-
ten hakemusten käsittelystä (YM:n ohjekirje 25.9.2007, YM7/401/2007).
19 Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu neuvoston direk-
tiivi (2008/1/EY).



45Suomen ympäristö  23 | 2012

6.3.5  

Olosuhteiden muutos (YSL 58 §)

YSL 58 §:n mukainen tilanne voi syntyä silloin kun luvan muuttamisen tarve perustuu 
luvan myöntämisen jälkeen tapahtuneisiin olosuhteiden muutoksiin. Luvan myön-
täneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä 
etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa. 
Aloite luvan muuttamiseksi tulee muualta kuin lupaviranomaiselta. Asia käsitellään 
soveltuvin osin kuten lupahakemus ja sen käsittelee luvan myöntänyt viranomainen. 

Lupaan voidaan puuttua YSL 58 §:n perusteella, jos toiminnasta aiheutuva pilaan-
tuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Luvan muuttamis-
tarve voi tulla esille esimerkiksi tarkkailusta saatujen tietojen perusteella tai tilanne 
voi syntyä, jos havaitaan, että luvassa annetut määräykset eivät ole riittäviä vaaditun 
suojelutason saavuttamiseksi. YSL 58 §:ä voidaan soveltaa myös silloin, kun esimer-
kiksi toiminnasta lupamääräyksistä huolimatta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa 
kielletty seuraus (esim. maaperän pilaantuminen). Samoin parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymisen vuoksi voi ilmetä, että päästöjä voidaan vähentää olennaisesti 
alkuperäistä lupaa enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia.

YSL 58 §:n 1 momenttiin on lisätty uusi kohta 3 a, joka tuli voimaan 1.1.2012 (YSL-
muutos 588/2011). Lupaa voidaan muuttaa myös siinä tapauksessa, että myöhem-
min havaitaan määräyksen perusteiden olevan virheelliset. Esimerkiksi raja-arvo on 
asetettu väärän olettamuksen mukaan tai määräyksen voimaantulo on epätarkoi-
tuksenmukainen. Kyse olisi lähinnä teknisluonteisesta määräyksen oikaisusta, jotta 
lupa vastaisi todellista tilannetta. Määräyksen muuttaminen ei saa merkitä toiminnan 
olennaista muuttamista.

6.3.6  

Muun kuin ympäristönsuojelulain nojalla toiminut ”vanha” toiminta 

Usein ampumaradat ovat toimineet pitkään jonkun ympäristönsuojelulakia aiemman 
säädöksen perusteella. Kun tällainen ”vanha” toiminta on aikanaan saanut lupansa, 
ei lupaharkinta ole tuolloin vastannut nykyistä ympäristönsuojelullista tietoa eikä 
suojauksen tasoa. Tästä syystä, ympäristönsuojelulain tultua voimaan myös nämä 
sinänsä lailliset, mutta suojaustasoltaan ehkä vanhanaikaiset toiminnat käytiin läpi 
ja selvittiin, onko näiden toimintojen osalta syytä määrätä toiminta hakemaan ym-
päristönsuojelulain mukaista lupaa (Laki ympäristölainsäädännön voimaanpanosta 
113/2000, voimaanpanolaki 6 §). Tämä harkinta tehtiin tapauskohtaisesti. Vaikka 
ympäristönsuojelulaki onkin ollut voimassa jo yli 10 vuotta, saattaa näitä ”vanhan” 
toiminnan lupia silti vielä olla käytännössä olemassa. Joko tilanne on ollut se, että 
uutta lupaa ei ole arvioitu tarvittavan tai luvan käsittelyssä on saattanut olla sellaisia 
puutteita, että muutoksenhakutuomioistuin on palauttanut hakemukset uudelleen 
käsiteltäviksi ja asia sitä kautta on edelleen auki. Näitä voimaanpanolain mukaisia 
ilmoituksia saattaa vielä olla joissain kunnissa ja ELY-keskuksissa vireillä. Kysymyk-
sessä on kuitenkin sääntelystä, joka aikaa myöten menettää merkityksensä ja poistuu 
lupakäytännöistä. 

Menettelyllisesti ”vanhoista”, toiminnassa olevista ulkoampumaradoista toimin-
nanharjoittajat ovat olleet velvollisia tekemään ilmoituksen ympäristönsuojelun tie-
tojärjestelmään alueelliselle ympäristökeskukselle (nykyisin ELY-keskus) viimeistään 
28.2.2002 (voimaanpanolaki 6 §). ELY-keskus toimitti ilmoitukset kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle tarkistettavaksi. Tämä harkitsi tarvittavat jatkotoimenpiteet ja 
lähetti asiasta tiedon ympäristökeskukselle. Ilmoitettujen tietojen perusteella kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus saattoi määrätä hakemaan harkitse-
massaan määräajassa YSL:n mukaisen ympäristöluvan, mikäli toimintaa koskevat 
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määräykset eivät olennaisilta osin täyttäneet ympäristönsuojelulain vaatimuksia 
(voimaanpanolaki 7 §). 

Käytännössä tämä on saattanut herättää toimijoissa epätietoisuutta siitä, minkä 
luvan nojalla toimintaa voidaan jatkaa. Esimerkiksi vanhassa lääninhallituksen lu-
vassa on määräyksiä radan rakenteista ja turvallisuudesta. Lainvoimainen ympäris-
tönsuojelulain mukainen uusi lupa ”korvaa” vanhan luvan ympäristönsuojelullisilta 
osilta. YSL:n mukaisessa luvassa ei sen sijaan voi olla määräyksiä esim. radan tur-
vallisuudesta. Näiltä osin tämä vanha lupa voi edelleen olla ajankohtainen. Lisäksi 
paikallispoliisi voi antaa ennen käyttöönottokatsastusta ja tehdessään ko. katsastusta 
ohjeita mm. sallituista aseista ja ampuma-ajoista.
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7 Ympäristölupamenettely

Ympäristölupamenettely on tarkoin säädelty ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. 
Menettely kestää tavallisesti lupaviranomaisessa puolesta vuodesta vuoteen, asian 
laajuudesta ja hakemuk sen laadusta riippuen. Hakemuksen laadulla on merkittävä 
vaikutus käsittelyn kestoon. Mitä parempi hakemus on, sitä lyhyempi on käsittely-
aika. Jos hakemuksesta valitetaan, kestää käsittely muutoksenhakutuomioistuimissa 
(Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus) yhteensä noin kaksi vuotta. Ku-
vassa 11 on esitetty ympäristölupamenettelyn kulku pääpiirteissään.

Kuva 11. Ympäristölupamenettely.

Lausunnot

Muutoksenhaku
VHaO  KHO

Päätöksestä 
tiedottaminen ja julkipano

Päätös

Lupaharkinta

Toiminnanharjoittajan
kuuleminen

Muistutukset ja
mielipiteet

Kuuluttaminen

Lupahakemus

Lainvoimainen päätös Valvonta ja tarkkailu

Neuvottelut ja 
tarkastuskäynnit

Mahdollinen täytäntöön-
panomääräys
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Kun lupahakemus on tullut lupaviranomaisessa vireille, se tarkistetaan. Jos hake-
muksessa on puutteita, hakemusta pyydetään täydentämään. Viranomainen voi myös 
pyytää luvanhakijalta muita lisäselvityksiä hakemukseen. Viranomaisella on asiassa 
ns. selvittämisvelvollisuus.

Ennen kuin lupahakemusasia voidaan ratkaista, asia on selvitettävä niin monipuo-
lisesti, että asiassa voidaan tehdä lainmukainen päätös. 

Asian selvittämisvelvollisuudesta on säädetty hallintolaissa, jossa myös jaetaan 
viranomaisen ja hakijan selvittämisvastuu. Lähtökohtaisesti viranomaisen on vi-
rallisperiaatteen mukaisesti huolehdittava asian riittävästä selvittämisestä. Tämä ei 
tarkoita sitä, että viranomainen tekisi itse tarvittavat selvitykset, vaan viranomainen 
voi määrätä tarvittavan selvityksen tehtäväksi luvanhakijan kustannuksella. Viran-
omainen voi ratkaista asian vasta kun se on riittävästi selvitetty. Lupahakemuksen 
perustana on hakijan yksilöimä hanke, jota koskevan luvan myöntämisedellytykset 
määrittelevät selvitysvastuun sisällön ja laajuuden.

Menettelyn kannalta erittäin tärkeä vaihe on lausuntojen hankkiminen hakemuk-
sesta ja muiden asianosaisten kuuleminen. Näin on pyritty varmistamaan, että viran-
omainen saa haltuunsa kaiken tarvittavan tiedon asian ratkaisemiseksi. Kun riittävä 
tietopohja asiasta on koottu, voi lupaviranomainen tehdä asiassa ratkaisun.20

20  Ympäristölupamenettelystä saa yksityiskohtaisempaa tietoa YSL 35−51 §:stä ja YSA 16−23 §:stä sekä 
esimerkiksi Erkki Hollon kirjasta Johdatus ympäristöoikeuteen (Talentum 2009) tai Kari Kuusiniemen 
(toim.) teoksesta Ympäristönsuojelulainsäädäntö (Edita 2008).
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8 Ympäristölupapäätös

Ympäristölupapäätös muodostuu useasta eri osasta. Luvasta tulee käydä ilmi asi-
aa käsitellyt viranomainen ja käsittelyn eri vaiheet. Luvan ensimmäinen osa eli 
kertoelmaosa on kuvaileva osuus hakemuksesta ja siihen saaduista lausunnoista 
ja muistutuksista. Lupapäätökseen sisältyy erityinen ratkaisuosa, joka sisältää itse 
viranomaisen päätöksen, päätökseen liitetyt toimintaa ohjaavat määräykset perus-
teluineen. Lisäksi päätösasiakirjoihin sisältyy valitusosoitus, jossa annetaan ohjeet 
muutoksenhakuoikeuden käyttämiseen. 

Ampumaratatoimintaa koskeva ympäristölupapäätös myönnetään asian laadun 
mukaan toistaiseksi tai määräajaksi (ks. kohdat 6.3.2 ja 6.3.3). 

Hakija vastaa siitä, että toimintaa harjoitetaan sen mukaan kuin lupaa on haettu 
ja millaisena lupapäätös toiminnan sallii. Hakemus siis sitoo luvan hakijaa, niin 
kauan kuin toimintaa harjoitetaan. Hakemuksen sitovuus johtuu siitä, että hakemus 
on asiakirja, jonka perusteella lupaviranomainen tekee päätöksensä toiminnan sal-
littavuudesta ja viranomainen joutuu tekemään ratkaisunsa sen mukaan mitä hake-
musasiakirjassa on esitetty. Lupaviranomainen ei voi omasta aloitteestaan muuttaa 
hakemusta.

Luvan sisältö voi muuttua uusien asetusten johdosta. Jos asetuksella annetaan 
ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia 
säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-
sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).21

8.1  

Kertoelmaosa

Kertoelmaosassa lupaviranomainen kuvaa omin sanoin lupahakemuksen keskeisen 
sisällön, sekä kertoo asian käsittelyn vaiheet, referoi hakemuksesta annetut lausun-
not, muistutukset ja mielipiteet. Lupapäätöksen kertoelmaosa on nimensä mukai-
sesti kertomus siitä, mistä asiassa on kokonaisuudessaan, kaikkien asian osapuolien 
näkemyksen mukaan kyse. Sen tulisi olla siten informatiivinen, että esimerkiksi 
hakemusasiakirjoja tai lausuntoja näkemättä saadaan asiasta riittävän hyvä ja selkeä 
kuva. Se on kuitenkin viranomaisen kuvaus asiasta, joten siinä tapauksessa, että 
kertoelmaosassa olisi ristiriitaisuus hakemuksen kanssa, luvan hakijaa sitoo ensi-
sijaisesti hänen oma hakemuksensa. Kertoelmaosa muodostaa luvan ratkaisuosan 
kanssa kokonaisuuden.

21  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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8.2  

Ratkaisuosa

Ratkaisuosassa lupaviranomainen ottaa kantaa lupahakemukseen, hakemuksesta 
annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja mielipiteisiin sekä luvan myöntämisen 
edellytyksiin. Lupaharkinta on tyypiltään oikeusharkintaa erotuksena tarkoituk-
senmukaisuusharkinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että lupa on myönnettävä, ellei ole 
lakiin perustuvaa syytä hylätä hakemusta. Lupaviranomainen antaa ratkaisunsa 
hakemuksen perusteella, hän ei voi muuttaa päätöksellään hakemusta olennaisesti 
toiseksi. Ratkaisuosassa viranomainen voi antaa määräyksiä siitä, miten hakemuk-
seen perustuva toiminta saataisiin sellaiseksi, että luvan edellytykset täyttyisivät. Jos 
toimintaa ei voida hakemusta muokkaavilla määräyksilläkään saada lainsäädännön 
mukaiseksi, lupaa ei voida myöntää.

Lupamääräyksillä varmistetaan luvan myöntämisedellytysten ja ympäristölain-
säädännön muiden vaatimusten täyttyminen. Määräyksillä ehkäistään ympäristön 
pilaantumista ja luodaan edellytykset valvonnalle. Ympäristölupamääräyksistä on 
säädetty muun muassa ympäristönsuojelulain 43−51 §:ssä sekä ympäristönsuojelu-
asetuksessa. Jos lupamääräyksiä asettamalla ei ole mahdollista täyttää YSL 42 §:n ja 
muita ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä, hakemus hylätään.

Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on annettava tarpeelliset lupamääräyk-
set mm. päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, jätteistä sekä niiden synnyn ja 
haitallisuuden vähentämisestä, toiminnan käyttö- ja päästötarkkailusta, ympäristön 
tilan seurannasta sekä toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista.

Lupamääräys ei ole aina pakollinen. Kussakin tapauksessa annettava lupamäärä-
ys, sen laatu ja taso riippuu aina tapauksesta, toiminnan luonteesta ja kulloisistakin 
ympäristöolosuhteista. Vanhalle, olemassa olevalle toiminalle annettavat määräyk-
set voivat poiketa huomattavastikin siitä, mitä uuden toiminnan lupamääräyksiltä 
edellytetään. Lupamääräysten tulee olla tarpeellisia pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi. Määräyksen tulee olla asianmukainen, tehokas, tarpeellinen ja 
välttämätön ympäristön pilaantumisen ehkäisemis- ja rajoittamistavoitteen toteut-
tamiseksi.

Päätöksestä on saatava tieto toiminnasta ja sen järjestämisestä. Päätöksessä on 
oltava yksilöity tieto siitä, mihin sen saaja on oikeutettu ja velvoitettu. Ratkaisua 
koskevissa perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikutta-
neet ratkaisuun sekä mainittava kunkin määräyksen osalta mitä säännöstä asiassa 
on sovellettu.

Lupamääräyksissä annetaan sallituille päästöille usein numeerisia arvoja ohje-, 
raja- ja laatuarvoina. Määräysten numeeriset arvot perustuvat yleensä valtioneu-
voston asetuksiin, joissa joillekin päästöille on asetettu joko kansallisista tai EU-
lainsäädännöstä johtuvat numeeriset arvot.

Luvassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää 
lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen 
perusteella.

Lupamääräykset on aina perusteltava. Päätöksen perusteena olevat tosiseikat on 
perusteluissa yksilöitävä. Lisäksi on kerrottava, mihin säännökseen mikin määräys 
perustuu. Vaikka lupamääräyksen tuleekin olla selkeä ja sellaisenaan valvottavissa, 
muodostavat määräys ja sen perustelu kiinteän kokonaisuuden. Perustelu kertoo 
lukijalle sen, miksi joku lupamääräys on annettu ja mihin lainsäädäntöön se perustuu. 
Hyvä perustelu myös ehkäisee väärinkäsityksiä ja omalta osaltaan vähentää mah-
dollisia turhia valituksia. Hyvän hallinnon tae on se, että kansalaiset saavat omassa 
asiassaan hyvin ja ymmärrettävästi perusteltuja päätöksiä.
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8.3  

Maksut

Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Valtion maksut perustuvat valtion 
maksuperustelakiin (150/1992). Maksuperustelain perusteella valtioneuvosto on 
antanut asetukset aluehallintovirastoissa perittävistä maksuista. Ampumarataa ei ole 
erikseen mainittu asetuksessa, joten maksu peritään silloin hakemuksen käsittelyyn 
kuluneen työajan mukaan. Maksua voidaan pienentää tai suurentaa 35 prosenttia sen 
mukaan, onko hakemus tavallista työläämpi tai kevyempi käsitellä.

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta (YSL 28 § 3 momentti), lupamääräyksen 
tarkistamista (YSL 55 § 2 momentti) tai luvanmukaisen toiminnan jatkamista koske-
van lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia 
taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (YSL 58 §) koskevan 
hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon 
mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta 
toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos 
kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun 
suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 33 §:n nojalla 
siirtämän asian käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan 
lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

Kunnan perimän käsittelymaksun (siviiliradat) perusteen on soveltuvin osin vas-
tattava valtion maksuperustelakia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kun-
nan hyväksymässä taksassa. Taksa vaihtelee kunnittain ja sitä voi tiedustella kyseistä 
lupahakemusta käsittelevästä kunnasta. Lupamaksu määrätään taksan perusteella 
valituskelpoisella päätöksellä kunkin asian osalta erikseen.

8.4  

Valitusosoitus ja muutoksenhaku

Jokaiseen ympäristölupapäätökseen on liitettävä valitusosoitus. Valitusosoituksessa 
tulee selkeästi ilmoittaa kuinka pitkä valitusaika on ja mihin valitus tulee määrä-
ajassa toimittaa. Valitusaika on 30 päivää. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 
ja muutoksenhakuaika alkaa päätöksen antamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. 
Määräaika on tärkeä, koska määräajan jälkeen jätettyä valitusta ei voida enää ottaa 
asian mahdollisessa jatkokäsittelyssä huomioon. Valittaja on itse vastuussa siitä, että 
valitus saapuu viranomaiselle määräajassa. Jos valitusosoitus on puuttunut, alkaa 
uusi valitusaika siitä, kun valitusosoitus on asianmukaisesti päätökseen lisätty.

Lupapäätöksestä voi valittaa ensimmäisessä vaiheessa Vaasan hallinto-oikeuteen 
ja sen antamasta päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus 
on niillä, joiden etuun tai oikeuteen päätös voi vaikuttaa. Valitusoikeus ei edellytä 
sitä, että asianosainen olisi ollut hakemusasiassa aiemmin käsittelyn aikana aktii-
vinen, esimerkiksi muistuttanut hakemuksesta tai antanut siitä mielipiteensä. On 
tärkeää, että lupahakemusta käsiteltäessä asiassa kuultavien joukko ja niiden, joille 
hakemuksesta tiedotetaan, on riittävän laaja. Siten kaikki mahdolliset asianosaiset 
saavat mahdollisuuden osallistua hakemusasian käsittelyyn. 

Luvan käsittelymaksusta voi valittaa myös erikseen.
Valitusoikeus lupapäätöksestä on vain laissa erikseen mainituilla (YSL 96 §). Jos 

esimerkiksi rataa käyttää yhdistys, joka ei ole luvanhakijana, ei se myöskään ole lu-
paprosessissa asianosaisena, jolloin tällaiselta yhdistykseltä saattaa puuttua oikeus 
valittaa lupapäätöksestä. 



52  Suomen ympäristö  23 | 2012

Muutoksenhakutuomioistuimia ympäristölupa-asiassa ovat Vaasan hallinto-oi-
keus ja korkein hallinto-oikeus. Valitusaika on 30 päivää lupaviranomaisen päätök-
sen antopäivästä tai 30 päivää Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi enää valittaa. Valituksen käsittelyaika hallinto-
oikeudessa on tällä hetkellä noin vuosi, kuten korkeimmassa hallinto-oikeudessakin.
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9 Toiminnan aloittaminen 

Ampumatoiminnan aloittaminen edellyttää, että ympäristölupa on lainvoimainen  
tai että aloittamiseen on saatu lupaviranomaiselta nimenomainen aloituslupa (YSL 
101 §). Kuten aiemmin on todettu, ratatoiminnan aloittaminen edellyttää ympäristö-
luvan lisäksi myös muita lupia. Hallintokäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että 
Poliisihallitus ei voi myöntää ampumarata-asetuksen mukaista lupaa ennen kuin ym-
päristölupa on lainvoimainen. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää säännöksen 
(134 §), jonka mukaan rakennusviranomainen voi odottaa rakennusluvan ratkaisussa 
ympäristölupaa. Eri viranomaisten luvat eivät ole toisiaan poissulkevia. Ampumisen 
radalla voi aloittaa vasta, kun kaikki toimintaa varten tarvittavat luvat on hankittu 
ja ne ovat lainvoimaisia tai aloittamiselle ennen lainvoimaisuutta on edellä mainittu 
YSL 101 §:n mukainen määräys. 

Lupa on lainvoimainen silloin, kun siitä ei voi enää normaalin muutoksenhakupro-
sessin kautta valittaa. Ympäristönsuojelulain 101 §:n perusteella lupaviranomainen 
voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta 
voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Määräyk-
sen voi antaa, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi 
ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 
Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai 
kuntayhtymää. Määräystä ei saa antaa, jos toiminta tai sitä valmistelevat toimet 
aiheuttavat peruuttamattomia tai muutoin merkityksellisiä haitallisia muutoksia 
ympäristössä.22 Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupa-
päätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta. 

Määräystä toiminnan aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa 
voidaan hakea varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai se voidaan myöntää 
erikseen tehdystä hakemuksesta enintään 14 päivän kuluessa lupapäätöksen vali-
tusajan loppumisesta. Määräys mahdollistaa rajoitettujen toimien aloittamisen, jotta 
toiminnan täysimääräinen aloittaminen ei viivästyisi kohtuuttomasti muutoksenhaun 
johdosta. Perustelut tarpeelle aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta 
ja esitys vakuuden suuruudesta esitetään lupahakemuksen kohdassa 1.

Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta 
hakeneita. Päätös on tämän jälkeen tehtävä viivytyksettä. Muutosta 101 §:n mukai-
sessa asiassa haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Päätös on välittömästi toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle 
sekä muutosta ympäristölupa-asiassa hakeneille.

22  HE 252/2005
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10 Ympäristöluvan valvonta

Ympäristönsuojelulain mukaisia valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiset ja ELY-keskukset toimialueillaan. Jos toiminnassa tapahtuu jotain 
odottamatonta tai muutoin on epäselvyyttä luvan määräysten tai tarkkailun toteut-
tamisen suhteen, toiminnanharjoittajan on aina syytä olla yhteydessä lupapäätöstä 
valvovaan viranomaiseen. Valvontaviranomainen on oikea taho esimerkiksi silloin, 
jos jonkun lupamääräyksen sisällöstä syntyisi epäselvyyttä tai toiminnanharjoittaja 
muutoin on epävarma jostain ampumaradan toiminnan ympäristökysymyksiin liit-
tyvästä asiasta.

Ympäristöluvan valvonta perustuu pääosin ympäristöluvassa määrättyihin ja 
mahdollisesti tarkkailusuunnitelmassa täsmennettyihin tarkkailu- ja raportointi-
määräyksiin.

Ympäristöministeriö voi YSL 95 §:n mukaisesti antaa valvontaviranomaisille tar-
kempia ohjeita siitä miten eri toimintojen valvonta pitää suorittaa. Ympäristöminis-
teriö on antanut Ympäristölupien valvontaohjeen vuonna 200523. Ympäristönsuojelu-
asetuksen 29 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehtävä luvansaaneen toiminnan 
tarkastus riittävän usein. Lupapäätöksen valvontaan vaikuttavat mm. lupamääräys-
ten aikarajat ja viraston oma valvontasuunnitelma. Ampumaradat kuuluvat yleensä 
ympäristöministeriön ympäristölupien valvontaohjeen luokkaan 3 tai 4, joten niiden 
valvonta ei ole kovin säännöllistä. Valvontaluokat perustuvat ennakolliseen riskin-
arviointiin. 

Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on pitää valvontaviranomainen ajan tasalla 
toiminnassa tapahtuvista valvonnan kannalta tärkeistä muutoksista, kuten esimer-
kiksi yhteyshenkilön tai toiminnanharjoittajan muutoksista. Toiminnanharjoittajan  
(= luvanhaltijan) on myös viipymättä ilmoitettava toiminnan pysyvästä tai pitkäaikai-
sesta keskeyttämisestä. Jos toiminnassa tapahtuu ympäristöön vaikuttavia olennaisia 
muutoksia, on syytä olla yhteydessä valvontaviranomaiseen sen arvioimiseksi, onko 
uusi lupahakemus tarpeen (ks. myös kohta 6.3.4). 

Jos lupaa pitää tarkistaa, on lupa- ja valvontaviranomaisen sekä toiminnanharjoit-
tajan kesken tarpeen neuvotella, miten ennen uuden lainvoimaisen luvan syntymistä 
toimitaan (ks. myös 6.3.3). Tällöin voidaan esimerkiksi sopia, että valituksenalaiset 
lupamääräykset jäävät valvonnan ulkopuolelle, kunnes niistä on lopulliset ratkaisut 
olemassa ja että muita kuin valituksenalaisia määräyksiä noudatetaan ja niitä valvo-
taan normaalin käytännön mukaisesti. 24

Ne ympäristölupavelvolliset laitokset ja kohteet, joihin on sovellettu esim. ym-
päristönsuojelulainsäädännön voimaanpanolain mukaista ilmoitusmenettelyä (ks. 
luku 6.3.6), kuuluvat myös valvonnan piiriin, vaikka niiltä ei olisi vaadittukaan 
ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Näiden valvonnassa tulee ottaa 

23 Ympäristöministeriö. 2005. Ympäristölupien valvontaohje. Ympäristöopas 123/2005.
24  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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huomioon ilmoitusmenettelyn yhteydessä esitetyt mahdolliset vaatimukset, tai nii-
den valvonnasta on tarpeen sopia valvontaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan 
kesken. Mikäli valvontaviranomaisella ja toiminnanharjoittajalla on eriävä näkemys 
valvonnasta tai valvontavaatimuksista, toiminnan on selvyyden vuoksi tarpeen ha-
kea ympäristölupaa.25

10.1  

Laillisuusvalvonta

Lupamääräysten vastainen toiminta voi tulla valvontaviranomaisen tietoon valvon-
tasuunnitelman mukaisessa valvonnassa, vuosiraportin tietoja tarkastettaessa, viran-
omaisten omien havaintojen tai muiden viranomaisten tai haitankärsijöiden ilmoi-
tusten perusteella. Ympäristönsuojelulain mukaiset asianosaiset voivat lisäksi tehdä 
ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen kirjallisen vireillepanon ja vaatia valvontavi-
ranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin lainmukaisen tilanteeseen aikaansaamiseksi. 

Viranomaisen on kaikissa tapauksissa selvitettävä ilmoitettu tai muutoin esille 
noussut valvonta-asia ja ryhdyttävä tarvittaessa toimiin asian oikaisemiseksi. Toi-
menpiteiden on oltava suhteessa kyseessä olevaan tilanteeseen tai rikkomuksen 
vakavuuteen. Toiminnanharjoittajalle on annettava kohtuullinen aika asian saatta-
miseksi lailliseen tilaan. Kirjallisen vireillepanon johdosta (YSL 92 §) on tehtävä aina 
valituskelpoinen päätös. Jos on tarpeen määrätä epäkohtien poistamisesta, päätökses-
tä tulee käydä ilmi, millä perusteilla ja mihin mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä.

Valvontaviranomainen voi käyttää valvontakeinoja eli käytännössä päätöksellään 
määrätä oikaisemaan toiminta luvan mukaiseksi sekä liittää määräykseen uhkasakon, 
teettämisuhan tai keskeyttämisuhan. Määräykseen tulee yleensä aina liittää joku 
näistä hallintopakkotehosteista. Uhkasakko on tavallisin hallintopakkotehoste. 

Ääritapauksessa (toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää 
muuta ympäristön pilaantumista ja jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittä-
västi vähentää) valvontaviranomainen voi jopa välittömästi keskeyttää toiminnan. 
Keskeyttämisestä on viivytyksettä keskeyttämisen jälkeen tehtävä päätös, ja toimin-
nanharjoittajalle on annettava toiminnan jatkamista ja asian jatkokäsittelyä koskevat 
ohjeet. 

Lisäksi, jos kyse on YSL 116 §:n mukaisesta ympäristönsuojelulain rikkomisesta 
(esimerkiksi tahallinen lupamääräysten laiminlyönti tai toimiminen ilman lainvoi-
maista ympäristölupaa) tulee valvontaviranomaisen ilmoittaa asia poliisille sen tut-
kimiseksi, onko asiassa mahdollisesti tapahtunut rikos. Hallintopakkotoimet eivät 
poista viranomaisen velvollisuutta ilmoittaa asiasta poliisille. Asia voidaan jättää 
ilmoittamatta ainoastaan, jos tekoa voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen vähäi-
senä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.26

Selkeissä laiminlyöntitapauksissa hallintopakkomenettelyn aloittamisessa ei tule 
viivytellä. Suomen ympäristökeskus on julkaissut ympäristönsuojelulainsäädännön 
laillisuusvalvonnasta oppaan27, jossa kuvataan seikkaperäisesti laillisuusvalvonnan 
keinoja.

Valvontaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 §:n nojalla (ks. myös 6.3.5) 
vaatia toimivaltaiselta lupaviranomaiselta luvan muuttamista, jos toiminnasta aiheu-

25  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
26  Pennanen, J. (toim.). Ympäristölainsäädännön laillisuusvalvonta − erityisesti ympäristönsuojelulain 
näkökulmasta. Suomen ympäristö 11/2006.
27  Pennanen, J. (toim.). Ympäristölainsäädännön laillisuusvalvonta − erityisesti ympäristönsuojelulain 
näkökulmasta. Suomen ympäristö 11/2006.
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tuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti arvioidusta tai jos toiminnasta 
aiheutuu laissa kielletty seuraus. 

Lupa voidaan myös peruuttaa valvontaviranomaisen aloitteesta (YSL 59 §), jos ha-
kija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntä-
misen edellytyksiin, lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomau-
tuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa tai toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa 
muuttamalla. 
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11 Toiminnanharjoittajan oikeusasema 

Toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta on keskeistä, että kaikki toimintaan liit-
tyvät luvat ja viranomaishyväksynnät ovat voimassa ja ajantasaisia ja että toiminta on 
niiden mukaista. 28 Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina ottaa ensisijaisesti yhteyttä 
ampumaratatoimintaa valvoviin viranomaisiin. 

Toiminnanharjoittajan keskeisin velvollisuus on olla selvillä toimintansa ympä-
ristövaikutuksista ja toimintaa koskevasta lainsäädännöstä (selvilläolovelvollisuus). 
Toiminnanharjoittajan on tunnettava toimintansa ympäristövaikutukset, ympäristö-
riskit ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuudet (YSL 51 §). Jos ympäristö 
pilaantuisi ampumaratatoiminnan vaikutuksesta, tietämättömyys yllätyksellisistä-
kään ympäristöseurauksista ei vapauta toiminnanharjoittajaa ennallistamis- ja kor-
vausvastuusta. Tämä vastuu on niin sanottua ankaraa vastuuta ja se koskee kaikkia 
ympäristöä pilaavaa toimintaa harjoittavia. Selvilläolovelvollisuus voi konkretisoi-
tua esimerkiksi siinä, mitä tietoja lupaviranomainen edellyttää lupahakemuksessa 
esitettäväksi tai mitä tietoja tai mittauksia toimintaa seurattaessa ja tarkkailtaessa 
vaaditaan.

Aiheuttamisperiaate (pilaaja maksaa -periaate) on ympäristönsuojelulainsäädän-
nön yleinen lähtökohta ja tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminnanharjoittajan on 
vastattava ympäristönsuojelulain edellyttämien tai viranomaisen ympäristönsuojelu-
lain nojalla määräämien toimenpiteiden kustannuksista. Esimerkiksi, jos viranomai-
nen määrää jonkin aineen mahdollisesti aiheuttaman riskin tutkituttamisesta, toimin-
nanharjoittaja on velvollinen maksamaan tutkimuksista aiheutuvat kustannukset. 
Viranomaisten tulee aina ottaa toiminnassaan huomioon hallinnon suhteellisuus- ja 
kohtuullisuusperiaatteet eli viranomaisen ei saa aiheuttaa luvanhakijalle ylimääräisiä 
kustannuksia esimerkiksi teettämällä ”varmuuden vuoksi”-tutkimuksia. Selvittämi-
sen taustalla tulee aina olla perusteltu tarve. 

Toiminnanharjoittajan on noudatettava ympäristölainsäädännön velvoitteita ja 
hankittava eri lakien toiminnalta edellyttämät ympäristö- ja muut luvat. Velvoittei-
den laiminlyönnistä voi seurata esimerkiksi rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisia 
seurauksia. 

Rikosoikeudellinen vastuu perustuu aina laissa rangaistavaksi säädettyyn tekoon 
tai laiminlyöntiin. Rikosoikeudellinen vastuu voisi ampumaradan osalta realisoitua 
esimerkiksi, jos ampumarata perustettaisiin, vaikka toiminta alueella olisi kielletty 
tai lupamääräyksiä kuten esimerkiksi luvassa määrättyjä ampuma-aikoja tai melu-
määräyksiä rikottaisiin tai toimittaisiin ilman lupaa. 

Ampumaradan vastuukysymykset voivat tulla esille ampumaradan mahdollisten 
ympäristöongelmien yhteydessä. Näitä voivat aiheuttaa irtaimen roskan aiheuttama 
roskaaminen (hylsyjen jättämien maastoon), maaperän tai pohjaveden pilaantumi-
nen, rata-alueella olevat käytöstä poistetut rakennelmat, maaperän tai vallien jätetäy-

28  Tuomainen, J. 2006. Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta. Suomalaisen lakimiesyhdis-
tyksen julkaisuja E-sarja N:o 15.
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töt ja toimivan radan aiheuttama meluhaittaa naapureille. Haitan kärsijät saattavat 
esim. vaatia vahingonkorvausta yksityisoikeudellisella kanteella käräjäoikeudessa 
kärsimänsä ympäristöhaitan johdosta ns. ympäristövahinkolain nojalla. Usein vas-
tuukysymykset konkretisoituvat vasta toiminnan lopettamisen jälkeen. 

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain mukaan ensisijainen vastuu pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta on pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada 
selville tai hän laiminlyö velvollisuutensa, myös pilaantuneen alueen haltija (omis-
taja, vuokraaja tms.) voi joutua vastaamaan puhdistamisesta. Eräissä tapauksissa 
kunnalle voi tulla viimekätinen puhdistamisvastuu. Ennen vuotta 1994 tapahtuneen 
toiminnan osalta sovelletaan mm. vanhan jätehuoltolain roskaamispykäliä ja vastuu 
puhdistamisesta jää usein kiinteistön haltijan vastuulle.

Toiminnanharjoittajan ja maan omistajan/haltijan vastuut

Yhdistys: Ampumaseura on lain tarkoittama aiheuttaja, kun kyseessä on vastuu 
ampumaradan toiminnasta. Aiheuttaja voidaan velvoittaa toimimaan nopeastikin, 
jos kyseessä on terveyshaitta. Aiheuttaja on lainsäädännön mukaan ensisijainen vas-
tuullinen esimerkiksi puhdistamaan alueen.

Alueen omistaja/haltija: Haltija voi olla puhdistamisesta toissijaisessa vastuussa. 
Pilaantumisen ajankohta on merkityksellinen haltijan vastuuta määritettäessä. Jä-
tehuoltolain soveltamiskäytännön mukaan haltija on vanhoissa, ennen 1.1.1994, ta-
pahtuneissa pilaantumisissa vastuussa puhdistamisesta. Uudemman lainsäädännön 
(86/2000) mukaan haltija voi olla toissijaisessa vastuussa maaperän puhdistamisesta, 
mikäli hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää pilaamisesta. 

Ampumaradalle myönnetty ympäristölupa ei poista aiheuttajan vastuuta mahdolli-
sesta pilaantumisesta (ankara vastuu). Jos asiassa on tehty ympäristövastuita koskeva 
sopimus, yleinen sopimusoikeudellinen lähtökohta on, että sopimus sitoo vain sen 
osapuolia. 

Ympäristönsuojelulaissa on lukuisia erityissäännöksiä siitä kuka vastaa ja mitä vel-
voitteita syntyy tilanteissa, jossa maaperä tai pohjavesi on pilaantunut:

1) jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaan-
tumista, on aiheuttajan ilmoitettava siitä välittömästi toimintaa valvovalle 
ympäristöviranomaiselle (YSL 76 §),

2)  toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava ELY-keskukselle vesistön 
merkittävästä pilaantumisesta ja luontovahingosta sekä niiden välittömästä 
uhasta (YSL 84c §) ja terveysuhan esim. talousveden pilaantumisen osalta on 
ilmoitettava myös terveydensuojeluviranomaisille,

3) luvanvaraisen toiminnan loputtua toimintaa harjoittanut vastaa edelleen  
lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimis-
ta pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan vaikutusten selvittämisestä  
ja alueen tarkkailusta. Toissijaisesti tästä vastaa alueen haltija (YSL 90 §).

Maa-aluetta luovutettaessa, ostettaessa tai vuokrattaessa, on maa-alueen luovuttajan 
tai vuokraajan esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot 
alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä ja aineista, jotka saattavat aiheuttaa 
maaperän ja pohjaveden pilaantumista (YSL 104 §). Kun uutta ampumarataa perus-
tetaan, onkin hyvä tarkistaa alueen mahdollinen pilaantuminen ja sopia mahdollisen 
aiemman pilaantumisen aiheuttamien kustannusten vastuista. Sopimus tulee liittää 
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ympäristölupahakemukseen. Asiantuntija-apua pilaantuneisuuden selvittämiseen 
saa esimerkiksi ELY-keskuksesta.29

 Omistajanvaihdostilanteissa uusi omistaja tai vuokralainen voi vapautua vas-
tuusta vain, jos hän voi osoittaa, että hän ei ole tiennyt eikä ole voinutkaan tietää, 
että alueella on mahdollisesti pilaantunutta maaperää tai pohjavettä. Tämä edellyttää 
riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Vanhan ampumaradan omistajanvaihdoksen 
yhteydessä tällaista perusteltua tietämättömyyttä ei nykyisin voi syntyä.

29  Tuomainen, J. 2006. Vastuu pilaantuneen ympäristön puhdistamisesta. Suomalaisen lakimiesyhdis-
tyksen julkaisuja E-sarja N:o 15.
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12 Ympäristöluvan hakeminen

12.1  

Luvan hakija

Ympäristölupaa hakee toiminnanharjoittaja tai hänen asiamiehensä. Toiminnan-
harjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä (esimerkiksi re-
kisteröity yhdistys), joka harjoittaa ympäristölupaa edellyttävää toimintaa tai joka 
tosiasiallisesti määrää toiminnasta, esimerkiksi ampumaseura, metsästysseura jne. 
Toiminnanharjoittajan ollessa rekisteröity yhdistys vastuu luvasta ja sen määräysten 
noudattamisesta määräytyy yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Lupahakemukseen 
on tällaisessa tapauksessa liitettävä ote yhdistysrekisteristä.

12.2  

Ympäristölupahakemuksessa esitettävät tiedot

Ympäristölupahakemuksesta säädetään ympäristönsuojelulain 35 §:ssä ja ympäris-
tönsuojeluasetuksen 3 luvussa (8−15 §). Hakemuksessa on esitettävä lupaharkin-
nan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja 
muista merkityksellisistä seikoista. Hakemuksessa on aina esitettävä ne tiedot, jotka 
on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen 9 § 1 momentissa. Toiminnan luonteesta ja 
vaikutuksista riippuen hakemuksessa pitää esittää myös asetuksen 9 § 2 momentissa 
ja 10−13 §:ssä vaaditut tiedot. Nämä vaatimukset on selitetty tarkemmin jäljempänä 
tämän ohjeen asianomaisissa kohdissa.

Lupahakemuslomakkeessa 6037 (liite 1) kysytään juuri niitä tietoja, joita lupavi-
ranomainen tarvitsee voidakseen päättää, voidaanko lupa myöntää ja millä ehdoilla 
lupa voidaan myöntää, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä 
niiden nojalla annettujen säädösten määräykset. Tarvittaessa lupaviranomainen voi 
tapauskohtaisesti pyytää luvanhakijalta muitakin tietoja.

Ampumarataa koskevan hakemuksen tärkeimmät tiedot koskevat radan tai ra-
tojen sijaintia ja toiminnan vaikutuksia alueen melutilanteeseen sekä maaperään ja 
pohja- ja pintavesiin. Melu-, maaperä-, pohjavesi- ja pintavesiselvitykset mitoitetaan 
vaikutusten merkittävyyden perusteella. Jos ampumatoiminta on vähäistä eikä rata 
sijaitse esim. asutuksen tai pohjavesiesiintymän kannalta herkällä alueella, luvan 
hakemiseen saattaa riittää olemassa oleva tieto (naapurit, häiriintyvät kohteet, toi-
minnan laajuus) täydennettynä suppealla meluselvityksellä (ks. BAT-raportti) tai 
yksittäisillä melumittauksilla. Useita lajiratoja sisältävä ampumarata, jossa laukaus-
määrät ovat kymmeniä- tai satojatuhansia vuodessa, edellyttää puolestaan yleensä 
laajoja ympäristöselvityksiä. Selvitysten laajuudesta kannattaa keskustella etukäteen 
lupaviranomaisen kanssa.
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Hakemuksesta tulee käydä tarvittaessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tut-
kimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. Lisäksi hakemuksen 
laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Vanhoilla radoilla voidaan hyödyntää 
olemassa olevia havaintoja ja tarkkailutietoja melutilanteesta sekä maaperä-, pohja- ja 
pintavesitarkkailun tuloksia.

Jos ampumarata sijaitsee Natura 2000 -alueella tai sen välittömässä läheisyydes-
sä, on hakemukseen tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä 
tarkoitettu arviointi (YSL 35 § 3 momentti). Tällainen luonnonsuojelulain mukainen 
arviointi tarkoittaa sitä, että jos ampumarata joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heiken-
tää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon kuuluvan 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, ampumaradan toiminnanharjoittajan on asian-
mukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista ampumarataa 
Natura 2000 -alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia.

Natura 2000 -alueisiin liittyvistä kysymyksistä lisätietoja antavat alueelliset elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus).

Jos hakemus sisältää salaiseksi tarkoitettuja tietoja, on tästä mainittava hakemuk-
sessa. Salassapidon on perustuttava julkisuuslain 24 §:ssä säädettyihin perusteisiin. 
Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot eivät kuitenkaan voi olla koskaan salassa pi-
dettäviä (YSL 109 §).

Jos toiminta edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, lupa-
hakemukseen tulee liittää tai lupaviranomaisella pitää olla käytettävissään arviointi-
selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ennen lupapäätöksen tekemistä. 

12.3  

Lupahakemuksen muoto

Lupahakemukselle on säädetty sisällöllisiä ja laadullisia vaatimuksia. Hakemuksesta 
tulee käydä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään 
annetut tiedot perustuvat. Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. 
Lupahakemus on tehtävä kirjallisena kolmin kappalein. Sähköinen vireillepano on 
myös mahdollinen. Sähköinen vireillepano on tehtävä viranomaisen osoitteeseen, ei 
esimerkiksi yksittäisen virkamiehen sähköpostiin. Hakemuksen saapuminen oikealle 
viranomaiselle on hakijan vastuulla. Hakemuksen oikea-aikai sel la perille tulolla on 
merkitystä lähinnä silloin kun luvan jatkamiseen liittyy määräaika. 

Hakija voi tehdä lupahakemuksen vapaamuotoisesti tai käyttää ympäristöhallin-
nossa tätä varten tehtyä lomaketta. Lupahakemuksen tulee täyttää ne laadulliset ja 
sisällölliset vaatimukset, jotka hakemukselle ympäristönsuojelulaissa ja -asetuk sessa 
on säädetty.30 Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomakkeen (6037) saa osoit-
teesta www.ymparisto.fi/luvat  Ympäristölupa  Miten ympäristölupa haetaan 
− ohjeet ja lomakkeet.

Yleensä lupahakemuksessa esitetään hankkeelle vain yksi toteuttamisvaihtoehto. 
Jos vaihtoehtoja olisi useampia, olisi syytä keskustella niiden toteuttamismahdolli-
suuksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lupa voidaan myöntää vain yhdelle 
toteuttamisvaihtoehdolle.

Hakemuksen muuttaminen on mahdollista niin kauan, kun lupaa ei ole vielä 
myönnetty. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos hakemusta muutetaan lupaprosessin 
aikana, tästä saattaa seurata se, että hakemuksesta pitää kuulla uudelleen eri asian-
osaisia. Tämä pidentää lupahakemuksen käsittelyaikaa ja korottaa siitä perittävää 
30  YSL 35 § ja YSA 8−15 §.
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maksua. Toiminnanharjoittajan edun mukaista on toimittaa lupahakemus lupavi-
ranomaiselle niin täydellisenä kuin mahdollista.

Lupahakemuksen voi peruuttaa siihen asti, kunnes lupapäätös on annettu. Peruu-
tetusta hakemuksesta peritään maksu sen mukaan, kuinka pitkälle ja laajalti asiaa on 
peruutukseen mennessä ehditty käsitellä.

12.4  

Kenelle ympäristölupahakemus toimitetaan?

Lupahakemus toimitetaan toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle eli viran-
omaiselle, joka voi käsitellä ympäristölupaa koskevan hakemuksen. Siviiliampu-
maratojen ympäristölupa-asian käsittelee yleensä radan sijaintikunnan ympäristön-
suojeluviranomainen ja sotilaskäyttöön tarkoitettujen ratojen ympäristölupa-asian 
käsittelee aluehallintovirasto (AVI). 

Jos toimintaa harjoitetaan useamman kuin yhden lupaviranomaisen toimialu-
eella, lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimialueella merkittävin 
osa päästöjä aiheuttavasta toiminnasta sijaitsee. Aluehallintovirasto ratkaisee kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan muutoin kuuluvan lupa-asian, 
jos toiminta sijaitsee tai toiminnat sijaitsevat usean ympäristönsuojeluviranomaisen 
toimialueella.31 Silloin myös valvonta kuuluu ELY-keskukselle.

Melun osalta tapauksissa, joissa radan vaikutukset kohdistuvat kahden kunnan 
alueelle, on lupaviranomaisena sen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jonka 
alueella rata sijaitsee. 

Pilaantuneen maa-alueen kunnostamisen liittyvän ympäristöluvan ratkaisee AVI 
ja ilmoituksesta päättää ELY-keskus (poikkeuksina Helsingin ja Turun kaupungit). 
Jos toiminnasta, myös siviiliradoilla, aiheutuu vesistön pilaantumista esimerkiksi 
raskasmetallipäästöjen kautta, toimivaltainen lupaviranomainen on AVI.

Jos toimivaltaisesta lupaviranomaisesta on epäselvyyttä, asiaa kannattaa tiedus-
tella suoraan joltakin edellä mainitulta lupaviranomaiselta.

12.5  

Mitä lupahakemuksen vireilletulo tarkoittaa?

Kun lupahakemus saapuu lupaviranomaiselle, lupaviranomaisen on ratkaistava asia 
(viranomaisen ratkaisupakko ja vireilletulovaikutus). Jotta lupahakemus katsotaan 
vireilletulleeksi, hakemuksesta tulee ilmetä riittävän selkeästi ja täsmällisesti mitä 
toimintaa hakemuksen nojalla halutaan harjoittaa.

Viranomaisen on myönnettävä toiminnalle ympäristölupa, jos toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. 
Kun lupaviranomainen päättää luvan myöntämisestä ja sen sisällöstä, viranomaisen 
on päätöksessään noudatettava vain sitä mitä laissa asiasta säädetään. Tarkoituksen-
mukaisuusharkinta ei ole mahdollista. Näin esimerkiksi ampumaradan ympäristö-
lupaa harkittaessa tulee ottaa huomioon vain ympäristönsuojeluun liittyvät asiat, 
ei esimerkiksi ampumaradan merkitystä kilpaurheilumahdollisuuksille tai muuta 
suoranaisesti ympäristönsuojeluun kuulumatonta asiakohtaa. Sama koskee lupa-
määräyksiä. Esimerkiksi määräystä tietyn luotityypin käytöstä ei voida perustella 
ampuma-asekilpailusäännöillä, vaan luotityypin vaikutuksilla ympäristöön. 

Ympäristönsuojelulaissa säädetään tapauksista, jolloin lupaa ei voida myöntää. 
Ensisijaisesti toiminta pyritään aina saamaan lupamääräyksin sellaiseksi, että toimin-
ta voidaan sallia. Vasta, jos lupamääräyksinkään toimintaa ei saada lainsäädännön 
31  Ks. YSL 28 § 2 momentti 1 kohta, YSL 31 § 1 momentti 4 kohta ja YSL 33 §.
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vaatimuksia vastaaviksi, voidaan joutua siihen tilanteeseen, että lupahakemus pitää 
hylätä. Harkittaessa lupahakemuksen tekemistä, tulee ensimmäisenä varmistaa, että 
toiminta ei aiheuta laissa mainittuja luvansaamisen esteitä. 

Jo hanketta suunniteltaessa toiminnanharjoittajan tulisi käydä lupaviranomaisen 
kanssa läpi ainakin seuraavat asiat:

1) Suunnitellun alueen kaavatilanne: Ampumarataa ei saa sijoittaa oikeusvai-
kutteisen kaavan vastaisesti. Oikeusvaikutteisella kaavalla tarkoitetaan joko 
asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

2) Toiminnan vaikutukset pohjavesiin ja maaperään: Lupaa ei voida myöntää, 
jos toiminta aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai maaperän pilaan-
tumista. Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla 
uuden luvan myöntämisen edellytykset maaperän ja pohjaveden suojelun 
kannalta eivät yleensä täyty.

3) Toiminnan terveysvaikutukset: Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa. 
Terveyshaitta on aina luvanmyöntämiseste, riippumatta sen asteesta tai  
määrästä. 

4) Natura 2000- ja luonnonsuojelualueiden läheisyys: Lupaa ei voida myöntää, 
jos esimerkiksi toiminnasta aiheutuu haittaa luonnonsuojelulain mukaisen 
Natura 2000 -alueen luontoarvoille. 

5) Toiminnan vaikutukset naapureille: Toiminnasta ei saa aiheutua naapuruus-
suhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. 

Ota yhteyttä lupaviranomaiseen hankkeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!
Lupahakemuslomakkeen 6037 täyttöohjeet ovat tämän julkaisun liitteenä 2.
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OSA C −  
LUPAVIRANOMAISELLE
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Tässä osassa päähuomio on ampumaradan lupapäätöksen lupamääräyksissä. Esille 
on nostettu vain tiettyjä juuri ampumaratojen lupamenettelyssä korostuvia yksityis-
kohtia. Ympäristölupamenettelystä on kirjoitettu mm. seuraavissa julkaisuissa

•	 Hollo, Erkki J. 2001. Ympäristönsuojeluoikeus,
•	 Hollo, Erkki J. 2009. Johdatus ympäristöoikeuteen ja
•	 Kuusiniemi, Kari (toim.). 2008 Ympäristönsuojelulainsäädäntö.

Oppaan luvussa 14 on esimerkkejä, jotka ovat kuvitteellisia eivätkä liity toisiinsa. 
Niiden avulla pyritään selventämään määräyksiin liittyviä yksityiskohtia, mutta 
ei pyritä esittämään täydellistä mallia käsiteltävän määräyksen tai siihen liittyvän 
perustelun sisällöstä.
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13 Lupaharkinta

Lupaharkinta muodostaa kokonaisuuden, jossa tarkastellaan samanaikaisesti lu-
van myöntämisedellytyksiä, lupamääräyksiä ja lupapäätöksen voimassaoloa (HE 
84/1999). Hallintolain (HL, 434/2003) mukaan lupaviranomaisen on huolehdittava, 
että asiaa on riittävästi selvitetty ennen ratkaisua (HL 31 §) ja että lupahakemus sisäl-
tää riittävät selvitykset ennen kuulutusvaihetta (HL 34 §, YSL 16 §). Lupaharkinnan 
edellyttämien selvitysten tekeminen on luvan hakijan tehtävä (HL 31 §). Viranomaisen 
on annettava hakijalle mahdollisuus täydentää hakemustaan ja yksilöitävä hakemuk-
sessa olevat puutteet (HL 22 §, YSA 16 §).

Lupaharkinnassa lausunnot toimivat lupaviranomaisen apuna. Koska ampuma-
ratatoimintaan voi liittyä terveysvaikutuksia ainakin melun ja talousveden osalta, on 
useissa tapauksissa syytä kuulla kunnan terveydensuojeluviranomaisia. Laajempien 
hankkeiden osalta tulee kuulla aluehallintovirastoa. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen on pyydettävä lausunto ELY-keskuk selta, jos ympäristölupa-asia koskee 
toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 
pohjavesialueelle. Pintavesien osalta lausunto tulisi pyytää myös ELY-keskuksen 
kalatalousviranomaisilta.

Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon kaikki ratkaisuun vaikuttavat seikat. Am-
pumaradalla on usein välittömiä vaikutuksia naapurustoon. Kuuleminen ja asiassa 
annetut muistutukset ja mielipiteet (YSL 36−38 §) muodostavat ampumaradan lu-
paharkinnassa tärkeän tietopohjan. Suurin osa ampumaratapäätöksiä koskevista 
valituksista aiheutuu juuri naapuruushaitoista. Kuulemisen tulee olla riittävän laaja-
alaista, sillä puutteet kuulemisessa voivat aiheuttaa menettelyvirheen. 

Ympäristölupa on myönnettävä, ellei ole erityistä lakiin perustuvaa perustetta 
hylätä lupahakemusta. Viranomaisen on myönnettävä toiminnalle ympäristölupa, 
jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset (YSL 41 §). Kun lupaviranomainen päättää luvan myöntämi-
sestä ja sen sisällöstä, viranomaisen on päätöksessään noudatettava vain sitä mitä 
laissa asiasta säädetään. Tarkoituksenmukaisuusharkinta ei ole mahdollista. Näin 
esimerkiksi ampumaradan ympäristölupaa harkittaessa tulee ottaa huomioon vain 
ympäristönsuojeluun liittyvät asiat, ei esimerkiksi ampumaradan merkitystä ampu-
maharrastukselle. Sama koskee lupamääräyksiä. Esimerkiksi määräystä tietyn luoti-
tyypin käytöstä ei voida perustella ampuma-asekilpailusäännöillä, vaan luotityypin 
vaikutuksilla ympäristöön. 

Sijoituspaikkaharkinta on olennainen osa lupaharkintaa. Ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, 
ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan 
ehkäistä (YSL 6 §). Ampumatoiminnan keskeisimmät päästöt ovat melu sekä luoti- ja 
haulijätteet. Sijoituspaikkaa valittaessa on tarkasteltava ainakin haitallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 7 § ja 8 §), melun 
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aiheuttamaa rasitusta ympäristölle (naapuruussuhdelaki 17 §) sekä vaikutusalueella 
olevien arvokkaiden luontokohteiden suojelua (LSL 65 ja 66 §). 

Jos toiminnan sijoituspaikka on ympäristön kannalta huono, luvan myöntämi-
nen voi edellyttää tehokkaita pilaantumista ennaltaehkäiseviä tai melua vähentäviä 
tekniikoita tai toiminnan rajoittamista. Se, ettei teknisiä ratkaisuja ole tarjolla tai että 
ei ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä kyseisen tekniikan tai toimenpiteiden käyt-
töönotolle, voi johtaa lupahakemuksen hylkäämiseen. 

Ampumaradan sijoituspaikka ei saa olla oikeusvaikutteisen kaavan vastainen (YSL 
42 §). Osalle ampumaradoista on osoitettu maakunta-, yleis- tai asemakaavassa alue-
varaus kaavamerkinnöin EP, EA, ea tai EAH. Jos ampumarata sijaitsee asemakaava-
alueella, kaavassa esitetään alueen rajat ja käyttötarkoitus, rakentamisen määrä ja 
sijoittuminen (MRL 55 §). Radat voivat sijaita myös esim. maa- ja metsätaloudelle 
taikka urheilu- ja virkistyskäyttöön merkityillä alueilla. 

Kaavamerkintään voi liittyä määräyksiä. Esimerkiksi pohjavesien suojeluun tai 
melun torjuntaan liittyen voidaan alueen suunnittelua tai rakentamista ohjata ehdol-
lisin rakentamisrajoituksin (MRL 33.1 §). Meluntorjunnan osalta kaavamääräykset 
voivat koskea esim.

•	 melulähdettä esim. rajoitetaan ampumaradan toimintaa,
•	 melun leviämistä esim. edellytetään meluesteen rakentamisesta tai
•	 suojattavaa aluetta tai kohdetta esim. määrätään rakennusten 

ääneneristävyydestä.

Maaperän pilaantumisen osalta määräyksissä yleensä todetaan, että pilaantuneisuus 
tulee ottaa huomioon kaavoituksessa erityisesti silloin, kun ollaan luopumassa am-
pumatoiminnasta ja alueen käyttötarkoitus muuttuu. Kaavassa voidaan antaa myös 
suojelumääräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuuri-
historiallisten arvojen tai muun erityisen ympäristöarvon suojelemiseksi. 

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua 
lakia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupa-
harkinnassa. Lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat sekä me-
renhoitosuunnitelma ja tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat on otettu huomioon. (273/2011)

13.1   

Luvan myöntämisen esteet

Jos ampumaratahanke ei hakemuksen täydennyksen jälkeenkään täytä luvan myön-
tämisen edellytyksiä, viranomainen voi lupamääräyksillä muokata hanketta luvan 
edellytykset täyttäväksi. Mutta, jos lupaedellytykset eivät näinkään täyty, tulee ha-
kemus hylätä. Viranomainen on kuitenkin sidottu lupahakemukseen, eikä määräyk-
sillä voida olennaisesti muuttaa radan teknisiä tai taloudellisia lähtökohtia toisiksi 
verrattuna lupahakemukseen. 

Ympäristönsuojelulain mukaan luvan myöntämisen esteenä voivat olla seuraavat 
seikat:

1) Suunnitellun alueen kaavatilanne: Ampumaradan sijoittamispaikkaa 
harkittaessa on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 6 §, jonka mukaan 
toimintaa ei saa sijoittaa oikeusvaikutteisen kaavan vastaisesti. Oikeusvaikut-
teisella kaavalla tarkoitetaan joko asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa. Kaavassa ei siis välttämättä täydy olla varauduttu nimenomaisesti 
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ampumaratatoimintaan, mutta kaavan on mahdollistettava ympäristövaiku-
tuksiltaan vastaava toiminta. Lupaa ei saa myöntää asemakaavan vastaisesti 
(YSL 42 §).

2) Pohjavedet ja maaperän pilaantuminen: Lupaa ei voida myöntää, jos toi-
minta aiheuttaa maaperän (YSL 7 §) tai pohjaveden (YSL 8 §) pilaantumista 
tai pilaantumisen vaaraa. Sekä maaperän että pohjaveden pilaamiskielto ovat 
yleiskieltoja, joita ei ole mahdollista lupamääräyksillä. Pohjaveden pilaamis-
kielto kattaa vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja sen kannalta 
tärkeät pohjavesialueet, eli ns. I- ja II-luokan pohjavesialueet. Lisäksi pilaa-
miskielto on voimassa ympäristöhallinnon kartoittamien ja luokittelemien 
pohjavesialueiden ulkopuolella siten, että toisen kiinteistöllä olevaa pohjavet-
tä ei saa pilata tai sen laatua vaarantaa. 

  Lupaviranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko toiminta sellaista, 
ettei sille voi maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vuoksi myöntää lupaa. 
Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla uuden 
luvan myöntämisen edellytykset maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta 
eivät yleensä täyty. Jos lupa tällaiselle alueelle myönnetään, on pilaantuminen 
ja myös sen vaara varmuudella ehkäistävä tehokkailla suojaus- ja seurantatoi-
milla. Keskeistä on arvioida sitä, millaista vaaraa toiminta aiheuttaa ympäris-
tölle. Luvassa tulee antaa sellaiset määräykset, että maaperän ja pohjaveden 
pilaantuminen estetään eikä ampumarata-alueella olevat haitta-aineiden 
pitoisuudet aiheuta merkittävää vaaraa ihmisten terveydelle tai luontoympä-
ristölle. 

3) Terveysvaikutukset: Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa. Terveyshai-
talla tarkoitetaan terveydensuojelulain mukaista ihmisessä todettavaa sairaut-
ta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, 
joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä (TsL, 1 §, 
YSL viittaa tähän samaan säädökseen). Ampumaratatoiminta voi aiheuttaa 
terveyshaittaa melun tai haitta-aineiden vaikutuksesta. Haitta arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti. Esimerkiksi melun aiheuttamaa terveyshaittaa arvioitaessa 
on huomioitava meluemission voimakkuus (käytetyt ase- ja patruunatyy-
pit), melun kulkeutuminen (etäisyys, esteet, kasvillisuus), melun toistuvuus 
(ampumapäivät), melun kesto (päivittäinen käyttöaika) sekä melun esiinty-
misaika (yöaika, viikonloput, juhlapyhät, vuodenaika). Pohjavesivaikutuk-
sien osalta terveyshaitan syntymisen mahdollisuutta arvioidaan erityisesti 
talousveden laatuvaatimuksien pohjalta silloin kun pohjavettä hyödynnetään 
talousvetenä. Terveyshaitta on aina luvanmyöntämiseste, riippumatta sen 
asteesta tai määrästä. 

4) Natura 2000 -verkoston ja luonnonsuojelualueiden läheisyys: Toiminnasta 
ei saa aiheutua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhan-
kinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista toiminnan vaikutusalueella. Lupaa ei voida myöntää, jos esimerkiksi 
toiminnasta aiheutuu haittaa luonnonsuojelulain mukaisen Natura 2000 
-alueen luontoarvoille. Haitan tulee kohdistua nimenomaisesti suojeltuun 
luontoarvoon eli Natura 2000 -alue ei sinänsä merkitse suoraan sitä, että kaikki 
ympäristövaikutukset, jotka ulottuvat alueelle, olisivat kiellettyjä, vaan aino-
astaan erityisesti suojellun luontoarvon heikentäminen. 

  Suojelu koskee niitä luontoarvoja, joiden suojaamiseksi Natura 2000 -alue 
on perustettu. Suojelun piirissä on koko ekosysteemi, johon suojeltu luon-
nonarvo kuuluu. Jos suojelun kohteena on esimerkiksi vanha metsä, suojelun 
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piiriin kuuluvat myös kaikki lajit, jotka tähän ekosysteemiin kuuluvat.  
Vastaavasti, jos suojelun piiriin kuuluu tietty korentolaji, suojelun piiriin  
kuuluu Natura 2000 -alueella biotyyppi, jossa laji elää. 

5) Toiminnan vaikutukset naapureille: Toiminnasta ei saa aiheutua naapuruus-
suhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Naapuruushaitta, käytännössä 
melu, on ehkä useimmin syynä toiminnasta aiheutuviin valituksiin, mutta 
kuitenkin harvoin luvan epäämisen syy. Naapureilla on toiminnasta aiheutu-
viin haittoihin nähden tietty sietämisvelvollisuus − kaikki toiminnasta aiheu-
tuva ääni ei ole välttämättä sellaista haittaa, että siitä aiheutuisi lain tarkoitta-
ma toiminnan este. Haitan tulee siten olla kohtuutonta, joskin kohtuuttomuu-
den tunne on aina subjektiivinen. 

  Haitta joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä on 
useita esimerkkejä kohtuullisuusarvioinneista, joita voi käyttää kohtuut-
tomuutta arvioitaessa. Naapuruushaittoja voidaan useimmiten vähentää 
toiminnalle asetettavilla lupamääräyksillä siten, että kohtuuttomuuskynnys 
ei ylity. Melutason ohjearvot ovat yksi työkalu arvioitaessa melun kohtuutto-
muutta. Ne eivät kuitenkaan yksin määritä sitä, millainen melu on sallittua tai 
kiellettyä, vaan huomioon on otettava myös muut tekijät, kuten kohdassa 3 
esitetyt tekijät.

Niin sanotun aikaprioriteetin (ensiksi paikalla olleen suurempi oikeus alueella toimi-
miseen) vaikutuksesta lupaharkinnassa voidaan todeta, että ympäristönsuojelulain 
mukaisen ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä ja toiminnan aiheuttamaa haittaa 
ja häiriötä arvioitaessa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko naapuruussuhde alka-
nut aiemmin vai myöhemmin kuin haittaa ja häiriötä aiheuttava toiminta. Haitat uu-
dellekin naapurustolle voivat aiheuttaa luvanmyöntämisesteen tai lupaan rajoituksia. 
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14 Lupapäätös ja sen rakenne

Ympäristölupapäätös on hallintopäätös, jonka on täytettävä hallintopäätökselle ase-
tettavat hallintolaista (434/2003) sekä ympäristönsuojelulaista ja -asetuksesta ilme-
nevät vaatimukset. 

Lupa myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi (YSL 55 §). Ampumaradoille 
lupa myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana, kuitenkin niin, että 
lupamääräykset on tarkistettava yleensä 8−10 vuoden päästä. Näin voidaan varmis-
taa päätöksen ajanmukaisuus. Aivan pienien toimintojen osalta tulisi harkita, onko 
tarpeen antaa luvassa YSL 55 §:n mukaista tarkistamismääräystä. Jos toiminnassa 
tapahtuu olennainen muutos, lupa tulee sitä kautta joka tapauksessa uudelleen arvi-
oitavaksi. Toistaiseksi voimassaoleva lupa edesauttaa radan käytön pitkäjännitteistä 
suunnittelua ja sitä kautta todennäköisesti mahdollistaa paremmat ympäristönsuo-
jelutoimet.

Lupa voidaan antaa määräaikaisena silloin, kun luvan epääminen olisi kohtuu-
tonta, mutta edellytyksiä toiminnan pitkäkestoiselle jatkamiselle ei ole olemassa. 
Tällainen peruste voisi olla esimerkiksi olemassa olevan radan sijaitseminen herkässä 
ympäristössä, jolloin toiminnan pitkäkestoinen jatkaminen aiheuttaisi kohtuutonta 
vaaraa ympäristölle, mutta lyhytkestoinen toiminta ei välittömästi aiheuttaisi kiel-
lettyä seurausta. 

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset lupamääräykset toimista, joilla ehkäis-
tään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheu-
tuvia haittoja (YSL 43 §). Lupamääräysten tarkoituksena on varmistaa ampumaradan 
toiminnan lainmukaisuus ja luoda toiminnalle myöntämisedellytykset. Määräysten 
tulee olla tarkoituksenmukaisia, suhteellisia ja merkityksellisiä toiminnan ympäris-
tövaikutusten hallinnan kannalta. Merkitystä on myös taloudellisella ja teknisellä 
toteuttamiskelpoisuudella (BAT). Toivomusluonteisia tai valvonnan kannalta mah-
dottomia lupamääräyksiä ei tule antaa.

Lupapäätöksessä on vastattava hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin ja asian-
osaisten muistutuksiin ja muihin esitettyihin mielipiteisiin. Päätöksestä on käytävä 
ilmi, miltä osin ja millä perusteilla lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt seikat on 
sisällytetty tai oltu sisällyttämättä luparatkaisuun (YSL 52 §). 

Lupapäätöksestä laaditaan kirjallinen asiakirja, jossa selostetaan asiaa ja osapuol-
ten vaatimuksia. Päätöksessä on otettava huomioon toiminnanharjoittajan hakemus, 
siitä annetut lausunnot ja muiden asianosaisten muistutukset ja mielipiteet. Siinä on 
oltava yksilöity tieto siitä, mihin sen saaja on oikeutettu ja velvoitettu. Kun ampu-
maradalle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan radan 
toimintaa on harjoitettava ja joiden kautta toimintaa valvotaan.

Lupapäätöksen yleiset rakenneosat ovat otsikko, kertoelmaosa ja ratkaisuosa. Rat-
kaisuosa on näistä keskeisin, koska siinä kuvataan viranomaisen kannanotto luvassa 
tarkoitettuun hankkeeseen. Myös kertoelmaosa on tärkeä, koska siinä kuvataan se 
toiminta, jolle lupa on myönnetty. Valvonnan kannalta kertoelmaosa auttaa valvon-
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taviranomaista arvioimaan, onko toiminta edelleen hakemuksessa esitetyn mukais-
ta. Lisäksi päätöksessä kerrotaan päätöksen hinta (maksusta ja sen perusteista ks. 
kappale 8.3). Päätökseen on aina liitettävä muutoksenhakua ohjaava valitusosoitus, 
josta selviää, miten ja kuka päätöksestä voi valittaa ja minne valitusasiakirjat tulee 
toimittaa. Valitusaikaa on 30 päivää päätöksen antamisesta (ks. myös luku 8.4).

Päätös on julkinen asiakirja. Julkisuus on viranomaisten asiakirjojen osalta aina 
pääsääntö ja salassapidon on perustuttava lain nimenomaiseen säännökseen (laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, julkisuuslaki, 24 §) Lupapäätök-
sestä voi maksua vastaan tilata jäljennöksiä päätöksen tehneen viraston kirjaamosta. 
Päätöksiä voi myös hakea luettavaksi internetin kautta. 

Ympäristölupapäätös voidaan antaa yhteisenä, jos esimerkiksi radalla toimii useita 
eri toimijoita, joita koskevat eri määräykset. Esimerkiksi puolustusvoimien radalla 
voivat ampua myös siviilit, jolloin määräykset voivat koskea molempia toimijoita tai 
vain toista. Tällöin on erityisen tärkeää, että lupapäätöksestä käy selkeästi ilmi eri 
toimijoita koskevat yhteiset ja erilliset määräykset.

Usein kuntien ampumaratalupapäätökset saattavat muodostua hakijalle ja mah-
dollisille muutoksenhakijoille vaikeaselkoiseksi ymmärtää pelkästään niiden esitys-
tavan vuoksi. Kuntien tulisi tehdä asiassa aina erillinen lupapäätös, vaikka itse päätös 
olisikin sisältöineen kokouspöytäkirjassa.

14.1  

Kertoelmaosa

Kertoelmaosassa on keskeistä esittää toiminnan kuvaus ja ympäristöolosuhteet niiltä 
osin kuin näillä seikoilla arvioidaan olevan vaikutusta luvan myöntämisedellytyksiin 
ja lupamääräyksiin. Hyvin laaditussa lupapäätöksessä määräysten perusteluissa 
viitataan kertoelmaosan toiminnan kuvaukseen ja paikallisiin ympäristön erityis-
piirteisiin. 

1. Asia

2. Toiminnanharjoittaja (luvan hakija)
• Nimi esim. seura tai yhdistys ja sen yhteystiedot
• Yhteyshenkilö ja hänen yhteystiedot

3. Luvan hakemisen peruste: uusi toiminta, toiminnan olennainen muuttami-
nen, luvan muuttaminen, lupamääräysten tarkistaminen tai jokin muu syy

4. Asian vireille tulo

5. Lupaviranomainen ja viranomaisen toimivalta

6. Voimassa olevat viranomaispäätökset (ympäristö-,  
sijoituspaikka-, rakennus- ja perustamisluvat jne.) ja sopimukset  
(esim. jätevesien johtaminen yleiseen viemäriin)

7. Toiminta, jolle lupaa haetaan
• Radan nimi
• Rata-alueen sijaintipaikka ja kiinteistötunnukset
• Rata-alueen omistajat ja haltijat
• Rata-alueen käyttäjäryhmät
• Toiminnan aloitusvuosi
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• Ratojen käyttö, käyttöajat ja laukausten määrät
§ ase- ja ratatyypit
§ ampumapaikkojen lukumäärät ja ampumaetäisyys, keskeiset rakenteet 

kuten ampumakatokset, taululaitteet, tausta-, sivu- ja välivallit
§ toteutuneet laukausten määrät lajiradoittain viimeisten vuosien 

ajalta ja volyymi, jolle haetaan lupaa
§ radan käyttöajat ja poikkeukselliset käyttöajat esim. kilpailujen ja 

harjoitusleirien aikana, nykyiset ja haetut

8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö
• Alueen kaavoitustilanne
§ hyväksytty kaava
§ kaavamerkintä ja -määräykset esim. luonnonsuojelualueista johtuvat 

maankäytön rajoitukset
§ vireillä olevat kaavamuutokset

• Äänen leviämiseen ja vaikutuksiin liittyvät tekijät 
§ maaston korkeuserot ja puusto
§ lähiympäristön maankäyttö: loma- ja vakituinen asutus eri 

suunnissa (esim. kiinteistöjen lukumäärä alle 500 metrin, 1 km ja  
3 km etäisyydellä radasta), häiriöille erityisen alttiiden kohteiden  
kuten koulujen ja sairaaloiden sijainti 

§ luonnonsuojelualueet, jotka sijaitsevat alle 1 km etäisyydellä ampuma-
radasta. Tarkastelu tulee ulottaa tarvittaessa etäämmälle, mikäli  
ammunnalla on merkitystä suojeltavan alueen luontoarvoille. 

§ kuvaus alueen muusta melutilanteesta esim. liikennemelusta
• Haitta-aineiden leviämiseen ja vaikutuksiin liittyvät tekijät
§ alueen maaperän laatu: maa- ja kalliopinnan tasot, maakerrokset ja 

niiden paksuus ja järjestys
§ pintavesiolosuhteet: pintavesien muodostuminen ja virtaus, lähimmät 

vesistöt ja suoalueet sekä niiden käyttötarkoitus
§ pohjavesiolosuhteet: sijainti vedenhankinnan kannalta tärkeällä tai 

sellaiseksi soveltuvalla pohjavesialueella, vesilain nojalla annetut  
suoja-aluepäätökset ja niiden määräykset, pohjaveden virtaussuunnat ja 
nopeus sekä lähimmät kohteet, joissa hyödynnetään pohjavettä, ja veden 
käyttötarkoitus (vedenottamot ja kaivot)

9. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen
• Melu ja sen vaikutusten vähentäminen
§ meluselvitykset ja -mittaukset: toteuttamisajankohta, toteuttaja, 

keskeiset lähtötiedot (esim. millä aseilla ja millä ampumapaikoilla  
ammunnat suoritettiin), tulokset ja niihin liittyvä epävarmuus 

§ päätelmät melunhallintatoimien tarpeellisuudesta ja tavoitteista
§ toteutetut ja suunnitellut melunhallintatoimenpiteet: tekniset rakenteet 

ja toimintamallit
§ arvio melutasosta eri suunnissa ja eri asetyypeillä sekä melulle altistuvien 

määrästä, kun melunhallintatoimet on toteutettu
• Haitta-ainepäästöt ja niiden vaikutusten vähentäminen
§ selvitykset ja mittaukset ympäristön nykytilasta (maaperä, pohja- ja 

pintavedet sekä sedimentit): toteuttamisajankohta, toteuttaja, mittaus- 
tulokset ja tehdyt pilaantuneisuusarviot ja niihin liittyvät epävarmuus 

§ arvio keskeisten haitta-aineiden kuormitusmääristä: lyijy, antimoni, kupari 
jne. kg/a – lasketaan arvioidusta laukausmäärästä

§ päätelmät riskinhallintatoimien tarpeellisuudesta ja tavoitteista
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§ maaperän pilaantumisen estämiseksi tehdyt ja suunnitellut toimet: tekniset 
ratkaisut ja toimintamallit

§ pohjaveden suojaustoimenpiteet, nykyiset ja suunnitellut: tekniset raken-
teet ja toimintamallit

§ pintaveden suojaustoimenpiteet, nykyiset ja suunnitellut: tekniset rakenteet 
ja toimintamallit

§ rakenteiden kunnossapito ja huolto esim. vallien uusiminen ja kunnostami-
nen

§ arvio toiminnan ympäristövaikutuksista edellä kuvattujen toimenpiteiden 
jälkeen: haitta-aineiden kulkeutumisesta ja ympäristövaikutuksista maape-
rässä, pohja- ja pintavesissä sekä sedimenteissä

10. Jätevedet, päästöt ympäristöön ja viemäriin
• arvio syntyvän jäteveden määrästä ja laadusta
• selvitys jäteveden käsittelystä ja niiden johtamisesta ympäristöön tai viemäri-

verkostoon 

11. Jätteiden ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
• arvio toiminnassa syntyvistä jätteistä jätelajeittain 
• selvitys jätteiden keräilystä, käsittelystä ja hyödyntämisestä

12. Paras käyttökelpoinen tekniikka 
• arvio siitä, miten toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaat-

teen sekä melun että maaperän ja pinta- ja pohjavesien osalta esim. vertailu 
BAT-selvityksen ratkaisuihin 

• esitys parantamistoimenpiteitä ja niiden aikatauluista

13. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
• Käyttötarkkailu − nykyinen ja suunniteltu
§ ampuma-ajat
§ laukausten määrät radoittain
§ käytetyt asetyypit ja kaliiperit

• Melumittaukset
§ mittauspaikat 
§ mittausajankohdat
§ toteutustapa

• Pohjaveden tarkkailu
§ näytteenottopisteet
§ näytteenottoajankohdat
§ analysoitavat aineet esim. lyijy, antimoni, arseeni ja kupari

• Pintavesien tarkkailu
§ tarvittaessa kuten pohjavesille
§ sedimenttien tilan tarkkailua, mikäli vaikutuksia pintavesiin pidetään mer-

kittävänä: haitta-aineet, näytteenottopaikat ja -ajankohdat
• Maaperän tarkkailu
§ arvioidaan lähinnä laukaisumäärien perusteella
§ maaperän tilan tarkkailua, mikäli haitta-aineiden kulkeutumista rata-

rakenteiden alapuoliseen maaperään pidetään mahdollisena: haitta-aineet, 
näytteenottopaikat ja -ajankohdat

• Jätteet
§ syntyvien jätteiden määrät jätelajeittain
§ jätteiden kuljetus ja käsittely
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• Jätevedet
§ syntyvien jätevesin laadut ja määrät
§ jätevesien käsittely

• Tarkkailutulosten raportointi
§ miten, milloin ja mille tahoille raportoidaan 

14. Lupahakemuksen käsittely
• Hakemuksen täydennykset
• Tarkastukset ja neuvottelu: ajankohdat ja viitteet muistioihin
• Lupahakemuksesta tiedottaminen
• Lausunnot
• Muistutukset ja mielipiteet
• Hakijan kuuleminen ja vastine

14.2  

Ratkaisuosa

Ratkaisuosa on ympäristölupapäätöksen keskeisin osa, koska se sisältää viran-
omaisen ratkaisun asiassa perusteluineen. Ratkaisuosassa on erityisesti osoitettava  
luvanmyöntämisedellytysten täyttyminen ja lupaan sisältyvät lupamääräykset  
perusteluineen. 

Esimerkki

Lupaharkinnan perusteet: 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja annettuja määräyk-
siä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset sekä luonnonsuojelulain ja sen nojalla säädetyt 
vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset: 
Annetut lupamääräykset huomioon ottaen ampumaradan toiminnasta ei aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän 
pohjaveden käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräis-
tä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. 
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.

Peruste: YSL 5 §, 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, ja 55 §, YSA 19 §, JäteL 13 § ja 19 § ja NaapL 
4 § ja 17 §

Keskeisimmät ampumaratojen lupamääräykset liittyvät melun hallintaan, maaperän, 
pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseen sekä toiminnan tarkkailuun.

Lupamääräysten on käytävä selkeästi ilmi päätöksestä. Lupamääräys on aina 
perusteltava sekä asiallisesti että ilmoittamalla se säännös, johon määräys perustuu. 
Lupamääräyksiä ei tule perustella ohjeilla tai oppailla. Oppaita ja ohjeita voidaan 
kuitenkin käyttää tausta-aineistona perusteluille erityisesti silloin, kun esimerkiksi 
ei ole olemassa säädöksiä sovellettavista ohjearvoista tai normeista. Tällöin tulee 
myös kuvata, mihin oppaan arvot perustuvat. Epämääräisillä lupamääräyksillä ei 
myöskään tule siirtää toimivaltaa valvontaviranomaiselle. Hyvä lupamääräys on 
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yksiselitteinen valvoa, eikä se aiheuta tulkintaristiriitoja.32, 33 Lupapäätökseltä edel-
lytetään ajatuksellista ja kielellistä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Päätöksessä tulee 
ensisijaisesti käyttää yleiskieltä.

Lupamääräyksiä mitoitettaessa viranomaisen on otettava huomioon hallinnon 
suhteellisuusperiaate, eli määräyksen tulee olla suhteessa siihen oikeushyvään mitä 
määräyksellä halutaan suojella. Erityisesti selvitysvelvoitteita määrättäessä tulee 
arvioida selvityksen todellinen tarve, ”varmuuden vuoksi” -määräyksiä ei tule antaa. 

Ympäristöluvassa tulee antaa muun muassa seuraavat lupamääräykset pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi (YSL 43 §): 

1. päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 
sekä päästöpaikan sijainnista (506/2002), 

2. jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, 
3. toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, 
4. toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä
5. muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, 

sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.34 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen 
ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 
kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ym-
päristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-
teuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 
koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 
Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä 
tekniikkaa. (506/2002).

Lupamääräysten vähimmäistaso perustuu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-
kaan (BAT − Best Available Technique) (YSL 43 §). Käsitteenä paras käyttökelpoinen 
tekniikka muuttuu ajan myötä. Periaatteen soveltamisen tavoitteena on ehkäistä me-
lu- ja haitta-ainepäästöjä ympäristöön siinä määrin kuin se on mahdollista käyttäen 
ympäristön kannalta tehokkaimpia, taloudellisesti mahdollisia teknisiä ratkaisuja. 
Tasoltaan parhaankaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö ampumaradoilla ei kuiten-
kaan välttämättä takaa luvan myöntämisedellytysten täyttymistä.

BAT-määräyksiä asetettaessa tulee ottaa huomioon muun muassa BAT-arviointiin 
liittyvä kustannusten kohtuullisuuden periaate. Arvioinnissa kriteerinä tulee aina 
olla ensisijaisesti hyödyt ja haitat ympäristölle. Huomattavaa BAT-arvioinnissa on 

32  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
33  Ympäristöministeriö. 2007. Ympäristölupapäätösten valmistelu − pienet ja keskisuuret toiminnot. 
Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2007.
34  L:lla 647/2011 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.5.2012.”1) päästöistä, päästöraja-arvoista, pääs-
töjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan 
lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista 
toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta ai-
heutuvia haittoja.” 
Lain 647/2011 muutettu 3 momentti tulee voimaan 1.5.2012. ”Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan 
vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 
Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään 
vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien 
käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 
(17.6.2011/647)
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lisäksi se, että hakijan arvio toiminnan BAT-mukaisuudesta on nimensä mukaisesti 
arvio. Lupaviranomainen lopulta ratkaisee sen, onko kyseessä oleva toiminta BAT:in 
mukaista. Lupaharkinta tehdään aina YSL 42 §:n kriteereillä, jolloin BAT:lla ei ole 
itsenäistä merkitystä lupaharkinnassa.

Ympäristölupamääräyksissä asetettavien määräysten on oltava taloudellisesti to-
teutettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kussakin tapauksessa etsitään tapauskohtai-
sesti käytettävissä olevista keinoista taloudellisesti parhaiten perusteltavissa oleva 
kokonaisuus. Teknisesti mahdollinen paras toimenpide saattaa joissain tilanteissa 
olla suhteettoman kallis verrattuna toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja saavu-
tettaviin ympäristönsuojelullisiin tuloksiin. 

Lupamääräyksiä asetettaessa tulee ottaa huomioon myös toiminnan aiheuttaman 
ympäristökuormituksen osuus suhteessa koko alueen muuhun ympäristökuormituk-
seen (esim. melualueet). Toiminnan aiheuttaman kuormituksen määrällä on merki-
tystä, kun arvioidaan määräysten tarvetta ja sisältöä. Ellei toiminnan päästöillä ole 
lainkaan merkitystä ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran kannalta, ei määräyksiä 
kyseisestä toiminnasta tule antaa.

Lupamääräykset on asetettava ja toimintaa on tarkasteltava ympäristönsuojelun 
kokonaisuus huomioon ottaen. Pilaantumisvaikutuksia ei saa siirtää eri ympäris-
töelementistä toiseen. Lupamääräykset tulee asettaa siten, että luvasta muodostuu 
kokonaisuus, jossa yksittäiset lupamääräykset täydentävät toisiaan.

Ohjearvoja voidaan pitää lähtökohtana, kun harkitaan pilaantumisen ehkäisemi-
seksi annettavia lupamääräyksiä. Niistä voidaan poiketa sekä lievempään että anka-
rampaan suuntaan esimerkiksi lupaedellytysten täyttämiseksi tai BAT-kohtuullisuus-
peri aatteen nojalla. Esimerkiksi melun ohjearvot voidaan asettaa lupamääräyksessä 
asetusta ankarampina vaikkapa melulle erityisen herkän kohteen suojaamiseksi. 
Lupaviranomaisen on aina perusteltava ne syyt, miksi ohjearvoista poiketaan. Oh-
jearvo on joustava määre. Jos ohjearvo siirretään sellaisenaan lupamääräykseen, tulee 
siitä raja-arvo. Tuolloin on muistettava, että raja-arvo on kaikkia luvan osapuolia 
sitova ja sitä myös valvotaan sitovana. Jos päästölle määrätään raja-arvo, on silloin 
myös aina määrättävä sen mittaamisesta sekä siitä, millä kriteereillä mitatun arvon 
katsotaan ylittyvän tai alittuvan.

Ympäristön laatunormi (numeerinen arvo, joka on säädöksissä annettu ympä-
ristön laadulle) on myös sitova arvo, jonka ylittäminen ei ole sallittua. Ympäristön 
laatunormit toimivat koko lupapäätöksen reunaehtoina luvan päästötasoja mää-
ritettäessä ja niitä sovelletaan luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa. Lupa ei 
kokonaisuudessaan saa aiheuttaa näiden normien ylittymistä. Vaikka yksittäinen 
lupamääräys olisikin lainsäädännön mukainen, niin määräysten kokonaisuudesta ei 
saa muodostua tämän arvon ylittävää vaikutusta. Vaikka toiminta olisikin alan BAT-
tason mukaista, mutta se paikallisesti aiheuttaisi ympäristön laatunormin ylittymisen, 
ei toimintaa voisi siinä tilanteessa hyväksyä, vaikka se BAT-vaatimukset täyttäisikin. 

Tässä oppaassa esitetyt esimerkit on tarkoitettu kuvaamaan ampumaradan tyy-
pillisiä lupamääräyksiä ja antamaan kuvaa siitä, mitä lupamääräyksessä tulisi ottaa 
huomioon. Ne ovat kuvitteellisia ja koska jokainen ympäristölupa ja sen määräykset 
ovat yksilöllisiä, niitä ei tule käyttää sellaisenaan mallimääräyksinä. 

Ympäristölupapäätöksen määräysten on oltava 
• tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin,
• yksiselitteisiä ja selkeitä,
• kaikkien asianosaisten kannalta ymmärrettäviä,
• täsmällisiä sekä
• toteutettavissa ja valvottavissa olevia. 
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14.2.1  

Määräykset toiminnasta ja toiminta-ajoista

Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Siksi on tärkeätä, että am-
pumaradan käyttöä koskevat tiedot on esitetty riittävän yksityiskohtaisesti ympä-
ristöluvan kertoelmaosassa. Määräyksin rajoitetaan toiminta sellaiselle tasolle, että 
luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.

Ampumaratatoiminnassa normaalitoiminnasta poikkeavat tilanteet voivat olla 
kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailujen järjestämisiä, harjoitusleirejä tai viral-
listen ampumakokeiden suorittamisia. Ne tulee sisällyttää lupahakemukseen ja niistä 
on hyvä ilmoittaa lähialueen asukkaille hyvissä ajoin etukäteen esim. ennen ampu-
makauden aloitusta. Jos tilanne on luvassa ennakoimaton, tulee siitä aina ilmoittaa 
toiminnan valvojalle, joka harkitsee tuleeko asiassa antaa tilaisuutta koskevia muita 
määräyksiä. Tarvittaessa voidaan antaa määräyksiä poikkeustilanteisiin liittyvästä 
tiedottamisesta esim. naapureille ja valvontaviranomaisille. Lupahakemus tulisi olla 
aina siten mitoitettu, että myös tavanomaisesta toiminnasta poikkeavat käyttötilan-
teet on huomioitu.

Lupamääräysten tulisi sisältää tiedot 
• ratojen tyypistä ja määrästä (pistooli/kivääri/haulikko)
• minkälaisilla aseilla ja luodeilla radoilla saa ampua (yli-/aliääniluodit)
• laukaisujen vuosittaisesta enimmäismääristä
• ratojen toiminta-ajasta, myös hiljaiset ajat ja ajat, jolloin toiminta poikkeaa 

tavanomaisesta esim. kilpailut, harjoitusleirit ja viralliset ampumakokeet
• ampumarata-alueen rajamerkinnöistä ja varoitustauluista
• tiedottamisesta naapureille sekä käyttäjille.

Esimerkki 1: Yhden toimijan rata

Määräykset:
Lupaviranomainen myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:ssä tarkoitetun luvan Hukan-
haudan ampumaradalle, joka sijaitsee Kaupungin Ritasjärven kylässä Riuskan tilalla 
RN:o 4:115. 

Ampumaradalla on pienoiskiväärirata (50 m), pistoolirata (25 m) ja kaksi haulikkorataa 
(trap ja sporting). Ampuma-aseina käytetään .22-kaliiperisia pistooleja ja pienoiskivää-
rejä sekä haulikkoja. Radalla ammutaan aliääniluoteja enimmillään 30 000 laukausta 
vuodessa. 

Toiminnassa noudatetaan seuraavia ampuma-aikoja:
 Vuosittain 1.4.−30.10. välisenä aikana:
  harjoitusammunnat 
   arkisin klo 12.00−20.00
   lauantaisin klo 10.00−17.00
   sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12.00−15.00
  kilpailuammunnat klo 10.00−20.00
Ammunta on kielletty juhlapyhinä ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina.
Ampumakilpailuja saa järjestää enintään neljä kertaa vuodessa viikonloppuina, ei kui-
tenkaan peräkkäisinä viikonloppuina.
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Helmikuun loppuun mennessä tehtävän vuosiraportoinnin yhteydessä on valvontavi-
ranomaiselle ilmoitettava kuluvan vuoden kilpailutapahtumat. Ampumaradan toiminta-
ajoista ja kilpailutapahtumista sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot on 
kerrottava ampumarata-alueelle sijoitetulla taululla, ampumaseuran verkkosivuilla ja 
muulla tavoin niin, että kaikki rataa käyttävät ja sen läheisyydessä asuvat ovat niistä 
tietoisia. 

Lisäksi ampumarata-alueen rajamerkinnät ja varoitustaulut maastossa on pidettävä 
kunnossa. Varoitustauluihin tulee lisätä varoitus siitä, että ampumarata-alueelta poi-
mitut sienet ja marjat saattavat olla terveydelle haitallisia.

Perustelut:
Hukanhaudan ampumaradan lähellä asutus sijaitsee ampumasuunnassa radan maalilait-
teiden takana ja ampumamelun taso ylittää asetuksessa (53/1997) mukaiset ohjeelliset 
melutasot. Ottaen huomioon myös muut tekijät, kuten laukausmäärä ja ampumapäivi-
en määrä, pidetään melun rajoittamista määräyksin tarpeellisena yleisen viihtyisyyden 
varmistamiseksi.

Hakija on esittänyt kivääriradalla käytettäväksi patruunatyyppiä, jossa patruunan len-
tonopeus ei ylitä äänennopeutta. Tämä vähentää huomattavasti radan vaikutusalueen 
melutasoja. Haulikkoradoilla melun rajoittamiseen hakija esittää käyttöajan rajoituksia. 

Ampumaradan melualueella on kymmeniä asuinkiinteistöjä, joista on tullut useita 
ilmoituksia ampumamelun aiheuttamista häiriöistä klo 20 jälkeen. Viihtyisyyshaittojen 
vähentämiseksi voidaan pitää perusteltuna ampumatoiminnan rajoittamista kaikkina 
päivinä klo 21 sijasta klo 20:een. Ampuma-ajankohdat ovat muutoin hakijan esityksen 
mukaiset.

Tiedotusvelvollisuus on määrätty, jotta kaikki radan käyttäjät olisivat tietoisia sallituista 
ampuma-ajoista ja jotta radan käyttäjät jotta naapurit voivat varautua ammunnan aihe-
uttamiin häiriöihin. Tarvittaessa radan toiminnasta voi tiedustella seuran ilmoittamalta 
yhteyshenkilöltä. 

Ampumarata-alue on merkitty maastossa rajamerkinnöin ja varoitustauluin. Niiden 
kunnossapidosta tulisi huolehtia, jotteivät esim. sienestäjät ja marjastajat tietämättään 
päädy rata-alueelle. 

Peruste: YSL 3 §, 43 § ja 55 §, YSA 19 § sekä NaapL 17 §

Esimerkki 2: Useamman toimijan rata

Määräykset:
Ampumaradan pääasiallinen käyttötarkoitus on puolustusvoimien koulutusammunnat 
varusmiehille sekä kantahenkilökunnan ja viranomaisten harjoitusammunnat. Ampuma 
ja metsästysseurat sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt voivat käyttää ampuma-
rataa Prikaatin komentajan luvalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa puolustusvoimien 
ja viranomaisten ammunnoille eikä kohtuutonta meluhaittaa lähialueen loma- ja vaki-
tuisille asukkaille iltaisin ja viikonloppuisin.

Ammuntaa saa harjoittaa seuraavilla radoilla:
Pistooliradat (2 kpl)
150 m kiväärirata (ns. ylärata)
300 m/150 m kiväärirata
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Hirvirata
Haulikkorata

Ampumarataa saa käyttää arkisin maanantaista perjantaihin klo 8−19. Jos poikkeuksel-
lisesti on tarpeen suorittaa puolustusvoimien koulutusammuntoja tai viranomaisten 
harjoitusammuntoja muuna aikana, se voi tapahtua arkisin (ma−pe) klo 7−20 ja viikon-
loppuisin (la−su) klo 9−18, mutta vain kahtena päivänä kuukaudessa.

Ampuma- ja metsästysseurat sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöt saavat har-
joittaa ammuntaa arkisin (ma−pe) klo 8−19 ja enintään neljänä viikonloppuna vuodessa 
(la−su) klo 9−18. Metsästysaseiden kohdistusta ja ampumakokeita saa suorittaa lisäksi 
elokuun puolivälistä syyskuun loppuun kahtena viikonloppuna klo 9−18. Ampumakilpai-
luja saa järjestää enintään neljä kertaa vuodessa viikonloppuina klo 9−18, ei kuitenkaan 
peräkkäisinä viikonloppuina.

Kesäaikana 15.6.−15.8. ampumaradan käyttö on kielletty arkisin (ma−pe) klo 15 jäl-
keen ja viikonloppuina (la−su) kokonaan. Ammunta on kielletty myös seuraavina 
juhla- ja pyhäpäivinä: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 
pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, helluntaipäivä, kaatuneiden 
muistopäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, 
joulupäivä ja tapaninpäivä.

Perustelut:
Ampuma-aikoja rajoitetaan asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman viihtyisyyshaitan 
vähentämiseksi. Asetetut ampuma-ajat ovat pääosin hakemuksen mukaiset. Ampuma-
aikoja on osin rajoitettu illasta, koska melulle häiriintyvällä Korkealan asuinalueella on 
etenkin myöhään iltaan jatkuva ampumatoiminta koettu erityisen häiritseväksi. 

Peruste: YSL 3 §, 43 § ja 55 §, YSA 19 § sekä NaapL 17 §

Keskeistä tausta-aineistoa
• Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytönsuunnittelussa ja  

ympäristölupamenettelyssä  Suomen ympäristö 38/2006 
• Ampumarataopas − Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 87

14.2.2  

Määräykset meluntorjunnasta

Melun aiheuttaminen on YSL 3 §:n tarkoittamaa ympäristön pilaamista, jos se aihe-
uttaa ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä tai terveyshaittaa. YSL 43 §:n 
mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Melua on rajoitettava vähintään niin paljon, ettei NaapL:n 17 § 1 momentin tarkoit-
tama kohtuuttoman rasituksen kynnys ylity (YSL 42 §:n luvanmyöntämisedellytyk-
set). Lisäksi melua on vähennettävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteen 
mukaisesti (YSL 43 §).

Melua ja sen torjuntaa koskevilla lupamääräyksillä pyritään minimoimaan 
mahdolliset terveyshaitat, säilyttämään elinympäristön viihtyisyys, ehkäisemään 
kohtuuttoman rasituksen syntymistä naapurustolle sekä rajoittamaan meluhaitta 
mahdollisimman vähäiseksi. Määräyksissä asetetaan ampumaratojen melutasolle 
raja-arvo, jonka ei tulisi pääsääntöisesti ylittyä melulle häiriintyvissä kohteissa. Ra-
jan määrittämisestä ohjeistetaan valtioneuvoston päätöksessä ampumaratojen aihe-
uttaman melutason ohjearvoista (53/1997). Melutason ei tulisi suunnitteluarvona 
ylittää enimmäisäänitasona LAImax (enimmäistaso mitattuna impulssiaikavakiolla ja 
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A-taajuuspainotettuna) määritettynä seuraavia taulukossa 3 esitettyjä arvoja. Muilla 
alueilla käytetään ohjearvona alueen luonnetta vastaavan taulukon alueen ohjearvoa. 
Ampumaradan kokonaismelupäästö (LAeq) lasketaan joko päiväajaksi (klo 7−22) tai 
luvassa määrätylle toiminta-ajalle.

Taulukko 3. Suunnitteluarvona käytettävät enimmäistasot LAImax (enimmäistaso mitattuna impulssi-
aikavakiolla ja A-taajuuspainotettuna). 

Maankäyttö Melutaso [dB]

Asumiseen käytettävät alueet1) 65 
Oppilaitoksia palvelevat alueet 65 
Virkistysalueet taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä 60
Hoitolaitoksia palvelevat alueet 60
Loma-asumiseen käytettävät alueet 60
Luonnonsuojelualueet 60

1) Rakennusvalvonta määrittelee rakennusten käyttötarkoituksen 

Ohjearvot ovat luonteeltaan suosituksia ja ne on tarkoitettu yleisen melutilanteen 
arviointiin. Niiden tasoa tulisi uuden toiminnan osalta pitää lupahakemuksen hy-
väksyttävyyden lähtökohtana. Rakennetuilla vanhoilla alueilla ohjearvoja voitaisiin 
pitää tavoitearvoina. Ohjearvot auttavat lupaviranomaista arvioimaan, millaisiin 
meluvaikutusten rajoittamistoimenpiteisiin kohteessa on tarpeen ryhtyä. 35

Ampumaratojen ohjearvot perustuvat laukausten aiheuttamaan enimmäisääni-
tasoon, määritettynä AI-enimmäisäänitasona LAImax. Tästä syystä ne tarkastelevat 
käyttömäärältään ja laajuudeltaan erikokoisia ratoja samanarvoisesti. Toisin sanoen 
ohjearvo ei itsessään huomioi radalla tapahtuvan toiminnan laajuutta, eikä esim. eri 
ammunta-aikojen häiritsevyyttä ympäristön kannalta.

Ampumaratojen ympäristössä noudatetaan alueen todellisen tai suunnitellun käy-
tön (asuminen, loma-asuminen jne.) mukaisia ohjearvoja. Ohjearvojen täyttyminen 
antaa lähtökohtaisesti oikeuden harjoittaa ammuntaa klo 7−22 välisenä aikana. Yö-
aikaiselle toiminnalle ei ole annettu ohjearvoja, koska toimintaa pidetään lähtökoh-
taisesti kiellettynä, lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia, kuten puolustusvoimien 
toimintaa. 

 Valtioneuvoston päätöksen ampumamelun ohjearvoista 3 § antaa myös mahdol-
lisuuden poiketa annetuista äänitasoista seuraavin perustein. ”Ohjearvoja sovellet-
taessa on otettava huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, 
laukausmäärät ja ampumalajit, sekä 2 §:ssä tarkoitetun alueen todellinen tai suunni-
teltu käyttö ja merkitys.” Tämä tarkoittaa siis sitä, että joissain tilanteissa voitaisiin 
sallia ohjearvoja suurempi taso tai vastaavasti matalampi taso.

Ohjearvojen soveltamista ei ole täsmennetty tarkemmin eikä käytännössäkään 
ole syntynyt selkeää linjausta mahdollisista poikkeamisista ohjearvoihin. Käytän-
nössä ohjearvot ovat toimineet ympäristöluvissa raja-arvojen tapaan. Myös jatkossa 
ohjearvojen tasoa tulisi uuden toiminnan osalta pitää lupahakemuksen hyväksyt-
tävyyden pääasiallisena lähtökohtana. Rakennetuille radoille ohjearvoja voitaisiin 
pitää tavoitearvoina.

Poikkeaminen ohjearvosta vaatii selkeitä perusteluja. Tällaisina voidaan pitää erit-
täin vähäistä laukausmäärää ja ampumatoiminnan ajallista sijoittumista niin, että 
sen aiheuttama häiriö ympäristössä on vähäistä tai toisaalta runsasta altistuneiden 
määrää ja laajaa toimintaa.

Valtioneuvoston päätöksessä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 
(53/1997) ei muulla tavalla oteta kantaa siihen milloin toimintaa saa harjoittaa tai 
anneta mahdollisuutta rajoittaa toimintaa ajallisesti. 

35  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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Melun ohjearvojen lisäksi naapurien suojaamiseksi meluhaitoilta on turvattu myös 
Naapurussuhdelailla (26/1920, Naapuruussuhdelaki). Naapuruussuhdelain 17 §:n  
1 momentissa on säädetty yleinen kielto aiheuttaa kohtuutonta rasitusta muille. Am-
pumaratojen toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa ja altistuksen kestoa ympäristössä 
pyritään sen perusteella vähentämään ampuma-aikoihin liittyvillä määräyksillä. 

Jos naapureille aiheutuva rasitus johtuu ympäristönsuojelulain mukaan luvan- tai 
ilmoituksenvaraisesta toiminnasta, sitä ei saa määrätä poistettavaksi naapuruussuh-
delain nojalla (naapuruussuhdelaki 19 § 1 momentti). 

Ainakin seuraavia tekijöitä tulee tarkastella arvioitaessa ampumaradan aiheuttamaa 
häiriötä ja/tai harkittaessa mahdollista poikkeamista ohjearvoista:

•	 laukausten määrää 
•	 ammunnan ajoittuminen (päivä, viikko, viikonloppu, kuukausi, vuodenaika) 

ja kesto edellä mainittuina aikoina, häiriöaika
•	 melulle altistuvan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus
•	 melulle altistuvien lukumäärä
•	 mahdollinen melutason ohjearvon ylityksen merkittävyys
•	 melutason ohjearvon ylityksien toistuvuus

Ampumaratamelun erityispiirteiden kannalta seuraavia seikkoja voidaan ottaa har-
kinnassa huomioon:

1) Vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen (laatu), terveysvaikutukset  
ja vaikutukset naapurustoon

2) Suurimmalla osalla radoista äänen tuotto ei ole jatkuvaa 
• talvisin hyvin vähäistä tai ei lainkaan
• siviiliradoilla ei lainkaan yöaikaista toimintaa 

(ei unihäiriöitä eikä yöaikaisia stressivaikutuksia)
3) Eri päivien ja päivän tuntien välillä on suurta laukausmäärien  

ja äänen voimakkuuden vaihtelua.
4) Sääolojen tuottama äänen etenemisvaimentumisen vaihtelu vuoden  

aikana on sitä suurempaa, mitä pitempi etenemismatka melulle  
häiriintyvään kohteeseen.

5) Hiljaiset päivittäiset, viikoittaiset, puolivuosittaiset palautumisjaksot  
vaikuttavat stressivälitteisiin terveysvaikutuksiin, mutta eivät välttämättä 
asuinympäristön viihtyisyyteen. 

6) Kuulohavainnoin erottuva laukauksen kaiuntaääni lisää äänen häiritsevyyttä 
(mallit eivät huomioi kaiuntaääntä).

7) Äänen voimakkuus yksin ei ole (kaikkien) terveyshaittojen indikaattori.

Mikäli melutason ohjearvot ylittyvät lähimmän asutuksen tai loma-asutuksen piha-
piirissä tai jos melu kohteissa on perustellusta muusta syystä erityisen häiritsevää 
esim. kaiunnan vuoksi, viranomaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, millaisia ta-
voitteita melulle ja sen torjunnalle asetetaan. Arvioitavia tekijöitä ovat mm. melutason 
ohjearvon ylityksen merkittävyys, toistuvuus ja kesto, altistuvien lukumäärä, tekniset 
ja toiminnalliset mahdollisuudet vähentää melua sekä toimenpiteiden kohtuullisuus. 
Toiminnanharjoittaja valitsee menetelmät ja toimet melutason saamiseksi lupamää-
räyksessä edellytetylle tasolle.

Teknisiä ja toiminnallisia lupamääräyksiä on pidettävä ensisijaisina toimintaa ra-
joittaviin määräyksiin nähden. Torjuntatoimien toimivuuden toteamiseksi ja hake-
muksen puutteellisten melualueselvitysten varmentamiseksi voidaan määrätä teh-
täväksi melun leviämisselvitys ja melumittauksia. Myös melutilanteen valvomiseksi, 
vaikutusten seuraamiseksi ja melumallilla saatujen tulosten varmistamiseksi voidaan 
antaa velvoitteita tarkkailumääräyksinä. 
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Hyväksyttävien melutasojen saavuttamiseksi voidaan antaa määräyksiä, jotka 
koskevat 

• terveyshaitan minimoimisen varmistamista (esim. raja-arvojen toteutuminen), 
• ympäristön laadun varmistamista ja naapuruussuhdelain velvoituksia esim. 

radan käytön aikarajoitukset,
• melun ja sen torjuntatoimien arvioimista esim. toiminnan muuttuessa tai
• melutilanteen tarkkailua.

Esimerkki 1: 

Määräys:
Ammunnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impulssiai-
kavakioilla määritettyä arvoa 65 dB(LAimax) asumiseen käytettävällä Niinivaaran alueella 
ja 60 dB loma-asutukseen käytettävällä Riihijärven alueella.

Ampumaradan pitäjän on kuuden kuukauden kuluessa radan valmistumisesta teetet-
tävä alueella melumallinnusta tarkentavat melumittaukset. Mittaukset on tehtävä lä-
himmissä melulle alttiissa kohteissa eli lähimpien loma- ja asuinrakennusten pihapiirissä 
(Riistamäki, Päivärinne). Mittauspisteitä on oltava vähintään 6 kappaletta. Mittauksen 
tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus ja mittaukset on tehtävä todellisissa am-
muntatilanteissa noudattaen ympäristöministeriön antamia ohjeita ampumaratame-
lun mittaamisesta (Ympäristöministeriö, ympäristöopas 61/1999). Ympäristötoimi voi 
antaa mittaustulosten perusteella määräyksiä meluntorjuntatoimien parantamisesta. 

Perustelut:
Ampumaratamelu koetaan häiritseväksi ja melun haitalliset vaikutukset korostuvat 
Niinivaaran pienasutusalueella sekä hiljaiseksi koetun Riihijärven loma-asutusalueen 
läheisyydessä. 

Hakemukseen liitetyn selvityksen perusteella melutasot eivät ylitä lähimmissä kohteis-
sa valtioneuvoston päätöksen ohjearvoja. Meluhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi 
melutasot annetaan sitovina raja-arvoina. Asian varmistamiseksi ja ympäristönsuo-
jelulain 5 §:n selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi melumallinnuksen tulokset on 
varmennettava mittauksin. Lupahakemukseen liitetty melumallin avulla lasketut me-
lutasot on suuntaa-antava, mistä syystä melumittauksin lähialueiden melutasot tulee 
tarkistaa ja tarkentaa. 

Peruste: YSL 4 §, 42 §, 43 § ja 108 §, YSA 19 § sekä NaapL 17 §

Esimerkki 2:

Määräykset:
Toiminnanharjoittajan on 31.1.2012 mennessä rakennettava hakemuksessa esitetty-
jen suunnitelmien mukainen pidennetty, äänieristetty ampumakatos meluhaittojen 
vähentämiseksi.
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Ampumakatoksen melua vähentävä vaikutus on todennettava uusitulla melumittauk-
sella kohteissa asuinrakennusten pihapiirissä (Männistö ja Kuusela). Mittauspisteitä on 
oltava vähintään 4 kappaletta. Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus ja 
mittaukset on tehtävä todellisissa ammuntatilanteissa noudattaen ympäristöministe-
riön antamia ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta (Ympäristöministeriö, ympä-
ristöopas 61/1999). Ympäristötoimi voi antaa mittaustulosten perusteella määräyksiä 
meluntorjuntatoimien parantamisesta. Mittaustulokset on toimitettava kunnan ym-
päristötoimelle 1.4.2013 mennessä.

Perustelut:
Meluselvityksen perusteella melutaso Tikkalan asutusalueen mittauspisteessä ylittää 
A-painotetun enimmäistasona impulssiaikavakioilla määritetyn arvon 65 dB(LAimax). Ot-
taen huomioon, että alueella on omakotitaloja, joiden pihojen käyttöä melu häiritsee ja 
että maasto-olosuhteet ovat edulliset melun kantautumiselle, on melun vähentämistä 
pidettävä tarpeellisena viihtyisän asuinympäristön varmistamiseksi. 

Hakija on esittänyt ratkaisuksi pidennettyä, äänieristettyä ampumakatosta. Ampuma-
katosta on kansallisen BAT-selvityksen mukaisesti pidettävä parhaana käyttökelpoisena 
tekniikkana meluntorjunnassa kivääriampumaradoilla, joilla ammutaan vuosittain yli 
100 000 laukausta ja joilla melutaso ylittää ampumasuunnan sivussa sijaitsevissa häi-
riintyvissä kohteissa ohjearvot. Ennalta arvioiden ampumakatos vähentää melutasoa 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 2−3 dB. Katoksen rakentamisen jälkeen melutason 
arvioidaan enimmillään olevan ohjearvotasoa. Yhdessä toiminta-aikojen rajoitusten 
kanssa ratkaisulla voidaan varmistaa, ettei haitankärsijöille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Meluntorjunnan vaikutuksien todentamiseksi melumittaukset on tarpeen uusia lähim-
missä haitta kärsivissä kohteissa. Mittaustulosten avulla viranomainen arvioi tarvetta 
antaa meluntorjunnan osalta täydentäviä määräyksiä seuraavan luvan tarkistamisen 
yhteydessä.

Peruste: YSL 4 §, 42 §, 43 §, 55 § ja 108 §, YSA 19 § sekä NaapL 17 §

Esimerkki 3:

Määräykset:
Ampuma-aseina käytetään .22-kaliiperisia pistooleja ja pienoiskiväärejä sekä haulikkoja. 
Radalla käytetään aliääniluoteja. Ammunta on kielletty ennen klo 9 ja klo 20 jälkeen 
sekä juhlapyhinä ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina.

Perustelut:
Kuusikallion ampumaradan lähellä asutus sijaitsee ampumasuunnassa radan maalilait-
teiden takana ja ampumamelun taso ylittää asetuksessa (53/1997) mukaiset ohjeelliset 
melutasot 2−3 desibelillä. Ottaen huomioon myös muut tekijät, kuten laukausmäärä ja 
ampumapäivien määrä, pidetään melun rajoittamista määräyksin tarpeellisena yleisen 
viihtyisyyden varmistamiseksi.



85Suomen ympäristö  23 | 2012

Hakija on esittänyt melua vähentäväksi ratkaisuksi nk. aliääniluotia eli patruunatyyp-
piä, jossa luodin lentonopeus ei ylitä äänennopeutta. Tällaisella luotityypillä ei esiinny 
äänivallin rikkoutumisesta aiheutuvaa luodin lentoääntä. Ratkaisu ehkäisee tehokkaasti 
äänen kulkeutumista juuri vakavimmin altistuneissa suunnissa. Ratkaisu on myös talo-
udellisesti selvästi tehokkaampi kuin esimerkiksi taustavallin mittava korottaminen tai 
yläkulissirakenteiden lisääminen. Lupaviranomaisen näkemyksen mukaan aliääniluodin 
käyttäminen on kyseessä olevissa olosuhteissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
periaatteen mukainen ratkaisu.

Ampumaradalla käytetään myös haulikkoaseita, joiden melun rajoittaminen teknisin 
ratkaisuin on vaikeasti toteutettavissa. Tältä osin hakijan esittämä käyttöajan rajoitus 
on katsottava parhaaksi ympäristölliseksi menetelmäksi ja välttämättömäksi ympäris-
tön viihtyisyyden turvaamiseksi. Ottaen huomioon, että ampumaradan melualueella 
sijaitsee useita asuinkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, voidaan ampuma-ajan rajoit-
tamista illalla klo 20:een pitää perusteltuna viihtyisyyshaittojen rajoittamiseksi. 

Peruste: YSL 4 §, 42 §, 43 § ja 108 §, YSA 19 § sekä NaapL 17 §

Keskeistä tausta-aineistoa
• Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason 

ohjearvoista (53/1997)
• Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
• Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä 

ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004)
• Meluselvitykset asemakaavoissa ja ympäristölupahakemuksissa − 

Puutteita ja mahdollisuuksia parannuksiin, Suomen ympäristö 35/2008
• Ampumamelun arviointi, Suomen ympäristö 39/2007 
• Ympäristömelun vaikutukset, Suomen ympäristö 3/2007 
• Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta, Ympäristöministeriön 

raportteja -sarja 7/2007 
• Ympäristömelun arviointi ja torjunta, Ympäristöopas 101/2003 
• Meluntorjunnan perusteet, Ympäristöopas 18/1997 
• Ympäristömelun terveysvaikutukset, Selvitys 4/1994. 

14.2.3  

Määräykset maaperän suojelusta

Ympäristönsuojelulaissa on maaperän pilaamiskielto (YSL 7 §). Vaikka ampumara-
dan toiminnasta joutuu ratarakenteisiin ja maaperään luoteja ja hauleja sekä niiden 
sisältämiä haitallisia aineita, seurauksena ei saa aiheutua kiellettyjä vaikutuksia tai 
edes niiden mahdollisuutta. Tällaisia ovat vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle, 
viihtyisyyden melkoinen vähentyminen taikka muu niihin verrattava yksityisen tai 
yleisen edun loukkaus.

Toimintansa aloittavilla ampumaradoilla maaperän laadun huononeminen ja pi-
laantuminen ehkäistään aina ennakolta. Tavoitteena on, etteivät haitalliset aineet 
kulkeudu ratarakenteista ympäröivään maaperään. Suojaustoimet suunnitellaan tä-
män tavoitteen mukaiseksi.

Vanhoilla rata-alueilla on jo runsaasti luoteja ja hauleja. Näiden osalta rataraken-
teiden alla olevan maaperän mahdollinen pilaantuminen ja puhdistamistarve tulee 
selvittää (perustilaselvitys) lupahakemuksen yhteydessä (YSL 28 §, 75 § ja 77 §) ennen 
luvan myöntämistä. Mikäli perustilaselvitys osoittaa, että alue on puhdistettava, 
tehdään puhdistustoimenpiteistä ympäristönsuojelulain mukainen erillinen ympäris-
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tölupahakemus tai ilmoitus (YSL 28 § ja 78 §). Perustilaselvityksestä on suositeltavaa 
pyytää ELY-keskuksen kannanotto.

Toiminnassa olevan ampumarata-alueen maaperän puhdistamistarpeen arvioin-
tia tai puhdistukseen liittyviä toimenpiteitä ei sisällytetä ampumaradan toimintaan 
haettavaan ympäristölupaan. Perustilaselvityksen tuloksia hyödynnetään ympäristö-
luvan käsittelyn yhteydessä, kun arvioidaan radan nykyisiä vaikutuksia maaperään 
ja kun päätetään tulevien suojaustoimenpiteiden tarpeesta ja tasosta.

Parhaat tekniikat ja käytännöt maaperän suojelulle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi arvioidaan tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat ampumatoiminnan 
(esim. laukausmäärät ja ratatyypit) sekä rata-alueen ja sen lähiympäristön ominai-
suuksien (esim. alueen koko ja topografia, maaperän kosteus ja maalaji) lisäksi mm. 
menetelmän saatavuus, toimintavarmuus ja kustannukset. Erilaisia ratkaisuvaih-
toehtoja ja niiden soveltuvuutta erilaisille ampumaradoille on kuvattu julkaisussa 
”Parhaat käyttökelpoiset tekniikat ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristö-
vaikutusten hallinnassa”.

Maaperän pilaantumisen estämisen lähtökohtana voivat olla 
•	 ympäristölle haitattomien materiaalien käyttö tai 
•	 haitta-aineiden poistaminen 

(esim. luotiloukut, maan pinnoitus ja haulien keräys) taikka
•	 haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen 

(esim. eristekerrokset, sade- ja valumavesien kerääminen ja käsittely). 

Maaperän pilaantumisen ehkäisemistä koskevat lupamääräykset voivat käsitellä 
ympäristön laadun varmistamista sekä terveys- ja ympäristöhaitan estämisen ja mi-
nimoinnin varmistamista esim.

• luotien ja haulien materiaalin valintaa,
• luotien ja haulien keräämistä ja talteenottoa,
• haitallisten aineiden leviämisen ja kulkeutumisen estämistä tai 

rajoittamista taikka 
• ympäristön tilan tarkkailua ja tulosten raportointia.

Esimerkki 1:

Määräykset:
Ampumaradan taustavalleihin tulee rakentaa hakemuksessa esitetyn suunnitelman 
mukaiset maaperän pilaantumista estävät kumirouheluotiloukut. 

Luotiloukkujen kunnossapidon yhteydessä tulee rakenteiden alapuolelle jäävän maape-
rän haitta-ainepitoisuutta tarkkailla. Maaperästä tulee ottaa kolme kokoomanäytettä 
(osanäytteiden määrä vähintään 10) 10−20 cm:n syvyydeltä taustavallin osalta, jossa 
on havaittavissa eniten luotijätettä. Näistä selvitetään arseenin, antimonin, lyijyn, 
sinkin ja kuparin haitta-aineiden pitoisuudet. Mikäli mitatut pitoisuudet ylittävät alu-
eella määritetyt taustapitoisuudet, ympäristölupaviranomainen arvioi, onko tarpeen 
antaa maaperän suojelun osalta täydentäviä määräyksiä seuraavan luvan tarkistamisen 
yhteydessä.
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Taulukko. Lähialueen taustapitoisuudet (lähde GTK:n TAPIR-tietokanta).

Aine Taustapitoisuus [mg/kg]

Lyijy (Pb) 15
Antimoni (Sb) 0,3
Arseeni (As) 22
Sinkki (Zn) 70
Kupari (Cu) 44

Näytteenoton laatu on turvattava sertifioituja näytteenottajia käyttämällä. Lisäksi 
määritykset on suoritettava laboratoriossa, jolla on akkreditoitu laatujärjestelmä ja 
jossa ko. menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin.

Perustelut:
Toiminnanharjoittajan esittämillä rakenteilla ja suunnitelmallisella tarkkailulla luvan-
myöntämisedellytykset täyttyvät maaperän pilaamiskiellon näkökulmasta. Luotien 
sisältämien haitallisten aineiden leviämistä kumirouheloukuista vallin alapuoliseen maa-
perään estetään poistamalla valliin kerääntyneet luotijätteet ja niiden mukana haitta-
aineet kumirouheloukkujen rakentamisen ja kunnossapidon yhteydessä. Suunnitellut 
toimenpiteet edustavat toimialalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT-raportti, 
2012). 

Kumirouheloukkujen toimivuudesta pitkällä aikavälillä ei ole saatavilla tietoa, mis-
tä syystä rakenteiden toimivuutta on syytä tarkkailla alapuolisen maaperän haitta-
ainepitoisuuksia mittaamalla. Toiminnan harjoittajan edellytetään ottavan rakenteita 
huollettaessa näytteitä kolmesta eri kohdasta, siten että ne edustavat alueita, joissa 
todennäköisimmin haitta-aineiden mahdollinen kulkeutuminen maaperään on ensim-
mäisenä havaittavissa. 

Jos haitta-ainepitoisuuksissa havaitaan aikaisempiin mittaustuloksiin verrattuna koho-
amista eli pitoisuudet ylittävät alueen taustapitoisuusarvot, on toiminnanharjoittajan 
oltava yhteydessä kunnan ympäristölupaviranomaiseen. Kunnan ympäristöviranomai-
nen voi tarvittaessa luvan tarkistamisen yhteydessä pyytää toiminnanharjoittajaa 
esittämään suunnitelman tilanteen korjaamiseksi, antaa tarkkailutulosten perusteella 
lisämääräyksiä tai rajoittaa toimintaa, mikäli haitta-aineiden kulkeutumisen estäminen 
ratarakenteista maaperään tätä edellyttää.

Peruste: YSL 4 §, 7 §, 42 §, 43 §, 55 § ja 108 §, YSA 19 § sekä JL 8 § ja 13 §

Esimerkki 2:

Määräykset:
Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden kehit-
tymistä ja näitä tekniikoita on hyödynnettävä kaikissa ampumaratatoiminnoissa niin, 
että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. 

Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotka estävät haitallisten 
aineiden kulkeutumisen rakenteiden alapuoliseen maaperään ja jotka mahdollistavat 
luoti- ja haulijätteiden keräämisen ja poistamisen. Suunnitelmat suojaustoimista ja 
niiden toteutusaikataulusta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
hyväksytettäväksi puolen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudeksi tulosta ja toimen-
piteet tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta.
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi täsmentää lupamääräyksiä maaperän-
suojelun suhteen. 

Perustelut:
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa kuten ampumaradoilla on 
käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai 
vähentämiseksi. Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen kuluu parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan ja parhaiden käytäntöjen seuraaminen. Luodeissa ja hauleissa olevat 
haitta-aineet voivat aiheuttaa maaperän ja kulkeutuessaan myös pinta- ja pohjavesien 
pilaantumista. Sekä maaperän että pohjaveden pilaantuminen muodostavat ehdotto-
man esteen luvan myöntämiselle. Toiminnanharjoittajan tuleekin esittää suojaustoimet, 
joilla maaperän ja pohjaveden pilaantuminen ennalta estetään. Toimenpiteet eivät 
saa estää rakenteisiin kertyvien luoti- ja haulijätteiden keräämistä ja asianmukaista 
jätehuollon järjestämistä.

Luvan hakijalle annetaan kohtuullinen aika suunnitella ja toteuttaa radoille riittävät 
maaperän suojaustoimenpiteet. Viranomainen voi antaa maaperän suojelun osalta 
täydentäviä määräyksiä suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Peruste: YSL 4 §, 5 §, 7 §, 42 §, 43 §, 55 § ja 108 §, YSA 19 § ja 37 § sekä JL 8 § ja 13 § 

Keskeistä tausta-aineistoa
• Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnista (214/2007)
• Maaperän tilan tietojärjestelmä − ELY-keskukset ylläpitävät oman toimi-

alueensa tietoja. Tietoja pääsevät suoraan katselemaan valtion ympäristö- 
hallinnon lisäksi kuntien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusvalvonta- 
viranomaiset. Kunnissa tietojärjestelmän selailukäyttö on mahdollista  
TYVI-operaattorin Kunta-VAHTI-käyttö liittymän kautta osoitteessa  
https://tyvi.elma.fi/kuntavahti. Käyttö on kunnille ilmaista. Kunta-VAHTI-
palveluun pääsee kuntiin aiemmin toimitetuilla käyttäjätunnuksilla eikä 
maaperän tilan tietojärjestelmää varten tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia.

• Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytönsuunnittelussa ja 
ympäristölupamenettelyssä, Suomen ympäristö 38/2006 

• Ampumarata-alueiden pilaantunut maaperä, Suomen ympäristö 543
• Ampumarataopas, Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 87
• Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 

Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007

14.2.4  

Määräykset pohjavesien suojelusta

Pohjavedellä tarkoitetaan maankamaran vapaata vettä vedellä kyllästyneessä vyö-
hykkeessä. Pohjaveden pilaamiskiellosta on säädetty ympäristönsuojelulaissa (8 §). 
Kielto ei koske kaikkea pohjaveden laadun heikentämistä. Säännöksen soveltamisessa 
on oleellista selvittää, saattaako päästöistä aiheutua kiellossa tarkoitettuja vaikutuksia:

•	 tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin  
olennaisesti huonontua tai

•	 toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai 
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä muutoin voitaisiin käyttää taikka 

•	 toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin voi loukata yleistä tai 
toisen yksityistä etua.
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Toimintansa aloittavilla ampumaradoilla pohjaveden laadun huononeminen ja pi-
laantuminen estetään aina ennakolta. Tavoitteena on, etteivät haitalliset aineet kul-
keutuisi pohjaveteen huonontaen sen laatua (päästökielto).

Vanhoilla radoilla pohjaveden mahdollinen pilaantuminen ja puhdistamistarve 
tulee selvittää lupahakemuksen yhteydessä (YSL 28 §) ennen luvan myöntämistä. 
Pohjaveden pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta arvioidaan ympäristönsuojelu-
lain 8 §:n, 75 §:n ja 77 §:n perusteella. Tarvittavat pohjaveden suojelutoimenpiteet 
ja toimenpiteet haitallisten aineiden leviämisen estämiseksi harkitaan aina tapaus-
kohtaisesti ja käsitellään yleensä pilaantunutta aluetta koskevassa luvassa tai ilmoi-
tuspäätöksessä, jolloin toimivaltainen viranomainen on joko ELY-keskus tai AVI. 
Vastaavasti, kuten pilaantuneen maaperän kohdalla, pilaantumisen aiheuttaja on 
velvollinen selvittämään pohjaveden tilan ja tarvittaessa puhdistamaan sen tilaan, 
jossa siitä ei voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle (YSL 75 §).

Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla uuden luvan 
myöntämisen edellytykset maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta eivät yleensä 
täyty. Mikäli lupa tällaiselle alueelle myönnetään, on pilaantuminen varmuudella 
ehkäistävä tehokkailla suojaus- ja seurantatoimilla. Päästörajoja asetettaessa tulisi 
huomioida paikalliset olosuhteet kuten pohja- ja pintaveden taustapitoisuudet ja 
niiden käyttötarkoitus sekä yleiset ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvät laa-
tuvaatimukset ja -tavoitteet.

Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemisen parhaat toimintatavat ja tekniikat (BAT) 
on arvioitava tapauskohtaisesti. Suojaustoimet voidaan, kuten maaperänkin pilaan-
tumisen ennaltaehkäisemisen osalta, jakaa haitta-aineiden poistamiseen (esim. ki-
vääriratojen luotiloukut ja haulikkoratojen liukuhihnat) tai niiden kulkeutumisen 
estämiseen. Rata-alueilla syntyviä vesiä voidaan mm. ohjata tiivistysrakentein ja 
salaojin. Tällaisen veden laatu tulee selvittää ja vesi tulee tarvittaessa puhdistaa. 
Alueen ulkopuolella syntyvien puhtaiden vesien kulkeutumista rata-alueille voidaan 
ohjata mm. niskaojilla. 

Pohjaveden laadun säännöllinen tarkkailu on tarpeen, jos ampumarata sijaitsee 
luokitellulla pohjavesialueella tai lähialueen pohjavettä käytetään talousvetenä. 
Viranomainen arvioi tarvittavien tarkkailuputkien ja näytepisteiden määrän sekä 
näytteenottotiheyden riittävyyden ottaen huomioon toiminnan laajuuden ja alueen 
ympäristöolosuhteet. Pohjaveden kannalta herkillä alueilla tarkkailuputkien vähim-
mäismäärä on kolme. Lähtökohtaisesti näytteenotto 1−3 vuoden välein on riittävä, 
sillä luotien ja haulien haitta-aineiden kulkeutuminen on hidasta. Mikäli toiminta on 
vähäistä, alle 10 000 laukausta vuodessa, eivätkä ympäristöolosuhteet ole erityisen 
haasteelliset, tarkkailuväliä voidaan pidentää. Tarvittaessa luvan hakemisen tai tar-
kistamisen yhteydessä voidaan edellyttää kertaluontoisesti toteutettavaa laajempaa 
näytteenottoa alueen pohjaveden yleisen tilan tarkemmaksi kartoittamiseksi. 

Käsitellyn veden laatua tarkkaillaan, jotta vedenkäsittelyn toimivuus saadaan 
varmistettua. Seurantaa voidaan alkuvaiheessa suorittaa tiiviimmin, ja esimerkiksi 
kahden vuoden jälkeen tarkistaa seurantaohjelma. Tiiviimpi tarkkailu on tarpeen, 
jotta vuodenaikasidonnaiset vaihtelut selviäisivät. Seurantaohjelman tarkistuksella 
voidaan siten varmistaa toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus.

Pohjavesimuodostumassa olevan veden pilaantuneisuusarvioinnissa voidaan oh-
jeellisena vertailuarvona käyttää pohjaveden ympäristölaatunormeja (1040/2006, 
liite 7A) tai pohjaveden luontaisia pitoisuuksia. Pohjaveden laatunormit on tarkoi-
tettu lähinnä pohjavesialueen yleiseen tilanarviointiin ja kemialliseen luokitteluun. 
Mikäli havaintoputkesta mitatut haitta-ainepitoisuuksien vuosikeskiarvot ylittävät 
pohjavedelle asetetut ympäristölaatunormit, tulee arvioida, aiheutuuko merkittä-
viä ympäristöriskejä, rajoittaako tämä veden käyttömahdollisuuksia tai täyttyvätkö 
vesienhoitoasetuksen (1040/2006) liitteen 7B pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
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edellytykset. Ampumaradalta tehdystä pohjaveden tilaan liittyvistä selvityksistä on 
suositeltavaa pyytää ELY-keskuksen kannanotto mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

Talousvetenä käytettävän pohjaveden puhdistustarpeen ja -tavoitteiden määrit-
tämisessä tulee ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveysministeriön juomavedelle 
asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset (461/2000) (taulukko 4). Mikäli talous-
vedestä mitatut haitta-ainepitoisuudet ylittävät laatuvaatimukset yhdenkin kerran, 
tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta juomavesi täyttää asetetut vaatimukset. Lisäksi 
asiasta on viipymättä ilmoitettava kunnan terveysviranomaiselle ja ELY-keskukselle.

Taulukko 4. Talousveden laatuvaatimukset (461/2000) ja valtioneuvoston asetuksen vesienhoidon 
järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta liitteen 7A:ssa määritetyt ympäristölaatunormit 
pohjavesille (1040/2006).

Aine Ympäristölaatunormit [µg/l] Talousveden laatuvaatimukset [µg/l]

Lyijy 5 10
Antimoni 2,5 5,0
Arseeni 5 10
Sinkki 60
Kupari 20 2,0

Valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan asetuksen 
(ja sen muutos 342/2009) liitteessä 1 on lueteltu vaaralliset aineet, joita ei saa päästää 
pohjaveteen (päästökielto). Näiden aineiden joukossa ovat karsinogeeniset aineet 
(esim. antimoni), metallit (esim. lyijy, sinkki ja kupari) ja arseeni sekä niiden yhdis-
teet. Kielto ei koske vähäisen aineen tai aineryhmän päästämistä, jos siitä ei aiheudu 
pohjaveden laadun heikkenemistä, jolla on käytännön merkitystä, tai sen vaaraa nyt 
tai tulevaisuudessa. Päästökieltoa sovelletaan vain uuteen toimintaan eikä se siten 
koske aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamista36. 

Vesipuitedirektiiviä toteutetaan Suomessa alueellisten vesienhoitosuunnitelmien 
avulla, jotka valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2009. Vesienhoitosuunnitelman osana 
alueilla laaditaan toimenpideohjelmia, joissa esitetään keinot ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi. Vesienhoidon tavoitteena on saattaa kaikki pinta- ja pohjavedet 
vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Samalla hyvälaatuisten vesien tila 
ei saa heiketä. Vesienhoitosuunnitelmat eivät välittömästi velvoita toiminnanharjoit-
tajia tai kansalaisia, mutta viranomaisten on otettava ne toiminnassaan, kuten esim. 
lupaharkinnan yhteydessä, huomioon.37 Ympäristönsuojelulain 52 §:n muutoksen 
(1300/2004) mukaan lupapäätöksestä on käytävä ilmi miten vesienhoitosuunnitelmat 
on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa.

Pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi lupamääräykset voivat koskea terveys- 
ja ympäristöhaitan estämisen ja minimoinnin varmistamista sekä ympäristön laadun 
varmistamista esim.

• sade- ja sulamisvesien johtamista ja käsittelyä, 
• uusien pohjavesiputkien asentamista seurantaa varten tai
• pohjaveden tilan tarkkailua ja raportointia.

36  Ympäristöministeriön ohje eräistä vesienhoitolainsäädännön toteuttamiskysymyksistä 12.11.2010. 
37  Ympäristöministeriö. 2011. Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. 



91Suomen ympäristö  23 | 2012

Esimerkki:

Määräykset:
Ampumaradan taustavalleihin tulee rakentaa hakemuksen liitteenä olleen suunnitelman 
mukaisesti maaperän ja pohjaveden pilaantumista estävät suojausrakenteet kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun ympäristölupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee seurata kahden vuoden välein otet-
tavilla vesinäytteillä. Pohjavesinäyte on otettava vuodesta 2010 lähtien vähintään am-
pumaradalla olevista pohjavesiputkista Pp1, Pp3 ja Pp4. Näytteenotto on suoritettava 
ylivalumakaudella (kevät ja syksy). 

Näytteenoton laatu on turvattava sertifioituja näytteenottajia käyttämällä. Näytteistä 
on määritettävä pH, happi, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus sekä seuraavien aineiden 
pitoisuudet: antimoni (Sb), arseeni (As), kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni) ja lyijy 
(Pb). Määritykset on suoritettava laboratoriossa, jolla on akkreditoitu laatujärjestelmä 
ja jossa ko. menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. 

Perustelut:
Toiminta sijoittuu 1. luokan pohjavesialueelle, jolla sijaitsee kaupungin tärkein vedenot-
tamo. Etäisyys vedenottamoon on 750 metriä. Pohjavesi sijaitsee alueella 5−7 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. Sijoituspaikkaa ei ole maaperä- ja pohjavesiolosuhteiltaan 
pidettävä hyvänä ampumarata-toimintaan. Ottaen huomioon kaupungin tiheä asutus, 
nykyisen sijoituspaikan melun kannalta poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet, toimin-
nanharjoittajan tekemät selvitykset vaihtoehtoisten sijoittumispaikkojen puutteesta 
sekä rata-alueelle jo tehdyt mittavat investoinnit, olemassa oleva toiminta voidaan hy-
väksyä soveltaen kaksinkertaisen suojaamisen periaatetta (vesien hallinta ja seuranta). 

Esitetyin teknisin parannuksin ja suunnitelmallisella tarkkailulla luvanmyöntämisedel-
lytykset täyttyvät pohjaveden pilaamiskiellon näkökulmasta. Luotien sisältämien hai-
tallisten aineiden leviäminen estetään estämällä sade- ja sulamisvesien pääsy valleihin 
ja poistamalla valliin kerääntyneet haitta-aineet vallien kunnossapidon yhteydessä. 
Tarkkailuohjelma puolestaan perustuu vuosina 2007−2009 tehtyihin tutkimuksiin, 
joissa selvitettiin ampumarata-alueella muodostuvien suotovesien määrää ja laatuja 
niiden vaihtelua. Tutkimuksissa ei todettu ampumaradan vaikuttaneen suotovesien tai 
pohjaveden laatuun. Tarkkailuajankohdat ja -paikat on valittu siten, että ne edustavat 
tehtyjen tutkimusten mukaan alueita ja ajankohtia, joilla haitta-aineiden mahdollinen 
kulkeutuminen ensimmäiseksi havaitaan. Suunnitellut toimenpiteet edustavat toimi-
alalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT-raportti, 2012).

Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistamiseksi edellytetään, että näytteet ottavat 
sertifioidut näytteenottajat ja että tulosten analysointiin käytetään laboratorioita, 
jotka ovat akkreditoineet käytettävät menetelmät.

Kunnan ympäristöviranomainen voi seurantatulosten perusteella tarvittaessa antaa 
luvan tarkistamisen yhteydessä lisämääräyksiä tai rajoittaa toimintaa, mikäli haitta-
aineiden kulkeutumisen estäminen tätä edellyttää.

Peruste: YSL 4 §, 5 §, 8 §, 42 §, 43 §, 55 § ja 108, YSA 19 § ja 37 § sekä JL 8 § ja 13 § 
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Keskeistä tausta-aineistoa
• Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
• Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista annetun asetuksen muuttamisesta (342/2009)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista (461/2000)
• Vesienhoitosuunnitelmat
• Pohjavesien toimenpideohjelmat
• Pohjavesien suojelusuunnitelmat, suojelupäätökset ja niiden määräykset
• Pohjavesitietojärjestelmä (POVET) kattaa ympäristöhallinnon luokittelemilta 

pohjavesialueilta (n. 6 350 kpl) ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta  
(53 kpl) saatavat tiedot. Lisäksi järjestelmään tallennetaan tietoja näiden aluei-
den ulkopuolella sijaitsevista yksittäisistä kaivoista ja lähteistä. POVET on osa 
ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmää (OIVA ja HERTTA), 
johon kootaan ympäristöhallinnon keräämää ja tuottamaa tietoa ympäristöstä.

• Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytönsuunnittelussa ja ympäristö-
lupamenettelyssä, Suomen ympäristö 38/2006 

• Ampumarata-alueiden pilaantunut maaperä, Suomen ympäristö 543
• Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus, Suomen ympäristökeskuksen 

ympäristöopas/2009 

14.2.5  

Määräykset pintavesien suojelusta

Pintavesin pilaantumisen ehkäisemistä säädellään yleisellä tasolla ympäristönsuo-
jelulaissa (86/2000). Pintavesien suojelusta ja niiden laadun parantamisesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista aineista 
(868/2010). Vesiin kohdistuvia tarkkailumääräyksiä annettaessa on otettava huomi-
oon myös vesienhoidon järjestämistä annetun lain (1299/2004) mukaiset seuranta-
tarpeet. Säädösten yleisenä tavoitteena on lopettaa keralla tai vaiheittain vesiympä-
ristölle vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoumat pintavesiin. 

Suomessa ei ole pintaveden pilaantuneisuuden ohjearvoja. Valtioneuvoston asetus 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (868/2010) koskee myös pinta-
vettä ja se sisältää luettelon vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista sekä 
niiden ympäristönlaatunormit38. Asetuksessa on määritelty ympäristönlaatunormi 
lyijylle ja sen yhdisteille39 (taulukko 5). Pintaveden tilaa ja vesistön pilaantuneisuutta 
arvioidaan tapauskohtaisesti mm. hyödyntäen ympäristönlaatunormeja, tietoa taus-
tapitoisuuksista ja pidempiaikaisen seurannan tuloksia. 

Taulukko 5. Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet sekä niiden ympäristönlaatunormit 
(Ympäristönlaatunormi AA-EQS1 ja 2 ).

Aine Sisämaan pintavedet [µg/l] Muut pintavedet [µg/l]

Lyijy ja lyijy-yhdisteet 7,2 7,2

1) Tämä parametri on aritmeettisena vuosikeskiarvona ilmaistu ympäristönlaatunormi (AA-EQS). 
Se koskee aineen kaikkien isomeerien pitoisuuksien summaa, jollei toisin säädetä. Keskiarvo laske-
taan jokaisessa edustavassa seurantapisteessä kussakin pisteessä yhden vuoden aikana mitattujen 
tulosten aritmeettisena keskiarvona.

38  Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).
39  EU:n prioriteettiaineiden ja muiden pilaavien aineiden osalta yhteisön vesipolitiikan puitteista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi) ja sen nojalla annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden 
luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta.
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2) Lyijyn ympäristönlaatunormi viittaa liukoiseen pitoisuuteen eli liuosfaasiin vesinäytteessä, joka on 
saatu suodattamalla 0,45 μm:n suodattimella tai jonkin muun vastaavan esikäsittelyn avulla. Arvioi-
taessa seurantatuloksia suhteessa ympäristönlaatunormeihin voidaan ottaa huomioon:
	 •		lyijyn ja sen yhdisteiden luonnolliset taustapitoisuudet lisäämällä ympäristön_
 laatunormiin arvio luontaisesta taustapitoisuudesta,
	 •	veden kovuus, pH tai muut veden laadun parametrit, jotka vaikuttavat metallien 
 biosaatavuuteen.

Vesistön pohjakerrostumien eli sedimenttien pilaantuneisuuden arviointiin ei tois-
taiseksi ole olemassa kriteerejä.

Vesienhoitolain (1299/2004) 28 §:n perusteella valtion ja kuntien viranomaisten tu-
lee ottaa toiminnassaan huomioon vesienhoitosuunnitelmat. Ympäristönsuojelulain 
50 § 2 momentin nojalla luvassa on 42 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaan-
tumisen merkittävyyttä arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon järjestä-
misestä annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan 
vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Lupaharkinnassa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota ampumaradan vesiensuojelutoimiin, jos ampuma-
rata sijoitetaan alueelle, jossa vesienhoitosuunnitelmassa esitetään lisätoimia vesien 
hyvän tilan saavuttamiseksi.40

Pintaveden pilaantumisen ehkäisemisen parhaat toimintatavat ja tekniikat (BAT) 
on arvioitava tapauskohtaisesti. Toimet, jotka suojaavat pintavesiä pilaantumiselta 
ja ehkäisevät vesistöjen laadun huononemisen, ovat samoja kuin maaperän ja poh-
javesien suojelussa. 

Luvassa on myös annettava tarvittavat määräykset hulevesien aiheuttaman pinta-
veden pilaantumisen estämiseksi. Ampumaradalta maastoon tai pintavesiin johdet-
tavien käsiteltyjen vesien sekä suoto- ja hulevesien laatua tulee tarkkailla. Tarkkailua 
voidaan alkuvaiheessa suorittaa tiiviimmin ja laajemmalla analyysivalikoimalla. Siten 
veden laadussa ja vesistössä tapahtuvat vuodenaikaisvaihtelut saadaan selvitettyä. 
Tällaisen ”tutkinnallisen jakson” jälkeen seurantaohjelma voidaan suunnitella entistä 
hyödyllisempää tietoa antavaksi ja kustannustehokkaammaksi. Päästörajoja asetetta-
essa tulee huomioida paikalliset olosuhteet kuten pintavesien taustapitoisuus ja sen 
käyttötarkoitus sekä yleiset ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvät laatutavoit-
teet. Tarvittaessa voi pyytää ELY-keskuksen kannanottoa esitetystä tarkkailuohjel-
masta ja tuloksista sekä suojaustoimien riittävyydestä.

Pintaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi lupamääräykset voivat koskea terveys- 
ja ympäristöhaitan estämisen ja minimoinnin varmistamista sekä ympäristön laadun 
varmistamista esim.

• pintaveden näytteenottopaikan rakentamista,
• valumavesien johtamista ja käsittelyä tai 
• pintaveden tilan tarkkailua ja raportointia.

Esimerkki:

Määräykset:
Taustavallista kerätyt suoto- ja hulevedet johdetaan kootusti avo-ojaan. Toiminnan-
harjoittajan tulee tarkkailla esittämänsä suunnitelman mukaisesti johdettavan veden 
laatua kolmesti vuodessa kolmen vuoden ajan. Tulokset tulee toimittaa kaupungin ym-
päristöviranomaiselle ja ELY-keskukselle vuosittain 30.4. mennessä. Tarkkailutulosten 
perusteella toiminnan harjoittaja esittää tarkennetun tarkkailusuunnitelman vuoden 
2013 loppuun mennessä.

40  Ympäristöministeriö. 2010. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 
1/2010. 
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Johdettavan veden lyijypitoisuus ei saa ylittää vesiympäristölle asetettua ympäris-
tönlaatunormia 7,2 µg/l. Mikäli tarkkailussa havaitaan raja-arvon (7,2 µg/l) ylittäviä 
pitoisuuksia, tulee toiminnanharjoittajan esittää kolmen kuukauden kuluessa tuloksien 
saamisesta arvio päästön merkittävyydestä ja vaikutuksista Onkijärveen sekä ehdotus 
tarvittavista toimista. Kaupungin ympäristöviranomainen voi antaa raja-arvot ylittävien 
tarkkailutulosten perusteella lisämääräyksiä vesien käsittelystä tai johtamisesta.

Näytteenoton laatu on turvattava sertifioituja näytteenottajia käyttämällä. Määrityk-
set on suoritettava laboratoriossa, jolla on akkreditoitu laatujärjestelmä ja jossa ko. 
menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. 

Perustelu:
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (868/2010) 
sisältää sitovat pintaveden ympäristönlaatunormit, joiden ylittäminen ei ole sallittua 
(1022/2006). Asetuksessa on määritelty ympäristönlaatunormi 7,2 µg/l lyijylle ja sen 
yhdisteille.
 
Keräämällä taustavallin hule- ja suotovedet ja tarkkailemalla säännöllisesti niiden laatua 
varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu Onkijärven pilaantumisen vaara tai sen tilan 
heikkenemistä. Tämänhetkisten näytetulosten perusteella johdettavan veden haitta-
ainepitoisuudet alittavat selvästi em. laatunormit ja siksi luvassa ei tällä hetkellä katsota 
tarpeelliseksi antaa johdettavan veden puhdistamista koskevia määräyksiä.

Haitta-aineiden raja-arvojen hetkellinen ylittyminen ei välittömästi aiheuta kielletyn 
seurauksen syntymistä. Seuraus voi aiheutua vähitellen haitta-aineiden kulkeutuessa 
Onkijärveen ja kerääntyessä sedimenttiin. Mikäli haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät 
raja-arvot, tulee toiminnanharjoittajan toimittaa ympäristöviranomaisille riskinarvio 
ja toimenpide-esitykset kielletyn seurauksen ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä ei voida 
määrittää etukäteen, sillä niiden sisältö riippuu syntyneestä tilanteesta. Muuttuneessa 
tilanteessa viranomainen voi antaa tarvittavat lisämääräykset vesistön laadun takaami-
seksi ja pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistamiseksi edellytetään, että näytteet ottavat 
sertifioidut näytteenottajat ja että tulosten analysointiin käytetään laboratorioita, 
jotka ovat akkreditoineet käytettävän menetelmän.

Peruste: YSL 4 §, 5 §, 42 §, 43 §, 55 § ja 108 §, YSA 19 § ja 37 § sekä JL 8 § ja 13 §

Keskeistä tausta-aineistoa
• Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
• Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista annetun asetuksen muuttamisesta (868/2010)
• Pintavesien tilan tietojärjestelmän (PIVET) vedenlaatuosio sisältää vesiviran-

omaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten vedenlaadun 
tarkkailuissa analysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia järvistä, 
joista ja rannikkovesistä. Aineistot ovat käytettävissä ympäristö- ja paikkatie-
topalvelu OIVAn kautta. 

• Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytönsuunnittelussa ja 
ympäristölupamenettelyssä, Suomen ympäristö 38/2006 

• Haitallisten aineiden tarkkailu − päästöt ja vaikutukset vesiin. 
Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2010. Suomen ympäristökeskus

• Ampumarata-alueiden pilaantunut maaperä, Suomen ympäristö 543.
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14.2.6  

Määräykset jätevesistä ja niiden käsittelystä

Jätevesiä ja jätevesipäästöjä maaperään ja vesistöön muodostuu lähinnä saniteettiti-
loista. Läheskään kaikilla radoilla tällaisia jätevesiä ei synny. 

Jätevesien puhdistamisella ja tarkkailulla pyritään vähentämään päästöistä aiheu-
tuvaa rehevöitymistä sekä muita haitallisia vaikutuksia vesistöihin ja pohjavesiin. 
Käsittelyn on oltava talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (209/2011) mu-
kaista. Asetuksessa määritellään vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistuksesta, 
jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta.

Jätevesien käsittelyä koskeva lupamääräykset voivat käsitellä 
• käsittelytapaa ja johtamispaikkaa,
• mikäli jätevedet käsitellään alueella, vaadittavaa puhdistustasoa, 
• päästö-, käyttö- ja vaikutustarkkailua,
• puhdistuslaitteiden käyttöä ja kunnossapitoa tai
• parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttöä.

Esimerkki:

Määräykset:
Alueelle sijoitetut käymälät ovat lupahakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaan 
kuiva- tai kompostikäymälöitä. Käymäläjäte on toimitettava sille tarkoitettuun käsit-
telypaikkaan. 

Perustelut:
Toiminnan harjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. 
Jätteistä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Peruste: YSL 5 §, 43 § ja 45 § sekä JL 8 § ja 13 §

Keskeistä tausta-aineistoa
• Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004)
• Vesihuoltolaki (119/2001)
• Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)
• Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
• Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun 

pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (366/1994)
• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista (1022/2006)
• Haja-asutuksen jätevedet www.ymparisto.fi/hajajatevesi
• Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon askel askeleelta 

www.ymparisto.fi/ym > Julkaisut > Esitteet > Haja-asutuksen jätevesiasiat 
kuntoon askel askeleelt

• Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje.
www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Vesihuolto > Haja-asutuksen  
jätevedet > Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje 
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14.2.7  

Määräykset jätteistä ja jätehuollosta

Ampumaradalla syntyy jätteitä kuten käytettyjä luoteja, hauleja, hylsyjä, ampuma-
tauluja ja pakkauksia (taulukko 6). Jätteen käsittelyä ohjaa jätelaki (646/2011). Ylei-
set velvollisuudet säilyvät uudessa lainsäädännössä lähes ennallaan, mutta niiden 
etusijajärjestyksen noudattaminen tiukentuu (8 §). Jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentäminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Jätteiden uudelleen käytön, kierrätyksen 
tai muu hyödyntämisen mahdollisuudet tulee tarkastella ennen kuin päädytään 
jätteen loppukäsittelyyn. 

Taulukko 6. Eri jätejakeisiin liittyviä kierrätyssuosituksia

Jätejae Jätelaji Kierrätyssuositus

Maalitaulut 20 01 01 1. paikataan mahdollisuuksien mukaan
2. kotelopakkauskierrätykseen
3. energiajätteeksi
4. sekajätteeksi

Patruunoiden 
hylsyt

20 01 40 1. uudelleen ladattavaksi kelpaavat kerätään erikseen
2. muut toimitetaan metallinkierrätykseen
3. haulikon patruunoiden hylsyt kerätään erikseen  
    metallinkierrätykseen 

Patruunoiden 
pakkaukset

15 01 01 1. uudelleenkäyttöön mahdollisuuksien mukaan
2. kierrätykseen
3. energiajätteeksi
4. sekajätteeksi

Kiekot1) 17 09 04 1. uudelleen käyttö mahdollisuuksien mukaan
2. sekajätteeksi

Luoti ja  
hauliromu2)

17 04 04 1. metallinkierrätykseen

1) Ampumaradalle kertyvän kiekkojätteen poistamisesta määrätään yleensä toiminnan 
lopettamiseen ja muutostilanteisiin liittyvissä määräyksissä. Toiminnan aikana kiekonsirujen  
kerääminen on tarpeen vain poikkeustapauksissa. 
2) puhdas luoti- ja hauliromu, joka ei sisällä esim. maa-aineksia ja jonka lyijyoksidipitoisuus on 
alle 0,5 % Hauli- ja luotijätteiden käsittelyssä ja hyötykäytössä on otettava huomioon niiden  
mahdollinen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi.41 (1129/2001).

Jätelain uudistuksessa ympäristölupavelvollisille toimijoille on määrätty jätekirjan-
pitovelvollisuus (118 §). Kirjanpitoon on toiminnan luonteen mukaan sisällytettävä 
tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, 
määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä 
(119 §). 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Lisäksi määräyksiä annettaessa 
on huomioitava ympäristönsuojelulain (YSL 43 §) ja sen nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset. Määräyksissä voidaan viitata myös kunnan tai kaupungin omiin jäte-
huoltomääräyksiin.
Määräyksiä annettaessa yhtenä tavoitteena on se, etteivät lähialueet roskaannu, jol-
loin hauli- ja luotijätteiden leviäminen naapurikiinteistöille tulee estää. 

Jätteiden osalta lupamääräykset voivat koskea jätteiden 
• määrän vähentämistä, 
• keräystä ja poistamista,
• varastointia,
• kuljetusta,
• kierrätystä tai 
• jätekirjanpitoa. 

41  Dahlbo, H. 2002. Jätteen luokittelu ongelmajätteeksi − arvioinnin perusteet ja menetelmät. Suomen 
ympäristökeskus, Ympäristöopas 98.
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Esimerkki:

Määräykset:
Ampumarata-alueella syntyneet jätteet on käsiteltävä siten, ettei niiden käsittelystä tai 
varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Ampumaradan jätehuollossa on noudatet-
tava kunnan jätehuoltomääräyksiä sekä jätelakia. Jätteiden muodostumista on pyrittävä 
kaikin tavoin vähentämään. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikallaan 
ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödyn-
nettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. 

Vaarallisten jätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen 
kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja 
tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. 

Perustelut:
Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätet-
tä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on pyrittävä hyödyntämään. Lisäksi 
toiminnanharjoittajan on huolehdittava asianmukaisesta jätehuollon järjestämisestä. 

Ampumaradan vaarallisten jätteiden jätehuolto on järjestettävä jätelain periaatteiden 
mukaisesti terveydelle ja ympäristölle haittaa aiheuttamatta.

Peruste: YSL 5 §, 43 § ja 45 § sekä JL 8 § ja 13 § 

Keskeistä tausta-aineistoa
• Jätelaki (JL) (646/2011) ja sitä koskeva hallituksen esitys HE 199/2010
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA) (179/2012)
• Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 
• Salmenperä H. Jätteiden synnyn ehkäisy ympäristölupamenettelyssä. 

Ympäristöopas 116. Suomen ympäristökeskus. 2004.
• Ampumarataopas − Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisu 87
• Dahlbo H. Jätteen luokittelu ongelmajätteeksi. Ympäristöopas 98. Suomen 

ympäristökeskus 2002
• Wahlström M. Laine-Ylijoki J., Vaajasaari K. ja Joutti A. Jätteiden kaatopaikka-

kelpoisuuden toteaminen -opas. VTT. 2004

14.2.8  

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista

Luvan noudattamisen valvonta perustuu sekä viranomaisvalvontaan että toiminnan-
harjoittajan itsensä suorittamaan tarkkailuun. Luvansaajan on seurattava toimintansa 
vaikutuksia sekä raportoitava näistä tuloksista toimintaa valvovalle viranomaiselle 
(joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus). Tarkkailumääräyksiä 
voidaan antaa toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon tark-
kailusta (JL 120 §) sekä toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen 
ympäristön tilan tarkkailusta (YSL 46 §). 

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittänyt toiminnan ja päästöjen tarkkailun 
järjestämiseksi tarkkailusuunnitelman, joka vahvistetaan päätöksessä ja sitä täyden-
netään tarvittavilla lisämääräyksillä. Pääsääntöisesti tarkkailumääräykset annetaan 
lupapäätöksessä. Toiminnanharjoittaja voidaan myös velvoittaa esittämään päästöjen 
vaikutuksia koskeva erillinen tarkkailusuunnitelma (YSL 46 §). 

Päästöjen tarkkailumääräys voi koskea esimerkiksi päästöjen mittaustapaa, -olo-
suhteita, käytettäviä mittausstandardeja tai mittauslaitteita. Jätehuollon osalta yleen-
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sä velvoitetaan pitämään kirjaa, josta ilmenee mm. jätteiden laji, määrä ja varastoin-
tipaikka (ks. luku 14.2.7). Tarkkailumääräyksellä voidaan velvoittaa myös päästöjen 
eri ympäristöelementteihin kohdistuvien vaikutusten tai päästöjen puhdistustehok-
kuuden tarkkailuun. Määräysten tulee sisältää raportointitapa ja raportointiajat. 

Tarkkailumääräysten sisältö määritellään aina tapauskohtaisesti. Sisältö määräytyy 
luonnollisesti itse toiminnasta, sen laajuudesta ja ympäristövaikutuksista sekä pilaan-
tumisen vaarasta. Tässäkin tulee muistaa hallinnon suhteellisuusperiaate. 

Koska ampumarata vaikuttaa ympäristöönsä myös toiminnan lopettamisen jäl-
keen, tulee toiminnanharjoittaja velvoittaa toimittamaan valvontaviranomaiselle 
suunnitelma toiminnan lopettamisen jälkeisestä tarkkailujärjestelmästä. Toiminnan-
harjoittaja vastaa tästä tarkkailusta myös toiminnan lopettamisen jälkeen (YSL 90 §)

Tarvittaessa voidaan määrätä myös yhteistarkkailusta. Tämä on järkevää eten-
kin, jos vaikutusalueella on useita eri toimijoita, jotka kuormittavat samaa aluetta, 
eikä vaikutuksia voida yksiselitteisesti erottaa toisistaan (esimerkiksi melualueella 
melumittaukset). Tällöin määrätään myös tarkkailusta aiheutuvien kustannusten 
jakautumisesta. Kustannustenjakoperusteena voi tällöin olla esimerkiksi toimintojen 
aiheuttaman kuormituksen suhde. Toiminnanharjoittajat voivat myös sopia yhteisen 
tarkkailun järjestämisestä. On mahdollista, että myös ampumarata määrätään toimin-
nan laajuudesta ja vaikutuksista riippuen osallistumaan alueella tehtäviin pohjaveden 
tilan, vesistön tilan ja melun tarkkailu- ja seurantaohjelmiin.

Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten 
arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitse-
vat vuosiraportin käyttöönsä luvan valvontaa varten. Yksittäisten tutkimustulosten 
raportoinnista voidaan antaa erillinen määräys.42

Määräyksissä esitetään tarkkailun toteutustapa:
• mittaus- ja näytepisteiden lukumäärä ja sijainti,
• mittaus- ja näytteenottotiheys, 
• tehtävät mittaukset ja analyysit sekä käytettävät menetelmät,
• miten, kenelle ja milloin tuloksista raportoidaan,
• seurattaville suureille toimenpiderajat,
• toimenpiteet rajojen ylittyessä sekä
• seurannan muuttamisen ja lopettamisen perusteet.

Toiminnan valvonnasta ja toiminta-aikojen ilmoittamisesta naapureille sekä lupamää-
räysten tiedottamisesta käyttäjille voi olla tarpeen antaa määräyksiä.

Esimerkki:

Määräykset:
Toiminnanharjoittajan tulee nimetä ja ilmoittaa kunnan ympäristökeskukseen ympä-
ristönsuojeluvastaava.

Ampumaradan pitäjän tulee pitää kirjaa toiminnastaan haulikko- ja kivääriradoittain 
eriteltynä:
• laukausten lukumääristä,
• kilpailupäivistä ym. poikkeavista tilanteista,
• toiminnassa syntyneiden jätteiden määrästä ja laadusta, keräyksestä, kuljetuksesta 

ja käsittelystä.

42  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
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Mikäli radalla suoritetaan rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, on niiden vaiku-
tukset melutilanteeseen mitattava. Mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ampu-
maratamelun mittausohjeen (61/1999) mukaisesti. Tulokset arvioineen on toimitettava 
kunnan ympäristökeskukseen viipymättä.

Päästöjä maaperään arvioidaan vuotuisten laukausmäärien perusteella. Maaperässä 
olevan lyijyn ja muiden raskasmetallien määrää ei seurata maaperänäytteiden avulla.

Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun tulee tarkkailla ja arvioida vuosittain otetta-
villa vesinäytteillä toiminnanharjoittajan esittämän tarkkailuohjelman mukaisesti. Mikäli 
mittaustulos ylittää aikaisemmin mitatun taustapitoisuuden vaihteluvälin maksimin (vrt. 
lupahakemuksen liitteenä 3 ollut taustaselvitys), tulee näytteenotto ko. pisteessä uusia. 
Jos myös tarkistusnäytteen pitoisuus ylittää edelleen tavanomaisen tason, toiminnan-
harjoittajan on välittömästi oltava yhteydessä valvontaviranomaiseen. 

Toiminnan vaikutuksia pintaveden laatuun tulee tarkkailla ja niitä arvioidaan vuosittain 
otettavilla vesinäytteillä toiminnanharjoittajan esittämän tarkkailuohjelman mukaisesti. 
Mikäli mittaustulos ylittää aikaisemmin mitatun taustapitoisuuden vaihteluvälin mak-
simin (vrt. lupahakemuksen liitteenä 4 ollut taustaselvitys), tulee näytteenotto ko. 
pisteessä uusia. Jos myös tarkistusnäytteen pitoisuus ylittää edelleen tavanomaisen 
tason, toiminnanharjoittajan on oltava välittömästi yhteydessä valvontaviranomaiseen. 

Näytteenoton laatu on turvattava sertifioituja näytteenottajia käyttämällä. Määrityk-
set on suoritettava laboratoriossa, jolla on akkreditoitu laatujärjestelmä ja jossa ko. 
menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. 

Tarkkailujen tulokset tulee toimittaa kunnan ympäristökeskukseen tammikuun lop-
puun mennessä. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tehdä lisäyksiä ja muutoksia 
tarkkailuvelvoitteisiin. 

Perustelut:
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövai-
kutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Valvontaviranomaiset tarvitsevat 
vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten ja arvioidakseen tarvitaanko 
lisätoimia ympäristön tai lähialueen asukkaiden terveyden suojelemiseksi tai ympäris-
tön laadun varmistamiseksi.

Ampumaradalla on oltava nimetty ympäristönsuojeluvastaava. Ympäristönsuojeluvas-
taavan on tunnettava radan toiminta, sitä koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja 
-määräykset sekä toiminnasta aiheutuvat päästöt, jätteet sekä mahdollisten ympäris-
tövahinkojen torjunta.

Laukausmäärien ja toiminta-aikojen tarkkailulla varmistetaan, että toiminta on lupa-
hakemuksen mukaista ja että lupahakemuksen yhteydessä tehdyt meluselvitykset ja 
ympäristön haitta-ainekuormitusarviot ovat luotettavia. Jätteisiin liittyvällä tarkkailulla 
pyritään estämään alueen roskaantumista ja varmistamaan jätteiden luvanmukainen 
käsittely.

Lupahakemuksen liitteenä olleen meluselvityksen perusteella läheisen Kettukallion 
loma- ja virkistysalueen melutasot eivät nykyisellään ylitä lupamääräyksissä asetettuja 
raja-arvoja. Mikäli toiminta alueella tai sen läheisyydessä muuttuu oleellisesti, esim. 
alueella ammutaan yliääniluodeilla, tai mikäli ympäröivän metsäalueen puustoa huomat-
tavasti harvennetaan, tulee melutasot määrittää uudestaan. Muutoin melutarkkailuun 
ei ole tarvetta.
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Rata-alueen rakenteissa on arviolta 25 000−30 000 kg luoti- ja haulijätettä, ja raken-
teista on mitattu korkeita haitta-ainepitoisuuksia. Haitta-aineiden ei kuitenkaan ole 
todettu 40 vuoden aikana, jona rata on ollut käytössä, kulkeutuneen rakenteiden 
alapuoliseen maaperään. Ympäristöolosuhteissa tai ampumatoiminnassa ei ole tie-
dossa muutoksia, joiden perusteella olisi odotettavissa muutoksia haitta-aineiden 
kulkeutumisen suhteen. Maaperän lisäkuormitusta tarkkaillaankin laukausten määrän 
perusteella. Lisäksi toiminnan harjoittaja on ilmoittanut ympäristölupahakemuksessaan 
tutkivansa maaperän tilaa rakenteiden kunnostustöiden yhteydessä.

Koska rata sijaitsee osin Mäntykankaan I-luokan pohjavesialueella ja kivääriradan ete-
läpuolelta pintavedet virtaavat ojaa myöten Petäsuolle, pyritään tarkkailulla varmista-
maan tehtyjen suojaustoimien riittävyys pohjavesialueen ja läheisen suoalueen osalta. 

Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistamiseksi edellytetään, että näytteet ottavat 
sertifioidut näytteenottajat ja että tulosten analysointiin käytetään laboratorioita, 
jotka ovat akkreditoineet käytettävän menetelmän.

Peruste: YSL 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, 46 §, 55 § ja 108 §, YSA 19 §, NaapL 
17 § sekä JL 8 §, 13 § ja 120 §

14.2.9  

Määräykset selvitysvelvoitteista

Lähtökohtaisesti lupa-asia tulee ratkaisuvaiheessa olla siten selvitettynä, ettei erillisiä 
selvitysvelvoitteita tarvita. Lupapäätöksen tulee perustua hakemuksessa esitettyyn 
ja asian normaalin käsittelyn yhteydessä saatuun tietoon. Sellaisten määräysten an-
taminen, joilla hakemusasiaa käytännössä selvitetään myöhemmin (ns. selvitysmää-
räykset), ei ole suositeltavaa. Joskus kuitenkin selvitysvelvollisuuden määrääminen 
voi olla perusteltua. Näin esimerkiksi siinä tapauksessa, että lupaviranomainen voi 
vasta myöhemmin selventää tai täsmentää annettua lupamääräystä esimerkiksi me-
lumittaus, jota ei ole voitu tehdä ennen toiminnan aloittamista. Selvitysvelvoitteen 
käyttämiseen tulee kuitenkin aina olla erityinen syy (YSL 55 § 3 momentti). Selvitys-
määräyksellä ei saa löyhentää luvan myöntämisedellytyksiä eikä avata mahdollisuut-
ta osapäätöksen antamiseen. Selvitysvelvollisuus ei myöskään saa koskea seikkaa, 
jonka selvittäminen on tarpeen luvanmyöntämisedellytyksien varmistamiseksi.

Esimerkki 1: 

Määräys:
Ampumamelun haitallisuutta ampumaradan ympäristössä olevalle vakituiselle asu-
tukselle on vähennettävä vuosina 2013−14 kivääri- ja pistooliradoilla toteutettavilla 
meluntorjuntatoimenpiteillä. Tavoitteena on impulssiaikavakiolla mitatun A taajuuspai-
notetun enimmäismelutason (LAImax) vähentäminen mainituissa kohteissa keskimäärin 
3 dB:llä verrattuna vuosien 2008 ja 2009 meluselvityksissä mitattuihin melutasoihin. 

Meluntorjuntatoimenpiteitä koskeva suunnitelma on toimitettava ympäristönsuoje-
luviranomaiselle 30.6.2012 mennessä. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaiden 
käyttökelpoisten tekniikoiden kehittymistä ja näitä tekniikoita on hyödynnettävä am-
pumaratatoiminnoissa niin, että melu ja sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisim-
man vähäiset. 

Meluntorjunnan vaikutuksien todentamiseksi melumittaukset on tarpeen uusia lähim-
missä haitta kärsivissä kohteissa. Mittaustulosten avulla viranomainen arvioi tarvetta 
antaa meluntorjunnan osalta täydentäviä määräyksiä.
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Perustelut:
Meluselvityksen perusteella melutaso Mutalan asutusalueen mittauspisteessä ylittää 
A-painotetun enimmäistasona impulssiaikavakioilla lupamääräyksessä annetun raja-
arvon 65 dB (LAImax). Luvan hakijalle annetaan kohtuullinen aika suunnitella ja toteuttaa 
radoille riittävät meluntorjuntatoimenpiteet.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa kuten ampumaradoilla 
on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 
tai vähentämiseksi. Periaatteen soveltamisen tavoitteena on ehkäistä melupäästöjä 
ympäristöön siinä määrin kuin se on mahdollista käyttäen ympäristön kannalta tehok-
kaimpia, taloudellisesti mahdollisia teknisiä ratkaisuja. 

Melun torjuntatoimenpiteiden varmistamiseksi ja ympäristönsuojelulain 5 §:n selvil-
läolovelvollisuuden täyttämiseksi, meluntorjuntatoimien riittävyys on varmennettava 
mittauksin. Viranomainen voi antaa meluntorjunnan osalta täydentäviä määräyksiä 
meluselvityksen tulosten perusteella.

Peruste: YSL 4 §, 42 §, 43 § ja 108 §, YSA 19 § ja 37§ sekä NaapL 17 §

14.2.10  

Määräykset rakenteiden kunnossapidosta 

Ampumaradan ylläpitoon liittyy ratarakenteiden kunnossapitoa ja huoltoa. Mikäli 
toimet on kuvattu ja hyväksytty ympäristölupaan, toimitaan lupapäätöksen mukai-
sesti. Mikäli kunnossapito ja huoltotoimia ei ole kirjattu lupapäätökseen ja mikäli niil-
lä saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, tulee luvansaajan olla hyvissä ajoin 
yhteydessä lupaviranomaiseen ja esittää suunnitelmat tehtävistä toimista. Tällaisia 
toimia voivat olla mm. maanpinnan muokkaukset (suoja- ja taustavallien korotta-
minen, maapinnan peittäminen tai maa-ainesten vaihtaminen) tai ampumakatosten 
korjaus ja uudistaminen. Määräyksissä voidaan kuvata kunnossapito- ja huoltotyöt, 
joiden tekemisestä tulee erikseen ilmoittaa ympäristöluvan valvojalle. 

Esimerkki:

Määräykset:
Mikäli ampumarata-alueen kunnossapidon yhteydessä suoritetaan muuta kuin edelle 
esitettyä maa-ainesten kaivua tai vaihtamista, on maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet 
selvitettävä ennen töihin ryhtymistä. Mikäli maa-ainekset ovat pilaantuneet, tulee 
asiasta tehdä ilmoitus ELY-keskukselle kuukausi ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Perustelut: 
Pyynikin ampumarata-alueella kaivetuissa maa-aineksissa on todettu kohonneita 
haitta-ainepitoisuuksia. Tällaisten maa-ainesten käyttöön ja sijoittamiseen liittyy ra-
joituksia ja velvoitteita, jotka tulee selvittää ennen maa-ainesten kaivua ja samalla tulee 
selvittää toimenpiteiden mahdollinen luvanvaraisuus. 

Peruste: YSL 5 §, 7 §, 28 §, 42 §, 43 §, 45 §, 75 § ja 78 §, JL 4 §, 6 §, 19 §, 51 § ja 52 § 
sekä JäteA 8 §.
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14.2.11  

Määräykset toiminnan lopettamisesta

Lupapäätöksessä varaudutaan siihen, että toiminta loppuu alueella. Viranomaisen on 
varmistettava lupamääräyksin, että ympäristön tila selvitetään ja alue kunnostetaan 
toiminnan päättyessä. Ampuma radoilla tarvittavat toimenpiteet ovat rakenteiden ja 
jätteiden (haulit, luodit ja kiekot, vallien sisältämien jätteiden asianmukainen jälki-
hoito) poistamista, maaperän, pohja- ja pintavesien pilaantuneisuuden selvittämistä 
ja mahdollista kunnostamista sekä jälkitarkkailua. Ampumarata-alueen viimeistely-
toimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen 
estyminen toiminnan päättyessä. Toiminnasta ja alueesta luopuminen, viimeistelytyöt 
ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erillisen suunnitelman perusteella. Tarvittaessa 
myös yksittäisen radan lopettamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma.

Mikäli maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusarviointi osoittaa, että alue on 
puhdistettava, tehdään puhdistustoimenpiteistä ympäristönsuojelulain mukainen 
erillinen ympäristölupahakemus tai ilmoitus (YSL 28 § ja 78 §). Maaperän pilaantu-
neisuuden arviointitarpeesta sekä puhdistustarpeesta ja puhdistuksen tavoitteista 
päättää alueellinen ympäristöviranomainen (ELY-keskus tai AVI) tai kunnan ympä-
ristökeskus (Helsingin ja Turun kaupungeissa).

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava hyvissä ajoin valvontaviranomaiselle toi-
minnan lopettamisesta (viimeistään kolme kuukautta ennen) ja esitettävä yksityis-
kohtaiset suunnitelmat toiminnan lopettamisesta ja alueen puhdistamisesta. Toi-
minnanharjoittaja vastaa toiminnan päättymisen jälkeenkin toiminnan vaikutusten 
selvittämisestä, tarvittavista toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja pi-
laantuneen ympäristön kunnostamisesta sekä tarkkailusta (pilaajan vastuu, YSL 90 §). 

Toiminnan lopettamiseen liittyvistä lupamääräyksistä tulee selvitä
•	 mitä ympäristönsuojeluun liittyviä toimia alueella on tehtävä,
•	 minkälaisia suunnitelmia alueen kunnostamiseksi ja ympäristön 

tarkkailemiseksi on laadittava ja 
•	 kuinka paljon aikaisemmin nämä on toimitettava valvonta-

viranomaiselle hyväksyttäväksi.43

Esimerkki: 

Määräykset:
Toiminnan loputtua radan pitäjän on puhdistettava alue jätteistä ja rakenteista. Sa-
malla on selvitettävä maaperän tila ja tarvittaessa puhdistettava alue ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla. Luvan saajan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista esittää valvontaviranomaisen käsiteltäväksi yksityiskohtainen suunnitelma 
toiminnan lopettamiseen liittyvistä maaperän-, pohja- ja pintavesiensuojelua sekä jäte-
huoltoa koskevista toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta. 

Perustelut
Ampumarata-alueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympä-
ristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen toiminnan päättyessä. Toiminnasta ja 
alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erillisen suun-
nitelman perusteella. Tarvittaessa myös yksittäisen radan lopettamisesta on tehtävä 
erillinen suunnitelma.

Peruste: YSL 43 §, 46 § ja 90 § sekä JL 8 § ja 13 §

43  Suomen ympäristökeskus. 2007. Ympäristölupapäätösten valmistelu − Pienet ja keskisuuret toiminnot. 
Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2007.
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14.8.12  

Muut määräykset

Määräyksin varmistetaan myös toiminnan valvonta. Luvassa annetaan myös määrä-
yksiä, jotka ovat tarpeen valvonnan mahdollistamiseksi (YSL 46 §). Ampumaradalla 
on oltava nimetty ympäristönsuojeluvastaava. Ympäristönsuojeluvastaavan on tun-
nettava radan toiminta, sitä koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja määräykset 
sekä toiminnasta aiheutuvat päästöt, jätteet sekä mahdollisten ympäristövahinkojen 
torjunta. 

Lisäksi määräyksin tulee muistuttaa, että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus 
ilmoittaa valvontaviranomaiselle toiminnassaan tapahtuvista muutoksista, jotta toi-
mintaa voidaan valvoa ja tarvittaessa arvioida uuden lupakäsittelyn tarpeellisuus.

Esimerkki 1: 

Luvan saajan on ilmoitettava 28.2.2012 mennessä toimintaa valvovalle viranomaiselle 
(nimi) ampumaradan hoitajan tai muun ympäristöluvan noudattamisesta käytännössä 
huolehtivan henkilön nimi ja yhteystiedot. Kyseisen henkilön vaihtumisesta on ilmoi-
tettava kuukauden kuluessa.

Perustelu:
Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka on tietoinen tämän lupapäätöksen mää-
räyksistä. Ampumaradasta vastaavan henkilön nimen ja yhteystietojen tulee olla val-
vontaviranomaisen tiedossa. 

Peruste: YSA 9 §

Esimerkki 2: 

Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista tai toi-
minnan keskeyttämisestä kunnan ympäristökeskukselle. Tarvittaessa toiminnalle tulee 
hakea uusi lupa, lupamääräyksiä voidaan muuttaa tai lupa voidaan perua. 

Perustelu:
Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa ar-
vioida muutoksen merkittävyys, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa 
ympäristökeskukselle hyvissä ajoin.

Peruste: YSL 42 § ja 81 § sekä YSA 30 §
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Määritelmiä ja lyhenteitä

Käsitteillä ja lyhenteillä tarkoitetaan tässä oppaassa seuraavaa:

alempi ohjearvo Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetty haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka  
ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-,  
varasto- tai liikennealueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella  
riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.

altistus Haitta-aineen otto eliöön. Altistusta kuvataan aikayksikössä annoksena tai elimistöön päässeenä 
ainepitoisuutena tai -määränä.

ampumarata Ulkona sijaitseva rata, jolla käytetään ruutiaseita (YSA 1 §).

AVI Aluehallintovirasto

A-äänitaso Ihmiskorvan herkkyyden mukaan taajuuspainotettu äänitaso suhteellisen hiljaisille, noin 35−45 dB, 
äänille.

BAT Best Available Technique, paras käyttökelpoinen tekniikka.

BEP Best Environmental Practice, ympäristön kannalta parhaat käytännöt.

C-äänitaso Ihmiskorvan herkkyyden mukaan taajuuspainotettu äänitaso voimakkaille äänille.

ekologinen haitta Luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuva haitta, joka ilmenee haitallisina vaikutuksina yksittäisille 
eliöille, populaatioille, ekosysteemille ja laajasti ottaen koko biosfäärille.

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

haitallinen aine Aine, joka voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa.

impulssimelu Melu, joka sisältää hetkellisiä, enintään 1 s kestäviä ja toisistaan selvästi erottuvia meluhuippuja.

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja  
vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu neuvoston direktiivi (2008/1/EY).

iskemä-ääni Ääni, joka syntyy luodin iskeytyessä kiinteään materiaaliin tai aineeseen.

JL Jätelaki (646/2011) 

JäteA Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

keskiäänitaso Ekvivalenttitaso, samanarvoinen jatkuva äänitaso. Vakioäänitaso, jonka akustinen energia  
tarkasteluaikana on sama kuin tänä aikana esiintyneen vaihtelevan melun energia.  
Yleensä tarkoitetaan A-painotettua keskiäänitasoa LAeq.

kunnostus Riskien rajoittaminen poistamalla niiden lähde tai rajoittamalla haitta-aineiden kulkeutumista  
tai niille altistumista.

kvalitatiivinen Laadullinen

kvantitatiivinen Määrällinen

kynnysarvo Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetty haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.

laukausääni Laukauksen ääni aiheutuu pääosin suupamauksesta. Joissakin tapauksissa voidaan suupamauksen 
jälkeisenä tapahtumana erottaa erilliset luoti- ja iskemä-äänet.

luotiääni Luodin aiheuttama lentoääni.

LSL Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 

LSA Luonnonsuojeluasetus (160/1997)

maalitaulualue Alue, jossa sijaitsee etuvalli, taululaitteet ja niiden takana oleva taustavalli.

maankäyttömuo-
to

Alueen nykyinen tai oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu kaavan mukainen käyttö.

maaperä Kallioperän yläpuolella olevat eloperäiset ja kivennäismaakerrostumat.  
Maaperään eivät kuulu vesistöjen pohjakerrostumat (sedimentit).

melu Ääni, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin  
ihmisen terveydelle vahingollista taikka hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista.

melualue Alue, jossa melutason ohjearvot ylittyvät.

melualtistus Tilanne, jossa henkilö on melun kohteena.

meluemissio Lähteen akustinen säteily, melulähteen melupäästö.

melueste Rakenne tai rakennelma, millä pyritään estämään äänen eteneminen.

MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

NaapL Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

orsivesi Varsinaisen pohjavesiesiintymän tai vettä johtavan kerroksen yläpuolella olevan tiiviin,  
eristävän maakerroksen pidättämä vapaa pohjavesikerros.

pienikaliiperinen 
ase

Ase, jonka kaliiperi on pienempi kuin 12,7 mm, tai haulikko.
Esimerkkejä: urheilupistooli, isopistooli, vapaapistooli, pienoispistooli, pienoiskivääri, vapaakivääri, 
luodikko, hirvikivääri, haulikko, sotilaspistooli, sotilaskivääri, rynnäkkökivääri.



105Suomen ympäristö  23 | 2012

PAH Polyaromaattiset hiilivedyt

pilaantunut maa-
aines

Kaivettu maa-aines, jonka yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus ylittää valtioneuvoston 
asetuksessa 214/2007 säädetyn alemman ohjearvon tai joka on pilaantunut muulla esim. hajuhaitan 
perusteella. Pilaantuneella maa-aineksella ei tarkoiteta muita jätejakeita, jotka ovat erillisinä kerrok-
sina tai jakeina maaperässä.

pilaantunut maa-
perä

Maaperä, jossa ihmistoiminnasta ympäristöön joutuneet haitalliset aineet voivat vaarantaa tai  
haitata ihmisen terveyttä tai ympäristöä, vähentää viihtyisyyttä tai muuten loukata yksityistä tai 
yleistä etua.

PIMA-asetus Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskevan valtioneuvoston asetus 
214/2007.

PIMA-opas Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskeva ympäristöministeriön ohje 
2/2007.

pohjavesi Vesi vyöhykkeessä, jossa maaperän huokostilat (= maaperän pohjavesi) tai kallioperän raot ja  
ruhjeet (= kalliopohjavesi) ovat kokonaan veden kyllästämät. Pohjaveteen kuuluu myös orsivesi.

pohjavesialue, 
luokka I

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.

pohjavesialue, 
luokka II

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

pohjavesialue, 
luokka III

Muu pohjavesialue.

puhdistaminen Haittojen tai riskien selvittäminen ja arviointi sekä niiden seuranta, poistaminen tai merkittävä 
vähentäminen.

riski Melusta tai haitallisista aineista aiheutuvan suoran tai välillisen terveys- tai ympäristöhaitan  
vakavuus ja todennäköisyys.

riskinarviointi Menettely, jossa tunnistetaan, määritetään ja kuvataan riskejä.

riskinhallinta Riskien vähentäminen.

SAL Suomen Ampumaurheiluliitto ry

SML Suomen Metsästäjäliitto

suupamaus Aseen piipusta purkautuvien palokaasujen aiheuttaman paineaallon
synnyttämä ääni.

taustavalli Maalitaulujen takana oleva valli, jonka tarkoituksena on pysäyttää ammutut luodit.

taustapitoisuus Haitallisen aineen luontaisesti tavanomainen pitoisuus maaperässä tai sellainen kohonnut pitoisuus, 
joka esiintyy laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ympäristössä ja joka ei ole peräisin 
kohteessa harjoitetusta toiminnasta. 

terveyshaitta Ihmisessä todettava sairaus, muu terveysvaikutus tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, 
joka vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

TSL Terveydensuojelulaki (769/1994)

vaara Terveys- tai ympäristöhaitan mahdollisuus.

vaarallinen aine Aine, jolla on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaalien luokitusperusteista ja merkintö-
jen tekemisestä (807/2001) tai jäteasetuksen (179/2012) liitteessä 3 mainittuja vaaraominaisuuksia.

vesistö Sisävesialueet kuten järvet, joet, lammet ja purot. Vesistöjä ovat myös merialueiden aluevedet ja 
niiden pohjakerrostumat.

viitearvo Mahdollisten terveys- ja ympäristö riskien perusteella määritelty yleinen pitoisuus- tai annosraja, 
joka osoittaa tietyn, määritellyn riskitason.

VL Vesilaki (587/2011) 

välialue Alue, joka on ampumapaikan ja maalitaulujen välissä.

välivalli Välialueella sijaitseva, yleensä maa-aineksesta rakennettu valli, jonka tarkoituksena on suojata  
rakenteita ja estää kimmokkeiden syntymistä

ylempi ohjearvo Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetty haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä 
maaperä pidetään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealu-
eena taikka muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu.

yläkulissi Luodin lentoradan yläpuolelle peräkkäin asetettuja luodin kestäviä levyjä, jotka estävät luotien  
ampumisen ulos ampumaradalta.

ympäristöhaitta Luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuva haitta tai ympäristön laadun huononeminen.

ympäristönlaatu-
normi

Haitallisen aineen pitoisuus, jota ei saa ympäristön tai terveyden suojelemiseksi ylittää.

YSA Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

YSL Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

YVA-asetus Asetusta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

YVA-laki Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 

äänenpainetaso Äänenpaineen ja standardoidun vertailupaineen suhteen kaksikymmenkertainen logaritmi,  
yksikkö desibeli (dB).
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OSA D − TYÖRYHMÄN  
SUOSITUKSET  
JATKOTYÖKSI
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Työryhmä on päätynyt tämän 
ohjeistuksen lisäksi seuraaviin 
suosituksiin:

1) Ympäristöministeriössä on aloitettu syksyllä 2010 ympäristönsuojelulain  
ja -asetuksen uudistamishanke. Sisäasianministeriö jatkaa aselainsäädännön 
uudistamista tekemällä esiselvitystyötä huomioiden eduskunnan ampuma-
aselainsäädännön uudistamisen I vaiheen hyväksymisen yhteydessä hy-
väksymän ponnen riittävän kattavan ampumarataverkoston toteuttamisen 
edistämisestä. 

 Työryhmä katsoo, että lainsäädännössä olisi selkeästi ja yhteismitallisesti 
määriteltävä käsitteet ampumarata, ampumapaikka ja ampumakeskus.  
Määrittely tulisi tehdä ympäristönsuojelulain ja -asetuksen uudistustyön  
yhteydessä yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa. Yhdenmukaisia kä-
sitteitä tulisi käyttää sekä ympäristöministeriön että sisäasiainministeriön 
toimialaan kuuluvaa ampumaratoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa. 
Ampumaratoihin liittyvien käsitteiden yhdenmukaistaminen lainsäädännös-
sä helpottaisi sekä luvanhakijoiden että eri lupa- ja valvontaviranomaisten 
toimintaa.

2) Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain hakemuksesta liikunta-
paikkahankkeille investointiavustuksia veikkausvoittovaroista. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen kustannusarvioltaan yli  
700 000 euron (ALV 0 %) hankkeiden osalta. Näiden hankkeiden suunnitel-
mista ELY-keskukset antavat opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon,  
joka sisältää myös kannanoton hankkeen rakennusteknisestä tarkoituksen-
mukaisuudesta. ELY-keskus on valtionapuviranomainen kustannusarvioltaan 
20 000−700 000 euron (ALV 0 %) hankkeiden osalta ja selvittää myös näiden 
hankkeiden rakennusteknisen tarkoituksenmukaisuuden. 

 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella (37 §) opetus- ja kulttuuri-
ministeriö voi antaa hankesuunnitelmaa ja muita hakemusasiakirjoja koskevia 
määräyksiä hankkeen toiminnallisuuden, teknisen laadun, turvallisuuden ja 
energiatehokkuuden arvioimiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee am-
pumaratahankkeiden avustushakemusten käsittelyssä kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, että ampumaratahankkeiden suunnitelmat on tehty tämän 
oppaan periaatteiden mukaisesti.

3) Ampumaratojen ympäristöluvissa toiminnanharjoittajalta edellytetään 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä (BAT). Ampumaratoja koskevaa 
BREF-asiakirjaa (BAT Reference Document) ei kuitenkaan ole määritetty. 
Työryhmä pitää tärkeänä, että ampumaratoja koskeva BAT -asiakirja valmis-
tuu pikaisesti. Asiakirja selkeyttäisi sekä toiminnanharjoittajan että lupaviran-



109Suomen ympäristö  23 | 2012

omaisen työtä. Ampumaratojen parasta käyttökelpoista tekniikkaa kehittävä 
kansallinen BAT-työryhmä tekee 2012 aikana ehdotuksen ampumaratoja kos-
kevasta kansallisesta BAT-asiakirjasta, joka vastaa sisällöllisiltä periaatteiltaan 
EU:n BREF-dokumentteja. Työryhmä toivoo, että BAT-työryhmän ehdotuksia 
käytetään osana tätä opasta.

4) Työryhmä näkee tarpeelliseksi, että ampumaratojen ympäristönsuojeluun  
liittyvää lainsäädäntöä kehitetään edelleen siten, että ampumarataverkosto 
säilytetään toimintakykyisenä. Samalla tulisi mahdollistaa ampumarata-
toiminnan keskittäminen tiheään asutuilla väestörikkailla alueilla nykyistä 
suurempiin toimintaa palveleviin yksiköihin. Ampumakeskukset ja esimer-
kiksi olemassa olevat puolustusvoimien ampumaradat olisivat tarpeeksi 
mittavia yksiköitä, jotta ympäristönsuojelun hyvä taso ja naapuruston viih-
tyisyys voidaan taata riittävän laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Samalla 
voitaisiin varmistaa ampumaurheilun tasokkaat harrastemahdollisuudet sekä 
tarvittaessa luoda valmius Suomesta nyt puuttuville kansainvälisen tason 
ampumaurheilupaikoille. Jos puolustusvoimien hallinnassa oleville alueille 
keskitetään ampumatoimintaa, tulee varmistaa, että jokainen käyttäjäryhmä 
vastaa kustannuksista ja velvoitteista omalta osaltaan ja että muusta toimin-
nasta ei aiheudu haittaa puolustusvoimien toiminnalle.

5) Kaavoituksella on ensiarvoisen tärkeä rooli perustettaessa uusia ampumakes-
kuksia ja -ratoja. Kaavoitus tulee laatia siten, että ampumaurheilun toiminta-
edellytykset turvataan ympäristöä kunnioittaen ja naapuruushaittoja aihe-
uttamatta. Hyvän ampumaratatoiminnan perusteet luodaan sekä siviili- että 
sotilaspuolella lähtökohtaisesti kaavoituksella. Kaavoituksessa tehdyt virheet 
kertaantuvat myöhemmissä ympäristölupaprosesseissa tavalla, joihin ei enää 
siinä vaiheessa voida kaikkia osapuolia tyydyttävästi vastata. 

 Ampumaratojen melun haittavaikutuksia rajoitettaessa ensisijaisena keinoina 
ovat maankäyttö ja kaavoitus. Asumiseen tai virkistyskäyttöön tarkoitettuja 
alueita ei tule kaavoittaa ampumaradan melualueille ja niiden välittömään 
läheisyyteen. Näille alueille ei tule sijoittaa myöskään uusia ampumaratoja, 
ellei toiminnan meluvaikutuksia voida rajoittaa siten, että ampumaratamelul-
le asetetut ohjearvot äänitasoista voidaan alittaa.

6) Ampumaratojen melutason ohjearvojen ja säädösten tarkastelu eivät ole 
olleet työryhmän tehtäviä. Työryhmä katsoo, että on syytä harkita erikseen 
valtioneuvoston ampumaratojen melutasosta antamien ohjearvojen (53/1997) 
mahdollisia uudistamistarpeita ympäristöministeriössä meneillään olevan 
ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Tämä on tärkeää sekä ympä-
ristönsuojelutoimenpiteiden että maankäytön suunnittelun kannalta.

7) Selkeytettäessä ampumaratoihin eri lainsäädännössä liittyviä käsitteitä tulisi 
samalla aloittaa työ ampumaratanormin laatimiseksi. Ampumaratojen  
luvanvaraisuuskynnystä tulisi tarkentaa siten, että ympäristölupa edellytet-
täisiin toiminnoilta, jotka olisivat luvanvaraisia ympäristönsuojelulain 30 §  
4 momentin mukaisesti. Tällaisia olisivat esimerkiksi pohjavesialueilla ja  
Natura 2000 -alueen läheisyydessä olevat radat. Muille ampumaradoille  
mahdollistettaisiin hallinnollisesti kevyempi menettely. 

 Mahdollinen säädös ampumaradan ympäristönsuojelun vähimmäisvaati-
muksista voitaisiin laatia tämän ohjeen sekä puolustusvoimien ja Suomen 
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ympäristökeskuksen meneillään olevan kansallisen BAT-raportin pohjalta. 
Ympäristölle kaikkein haitattomimmat toiminnot, kuten tarkkuutuspaikat, 
pienet harjoittelualueet ja satunnaiset paikallisemmat kilpailupaikat jäisivät 
jälkivalvontaan ja tapauskohtaisen ilmoitusmenettelyn varaan. Näin yhden-
mukaistettaisiin ampumaratojen ympäristölupakäytäntöjä ja ympäristönsuo-
jeluvaatimuksia sekä mahdollistettaisiin ratojen hyvä ympäristönsuojelun 
taso, parannettaisiin asukasviihtyisyyttä ja luotaisiin edellytykset kansainväli-
sen tason ampumaharrastustoiminnalle helpottaen samalla harvaanasuttujen 
seutujen harrastusammuntamahdollisuuksia. 

 Tavoite on yhdenmukainen ampumaharrastajien tavoitteenasettelun kanssa, 
jonka mukaan: ”Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaa-
da koko valtakunnan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 
mennessä. Se muodostuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin 
verkostoituneista paikallisista ampumaradoista. Ne olisivat kiinteä osa muuta 
vapaa-ajantoimintaa ja pääosin kunnallisia liikuntapaikkoja.”

8) Yleisten ampumaratatoimintaa koskevien tavoitteiden lisäksi työryhmä toteaa 
lisäksi ympäristöluvan sisältöön liittyen, että 
a) toimintansa aloittavilla radoilla maaperän ja pohjaveden pilaantuminen  

on aina ehkäistävä ennalta. Vanhoilla ampumaradoilla maaperässä on 
yleensä runsaasti hauleja ja luoteja. Näiden osalta mahdollinen pilaantu-
minen ja puhdistamistarve on selvitettävä sekä lisäpilaantuminen estettävä 
kohtuullisen ajan kuluessa.

b)  Ampumarataa koskevassa ympäristölupapäätöksessä tulisi pääsääntöisesti 
edellyttää ammuttujen lyijyluotien ja lyijyhaulien talteenottoa ja toimit-
tamista hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi laitokselle, jolla on lupa näitä 
vastaanottaa. 

c) Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla  
uuden luvan myöntämisen edellytykset maaperän ja pohjaveden suojelun 
kannalta eivät yleensä täyty. Mikäli lupa tällaiselle alueelle myönnetään,  
on pilaantuminen varmuudella ehkäistävä tehokkailla suojaus- ja seuranta-
toimilla.

d) Vanhojen ympäristönsuojelullisesti vaikeilla alueilla sijaitsevien toimin-
taansa jatkavien ampumaratojen ympäristöluvat tulisi asettaa määräaikai-
seksi, jotta voidaan tehokkaasti seurata ympäristön tilan kehittymistä ja 
tarvittaessa luopua ympäristölle vaarallisesta toiminnasta pilaantumiselle 
herkällä alueella. Voimassaoloaikaan vaikuttavia asioita olisivat:
• alueen luonnonolosuhteet (geologia, vesistöt jne.) ja herkkyys 

(etäisyys asutukseen asutus jne.) 
• alueen kuormituksen määrä (esim. paljonko hauleja tai luoteja 

maastoon/vuosi) ja käyttötapa (ammustyypit jne.) 
• lähtötilanne: aiempi kuormitus (maaperän ainepitoisuudet, pohja- 

ja pintaveden laatu alueella)
e) Lupaa ei tulisi myöntää, jos ampumarata-alueen maaperä tai pohja- tai 

pintavesi on jo pilaantunut eli aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle.
f) Luotien ja haulien talteenottojärjestelmä tulisi edellyttää uuden toiminnan 

osalta aina ja vanhan toiminnan osalta määräaikaisen luvan päätyttyä.
g) Määräaikaisessa luvassa olisi oltava määräykset luotien ja haulien talteen-

ottoon ja toiminnan lopettamiseen liittyvästä suunnittelusta.
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9) Ampumarata-alueiden entistämiskustannusten osittaista kattamista varten 
tulisi selvittää mahdollisuutta luoda toissijainen rahoitusjärjestelmä esim. 
SOILI-ohjelman (öljyalan kunnostusohjelma käytöstä poistetuille huolto- ja 
jakeluasemille) tapaan. Ampumatoiminnan päättyessä radan kunnostamiseen 
liittyvä kustannukset ovat merkittävät, haulikkoradoilla jopa satoja tuhansia 
euroja. Yksittäisen ampumaseuran tai maanomistajan mahdollisuudet selviy-
tyä kunnostusvelvoitteista ovat usein vähäiset. AMPY- tai BAT-hankkeiden 
jatkotyönä tulisikin arvioida rahoitustarve sekä selvittä vaihtoehtoisia toissi-
jaisia rahoitusjärjestelmiä ja niiden toteutusedellytyksiä.

 Työryhmä katsoo, että on toivottavaa, että ampuminen ja ampumistaitojen  
kehittäminen tapahtuu aina valvotusti sille tarkoitetulla ja suunnitellulla alu-
eella. Toiminnassa tulee aina noudattaa alan parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa (BAT) sekä huomioida toiminnasta naapurustolle mahdollisesti aiheutu-
vat meluvaikutukset vähentämällä haittoja BAT:a ja BEP:ä käyttämällä.

 AMPY-työryhmä suosittaa lisäksi, että ampumaratoja suunniteltaessa kiinni-
tettäisiin erityisesti huomiota alueen voimassa olevaan ja tulevaan kaavoitus-
tilanteeseen. Samoin tulisi myös kaavoituksessa välttää sijoittumisen suunnit-
telua etukäteen arvioiden riskialttiille alueelle, kuten esimerkiksi vedenhan-
kinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.
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Työryhmä on suosituksissaan ja kannanotoissaan ollut yksimielinen.

Helsingissä 12.12.2011
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Työryhmä on suosituksissaan ja kannanotoissaan ollut yksimielinen.

Helsingissä 12.12.2011
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Liite 1.  Ampumaradan ympäristölupahakemus

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. Toiminta, jolle lupaa haetaan

Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta
               

Kyseessä 
on

 uusi rata Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta                

 olemassa olevan radan olennainen 
 muutos (YSL 28 § 3 mom.)

Muutoksen suunniteltu 
toteutumisajankohta 
               

Mitä muutos koskee?                

 olemassa olevan radan ympäristöluvan lupamääräysten
 tarkistaminen (YSL 55 § 2 mom.)

 olemassa olevan radan ympäristöluvan lupamääräysten 
 muuttaminen (YSL 58 § 1 mom.)

Mitä muutos koskee?                

 olemassa oleva rata, jolla on määräajaksi annettu ympäristölupa ja hakemus koskee toiminnan 
 jatkamista

 olemassa oleva rata, joka on velvoitettu hakemaan ympäristölupaa

 hakemus toiminnan aloittamiseksi 
 ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi  
 tuloa (YSL 101 §)

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen  
lainvoimaista lupapäätöstä                

Selvitys vakuudesta                
Lupaa haetaan seuraaville ampumaradoille:
 kiväärirata             kpl 
 pistoolirata             kpl 
 haulikkorata             kpl
 muu, mikä?                 

2. Hakijan yhteystiedot

Hakijan nimi tai toiminimi 
               

Kotipaikka
               

Y-tunnus
               

Käyntiosoite
               

Postiosoite
               

Puhelinnumero
               

Sähköpostiosoite
               

Yhteyshenkilön nimi
               

Postiosoite
               

Puhelinnumero
               

Sähköpostiosoite
               

Laskutusosoite
               

Verkkolaskuosoite
               

3. Ampumaradan yhteystiedot

Radan nimi 
               

Sijaintipaikka (kunta, kylä)
               

Kiinteistötunnus/-tunnukset
               

Käyntiosoite
               

Postiosoite
               

Puhelinnumero
               

Sähköpostiosoite
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Radan yhteyshenkilö
 sama kuin hakijan 
 yhteyshenkilö

Nimi
               

Puhelinnumero Sähköpostiosoite
                
                

 ei vielä tiedossa, tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Radan koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ)
     itä
     pohjoinen

4. Voimassa oleva ympäristölupa sekä muut päätökset ja sopimukset

  Myöntämis-
päivämäärä

Viranomainen/taho Vireillä

Ympäristölupa                               

Sijoituspaikkalupa                               

Rakennuslupa                               
Poikkeamispäätös                               
Toimenpidelupa                               
Maanomistajan suostumus radan sijoittamiselle  
(maanvuokrasopimus)

                              


Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?                                              
Sopimus jätevesien ja/tai kuivatusvesien johtamisesta

a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä                               


b) Lupa vesien johtamiseksi vesistöön                               
c) Lupa vesien johtamiseksi ojaan tai maahan                           


d) Maanomistajan suostumus vesien johtamiselle                               


Muutoksenhakutuomioistuimen päätös

a) ympäristöluvasta                               
b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?                                              
Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia 
asioita?
 Ei
 Kyllä, mitä?                

 Tiedot on esitetty liitteessä nro                

5. Tiedot ampumarata-alueen kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista toiminnoista sekä näiden omistajista ja 
haltijoista yhteystietoineen

               

 Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. Tiedot ampumaradan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista, asutuksesta sekä selvitys alueen 
kaavoitustilanteesta

Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta
               

Tarkempi selvitys pohjavedestä (jos ampumarata sijaitsee pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä)
               

LIITE 1/2
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Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)

  Maakuntakaava
  Ranta-asemakaava
  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

 Yleiskaava 
 Poikkeamispäätös

 Asemakaava, tontin kaavamerkintä:                
 Suunnittelutarveratkaisu

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

7. Sijaintipaikan rajanaapurit, muut mahdolliset asianosaiset sekä lähiympäristön muut häiriölle alttiit  
kohteet

Selvitys rajanaapureista sekä muista asianosaisista (tilan nimi ja RN:o tai kiinteistötunnus, omistaja ja osoite)
               

Häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 5 km etäisyydellä ampumaradasta:

Lähin kohde (merkittävä 
myös sijaintikarttaan, liite A) Kohteen nimi

Etäisyys ampuma-
radasta (m)

Merkintä ampumaradan si-
jaintikartalla (liite A)

Yksittäinen asuinkiinteistö 
(alle 3 km etäisyydellä)                                              
Yksittäinen loma-asunto 
(alle 3 km etäisyydellä)                                              

Koulu tai päiväkoti                                              

Leikkikenttä                                              

Sairaala                                              

Virkistysalue                                              
Poikastuotantotila (esim. 
turkistarha)                                              

I tai II luokan pohjavesialue                                              

Pohjavedenottamo                                              

Yksityinen kaivo                                              

Natura 2000 -alue                                              

Muu luonnonsuojelualue                                              

Muu häiriölle altis kohde                                              

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

8. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista

               
  Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro                
  Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro                

9. Tiedot ampumaradan/-ratojen toiminnasta

Radan nimi tai numero                                              

Radan tyyppi   kiväärirata
  pistoolirata
  haulikkorata
  skeet
  trap
  sporting
muu, mikä?                

  kiväärirata
  pistoolirata
  haulikkorata
  skeet
  trap
  sporting
muu, mikä?                

  kiväärirata
  pistoolirata
  haulikkorata
  skeet
  trap
  sporting
muu, mikä?                

Rataa käyttävät  puolustusvoimat
 seurat
 muut, ketkä?                

 puolustusvoimat
 seurat
 muut, ketkä?                

 puolustusvoimat
 seurat
 muut, ketkä?                

Käyttöajat
 maanantai-perjantai klo
 lauantai klo
 sunnuntai klo

                                             

LIITE 1/3



118  Suomen ympäristö  23 | 2012

Ajat, jolloin radalla ei ammu-
ta (kuukaudet, viikonpäivät 
ja kellonajat)

                                             

Ampumapaikkoja (kpl)                                              

Aseet, joita käytetään                                              

Selvitys äänenvaimentimien 
käytöstä

                                             

Laukausmäärät
 vuodessa
 kuukausittain eriteltyinä

               
               

               
               

               
               

Yliäänipatruunoiden osuus 
patruunoista (vuodessa)

 %  %  %

Luotien talteenotto-järjes-
telmä

  ei
  on

  ei
  on

  ei
  on

Onko iskemäkohdat poistet-
tu taustavallista?

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta valliin on tehty 
 muutoksia, mitä?                

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta valliin on tehty 
 muutoksia, mitä?                

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta valliin on tehty 
 muutoksia, mitä?                

Onko haulit poistettu hauli-
en putoamis alueelta?

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta putoamis-
 alueelle on tehty 
 muutoksia, mitä?                

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta putoamis-
 alueelle on tehty 
 muutoksia, mitä?                

  on, milloin ja mihin 
 maa-aines on sijoitettu?                
  ei, ovat jäljellä 
 muuttamattomina
  ei, mutta putoamis-
 alueelle on tehty 
 muutoksia, mitä?                

Käyttöönottovuosi                                              

Arvio kilpailutoiminnasta 
(kuinka usein ja laukaus-
määrät)

                                             

Tiedot radan rakenteista, niiden sijainnista ja korkeuksista (katokset, sivuvallit, taululaitteet, yläkulissit ja välipenkat ym., 
merkittävä myös asemapiirrokseen liitteessä B)
               

Taustavalli on
  luonnonrinne
  rakennettu, jonka materiaaleina on: 
  puhdas maa-aines 
  pilaantunut maa-aines (sisältää esim. hauleja) 
  puu 
  muu, mikä?                

Vallin mitat:                

Tiedot ampumasuunnista (merkittävä myös asemapiirrokseen liitteessä B)
               

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

10. Tiedot vedenhankinnasta, -käytöstä ja viemäröinnistä 

  Ampumaradalla ei ole juoksevaa vettä tai viemäröintiä  siirry kohtaan 11
Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan? 
               

Vedenkulutus keskimäärin (m3/a)
               

Talousjätevedet
  johdetaan jätevesiviemäriin
  johdetaan umpisäiliöön, josta kuljetetaan jätevesiviemäriverkostoon
  käsitellään muulla talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen 209/2011 mukaisella tavalla, miten?                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro     
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11. Liikenne ja liikennejärjestelyt

Ampumaradan toiminnasta aiheutuvat liikennemäärät
  kevyet ajoneuvot:                 käyntiä/vko
  raskaat ajoneuvot:                käyntiä/vko

  Tiedot on esitetty liitteessä nro           

12. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

  Radalla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?                
  Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

13. Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen

A. Tiedot melusta ja sen vähentämisestä

                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

B. Tiedot maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista

                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

C. Tiedot päästöistä vesistöön ja viemäriin sekä niiden vähentämisestä

                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

D. Tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden määristä ja käsittelystä

Jätenimike Arvioitu määrä 
(kg/a)

Käsittely- tai hyö-
dyntämistapa

Toimituspaikka (jos tiedossa)

Maalitaulut                                              

Patruunoiden pakkaukset                                              

Muoviset haulikupit                                              

Hylsyt                                              

Muu metalliromu                                              

Kiekot                                              

Luodit ja haulit                                              

Puujäte                                              

Sekajäte                                              

Biojäte                                              

                                                            

                                                            

                                                            

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta
               

  Tiedot on esitetty liitteessä nro 
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14. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) 
soveltamisesta

Miten toiminta edustaa tai tulee edustamaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (tekniikat, käytännöt ja aikataulut)?
                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

15. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

A. Arvio melun vaikutuksista
                

B. Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin
                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

16. Tiedot käyttötarkkailusta, päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä  
mittausmenetelmistä

A. Käyttötarkkailu
                

B. Päästö- ja vaikutustarkkailu
                

C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus
                

D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat
                

  Tiedot on esitetty liitteessä nro                

17. Hakemukseen liitettävät tiedot

  Sijaintikartta (liite A)
  Asemapiirros (liite B)
  Kaavakartta tai -ote (liite C)
  Yhdistysrekisteriote (liite D)
  Mahdollisesti tehty sopimus alueen puhdistamisesta ja sen kustannuksista (liite E)
  Muu, mikä?                
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1. Toiminta, jolle lupaa haetaan

Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti ampumaradan toiminta. Tietojen tarkoituksena 
on antaa viranomaiselle ja asianosaisille hyvä yleiskuva siitä, mille ja minkälaiselle 
toiminnalle lupaa haetaan. Tärkeimpiä tietoja ovat ampumaradan nimi, paikka ja 
radan tyyppi (esim. Mäntsälän pistooliampumarata). 

Kohdassa ilmoitetaan, millä perusteella ampumaradalle haetaan ympäristölupaa  
(ks. Ampumaratojen ympäristölupaoppaan1 luku 6.3 ”Milloin ympäristölupahake-
mus on tehtävä?”) eli onko kyseessä

• uusi rata ja mikä on toiminnan suunniteltu aloitusajankohta
• olemassa olevan radan olennainen muutos, muutoksen kohde ja  

suunniteltu muutosajankohta (YSL 28 § 3 momentin mukaisesti)
• olemassa olevan radan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 

(YSL 55 § 2 momentin mukaisesti; huomaa määräaika, johon mennessä  
hakemus on jätettävä)

• olemassa olevan radan ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen 
ja muutoksen kohde (YSL 58 § 1 momentin mukaisesti),

• olemassa olevan radan määräaikaisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan 
jatkaminen (huomaa määräaika, johon mennessä hakemus on jätettävä)

• olemassa oleva rata, joka on velvoitettu hakemaan ympäristölupaa 
• lupa toiminnan aloittamiselle ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa 

(YSL 101 § mukaisesti), mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminnan saisi 
aloittaa ennen kuin mahdolliset valitukset lupapäätöksestä on käsitelty vali-
tustuomioistuimissa. Perustelut tarpeelle aloittaa toiminta ennen lupapäätök-
sen lainvoimaisuutta ja selvitys vakuudesta ja sen suuruudesta esitetään tässä 
yhteydessä.

Toiminnan aloittaminen edellyttää aina lainvoimaista lupaa (ks. Ampumaratojen 
ympäristölupaoppaan luvut 6.3.1 ”Uuden toiminnan aloittaminen” ja 9 ”Toiminnan 
aloittaminen”). 

Ilmoitetaan myös, minkä tyyppiselle ja kuinka monelle ampumaradalle lupaa 
haetaan.

2. Hakijan yhteystiedot

Täytetään lupaa hakevan toiminnanharjoittajan eli yksityishenkilön, ampumaseuran, 
metsästysseuran tms. nimi tai toiminimi, kotipaikka, mahdollinen yritys- ja yhtei-
sötunnus sekä yhteystiedot. Ilmoitetaan myös yhteys henkilön nimi ja yhteystiedot. 

1  Ympäristöministeriö 2012. Ampumaratojen ympäristölupa − opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja 
valvontaviranomaisille.

Liite 2.  Ampumaradan ympäristölupahakemus- 
lomakkeen täyttöohje
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Yhteyshenkilönä voi toimia myös ulkopuolinen taho kuten konsultti. Lisäksi ilmoi-
tetaan laskutusosoite (postiosoite tai mahdollinen verkkolaskuosoite).

Hakemukseen on hyvä lisäksi merkitä se henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkir-
joitusoikeus ja henkilö johon yhdistystä koskevissa asioissa (kuten ympäristölupa-
asiassa) voidaan tarvittaessa saada pikaisestikin yhteys.

Jos ampumaradan yhteyshenkilöissä tapahtuu muutos, on tästä tehtävä ilmoitus 
lupaa valvovalle viranomaiselle. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan edellytä uutta lupa-
hakemusta.

3. Ampumaradan yhteystiedot

Ilmoitetaan ampumaradan nimi, sijaintipaikka, kiinteistötunnus sekä yhteystiedot. 
Lisäksi ilmoitetaan radan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Ampumaradan sijainti esitetään sijaintikartalla (liite A) ja asemapiirroksessa (liite 
B). Asemapiirrokseen on merkittävä myös ampumasuunnat. Radan sijaintipaikan itä- 
ja pohjoiskoordinaatit ilmoitetaan yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ). Koordinaatit saa 
selville esim. Kansalaisen karttapaikasta (www.karttapaikka.fi, Muunna-toimin nossa 
kohta ”KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto”).

4. Voimassa oleva ympäristölupa sekä muut päätökset ja sopimukset

Taulukoon kirjataan kaikista ampumaradan ympäristöasioihin liittyvistä ja voimas-
saolevista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista myöntämispäivämäärä 
ja myöntänyt viranomainen tai taho. Lisäksi ilmoitetaan, onko ympäristöluvasta tai 
jostakin muusta päätöksestä valitettu muutoksenhakutuomioistuimeen ja mahdol-
lisesti jo annetun tuomioistuinpäätöksen myöntämispäivä. Ympäristöluvan muu-
toksenhakutuomioistuimina ovat ensimmäisessä vaiheessa Vaasan hallinto-oikeus 
ja viimeisenä asteena korkein hallinto-oikeus. Jos asia on vireillä, laitetaan rasti asi-
anomaiseen kohtaan. 

Tarvittaessa ilmoitetaan, onko samanaikaisesti vireillä muita rekisteröitävään toi-
mintaan mahdollisesti liittyviä asioita, kuten yksityistietoimituksia.

5. Tiedot ampumarata-alueen kiinteistöistä ja niillä sijaitsevista 
toiminnoista sekä näiden omistajista ja haltijoista yhteystietoineen

Esitetään tiedot niistä kiinteistöistä, joilla toiminta sijaitsee (kiinteistön nimi, kunta, 
kylä ja RN:o tai kiinteistötunnus) ja niillä sijaitsevista toiminnoista sekä näiden omis-
tajista ja haltijoista yhteystietoineen.

6. Tiedot ampumaradan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista, 
asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta

Ampumarata on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheu-
du ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan tehokkaasti 
ehkäistä. Sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan 
luonne ja pilaantumisen todennäköisyys. Ampumaratojen osalta tarkastellaan eri-
tyisesti melua ja haitallisten aineiden leviämistä ympäristöön (ks. Ampumaratojen 
ympäristölupaoppaan luku 4 ”Ampumaratojen keskeiset ympäristövaikutukset”). 

Kun arvioidaan suunnitellun toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta, on otettava 
huomioon myös alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa 
kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset (YSL 6 § 2 
mom.). Oikeusvaikutteinen kaava voi olla joko yleiskaava tai asemakaava. Toimintaa 
ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Ampumaradan perustamista suunnittelevan 
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onkin ensi töikseen otettava selvää alueen nykyisestä ja tulevasta kaavoituksesta ja 
siitä mahdollisesti aiheutuvista sijoittumisen rajoitteista.

Kaavamääräykset ovat sijoittumisen suunnittelun keskeinen työväline. Maakun-
takaavassa ampumarata voidaan merkitä kohdemerkinnällä (EA) tai aluevarausta 
osoittavalla merkinnällä erityisalueena (EA) ja puolustusvoimien sekä rajavartio-
laitoksen varuskunta-, varasto-, varikko ym. alueet EP-merkinnällä ja ampuma- ja 
harjoitusalueet EAH-merkinnällä. Toimintaan liittyvä melualue voidaan merkitä 
me-, vaara-alue va- ja suojavyöhy ke sv-merkinnällä. Mahdollinen rakentamisrajoi-
tusalueen raja voidaan osoittaa rr-merkinnäl lä. Yleiskaavassa ampumaradat ja niihin 
liittyvät merkinnät esitetään vastaavalla tavalla kuin maakuntakaavassa.

Lisäksi tulee tarkastella toimintaa suunnitellulla alueella siitä näkökulmasta, mil-
laisella sijoittumisella alueen sisällä mahdolliset ympäristövaikutukset olisivat vähäi-
simmät. Tämä saattaa merkitä esimerkiksi rakennusten tai rakennelmien sijoittelun 
taikka ampumasuuntien muuttamista. Tämä sijoitusharkinta kannattaa tehdä alueen 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Eri sijoitusvaihtoehdoista on hyvä neuvotella 
myös lupaviranomaisen kanssa. Hyvin ja viranomaisten kanssa yhteistyönä suorite-
tulla sijoitusharkinnalla voidaan vaikuttaa toiminnalle asetettaviin lupamääräyksiin 
tai estää hakemuksen mahdollinen hylkääminen väärän sijoituspaikan vuoksi. 

Ampumaradan sijaintipaikasta, sen ympäristöstä ja ympäristön laadusta sekä maan-
käyttötilanteesta esitetään ainakin seuraavat tiedot:

• kuvaus alueen maa- ja kallioperän laadusta sekä pohjaveden pinnan tasosta; 
tämä vaikuttaa oleellisesti haitallisten aineiden kulkeutumiseen pohjavesiin 
ja/tai pintavesiin

• kuvaus maaperän puhtaudesta (pilaantumista mahdollisesti aiheuttaneet 
toiminnot sekä pilaantuneisuudesta tehdyt selvitykset)

• melutilanteen yleiskuvaus sisältäen myös ympäristön muut melulähteet  
(melumittaukset ja -selvitykset)

• tiedot maaston korkeuseroista ja puustosta (vaikuttaa melun leviämiseen)
• liikenteen kuvaus (liikenneväylät ja liikennemäärät lähiympäristössä;  

ampumaradasta aiheutuva liikenne kuvataan kohdassa 11)
• tieto sitä, ettei alueella ole pohjaveden muodostumisalueita, pohjavesialueita 

tai kaivoja.

Jos ampumarata sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella (luokka II) tai sellaisen läheisyydessä, hakemukseen on liitettävä 
selvitys

• pohjaveden laadusta ja tilasta, 
• pohjaveden muodostumisesta, 
• pohjaveden pinnan tasosta ja virtauksista, 
• maapohjan kaltevuudesta (esimerkiksi peruskarttojen avulla), 
• vedenottamoista ja käytössä olevista kaivoista, sekä 
• suojatoimenpiteistä ja vesilain (264/1961, 587/2011) nojalla annetuista  

suoja-aluepäätöksistä ja niiden määräyksistä. 

Lisätietoja ympäristöolosuhteista ja haitallisten aineiden vaikutuksista löytyy ampu-
maratojen ympäristölupaoppaan luvusta 4. Geologisia maaperäaineistoja saa esimer-
kiksi osoitteesta www.gsf.fi/geotieto/kartat/.

Kaavoitus- ja maankäyttötilanteesta ilmoitetaan,
• onko alueella hyväksyttyä kaavaa, kuka sen on hyväksynyt ja milloin  

(maakunta-, yleis-, asema- tai rantakaava, kaavakartta tai -ote hakemuksen 
liitteeksi C), 
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• onko alueella voimassa maankäyttö- ja rakennuslain  
mukainen poikkeamispäätös vai 

• onko ampumarataa koskeva kaavamuutos vireillä.

Lisäksi 
• kuvataan alueen maankäyttötiedot (asutuksen luonne eli vakituista vai  

loma-asumista, teollisuusalueet, maanviljelys- tai metsätalousalueet tms.),
• ilmoitetaan luonnonsuojelusta johtuvat maankäytön rajoitukset.
• luonnonsuojelulain mukainen arviointi on tehtävä siten, että arviointi voidaan 

sisällyttää jo hakemukseen. Säännökset eivät tarkoita sitä, että alueella olisi 
kiellettyä kaikenlainen toiminta, merkitystä on ainoastaan sillä heikentääkö 
suunniteltu toiminta niitä luontoarvoja, mitä alueella suojellaan.

Tärkeillä ja muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla sekä alueilla, jonka 
läheisyydessä pohjavettä hyödynnetään esim. talousvetenä, uuden luvan myöntämi-
sen edellytykset maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta eivät yleensä täyty. Lupa 
voidaan myöntää tällöin vain, jos toiminta on suunniteltu siten, että pilaantuminen 
voidaan varmuudella ehkäistä tehokkailla suojaus- ja seurantatoimilla.

7. Sijaintipaikan rajanaapurit, muut mahdolliset asianosaiset 
sekä lähiympäristön muut häiriölle alttiit kohteet

Ampumaratatoiminnan luonteesta johtuen selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaa-
pureista ja muista mahdollisista asianosaisista on tehtävä riittävän laajana käyttäen 
hyväksi meluselvityksestä saatavaa tietoa. Tiedot (tilan nimi ja RN:o tai kiinteistö-
tunnus, omistaja ja osoite) ovat tarpeen erityisesti hakemuksen nähtävillä olosta tie-
dottamiseksi. Selvityksen tulisi kattaa vähintään kaikki ne kiinteistöt, jotka sijaitseva 
meluselvityksen mukaan alueella, jossa AI-enimmäis ääni taso (LAImax) ylittää päivällä 
60 dB. Melulle herkät kohteet, kuten koulut, lasten päiväkodit, leikkikentät, sairaalat, 
virkistysalueet, on syytä selvittää tätäkin laajemmalta alueelta.

Mainitaan ampumaradan sijaintipaikan rajanaapurit sekä lähiympäristön muut sel-
laiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt, joita toiminta saattaa erityisesti koskea. Ilmoi-
tetaan tiedot

• toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista (tilan nimi ja RN:o tai kiinteistötun-
nus, omistaja ja osoite), sekä

• muista mahdollisista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset 
erityisesti saattavat koskea (tilan nimi ja RN:o tai kiinteistötunnus, omistaja  
ja osoite).

Taulukossa ilmoitetaan sellaiset häiriölle (melulle) alttiit kohteet sekä muut herkät 
kohteet, jotka sijaitsevat alle viiden kilometrin etäisyydellä ampumaradasta. Kus-
takin kohdetyypistä ilmoitetaan kaikki kohteet (esimerkiksi päiväkodit ja sairaalat). 
Asuin- ja lomarakennuksista ilmoitetaan kuitenkin ainoastaan lähin kohde alle kol-
men kilometrin etäisyydellä.

Jokaisen kohteen osalta ilmoitetaan nimi tai muu vastaava tunnistetieto sekä sen 
etäisyys (m) ampumaradasta. Kohteet merkitään myös sijaintikarttaan (liite A), jossa 
käytetyt merkinnät (esimerkiksi lyhenteet) lisätään tarvittaessa taulukkoon. 

Kiinteistöjen rekisteritietoja voi tiedustella maanmittaustoimistoilta  
(ks. www.maanmittauslaitos.fi).
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8. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu 
tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista

Esitetään lyhyt ja käytännönläheinen yleiskuvaus ampumaradan toiminnasta. Yleis-
kuvauksesta tulee käydä ilmi, mitä ja minkä asetyypin ja kuinka montaa rataa hake-
mus koskee, kuinka paljon radalla tullaan ampumaan, sen melupäästöistä ja toimin-
nan ympäristövaikutuksista, vaikutusalueesta ja syntyvistä jätteistä. 

Lisäksi esitetään yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tie-
doista. Ympäristölupaviranomainen voi käyttää tiivistelmää esimerkiksi kuulutuksen 
liitteenä.

9. Tiedot ampumaradan/-ratojen toiminnasta

Taulukkoon täydennetään jokaisesta ampumaradasta seuraavat tiedot:
• radan nimi, numero tai muu tunniste
• radan tyyppi eli kivääri-, pistooli- tai haulikkorata, haulikkoradasta  

lisäksi alatyyppi (skeet, trap tai sporting); jos kyseessä on jokin muu tyyppi, 
ilmoitetaan mistä on kyse

• ketkä rataa käyttävät (puolustusvoimat, erilaiset seurat tai yhdistykset, muut)
• käyttöajat viikonpäivittäin
• ajankohdat, jolloin radalla ei ole ammuntoja  

(kuukaudet, viikonpäivät ja kellonajat)
• ampumapaikkojen määrä (kpl)
• käytettävät asetyypit
• selvitys äänenvaimentimien käytöstä (kuinka yleistä käyttö on, millä aseilla)
• laukausmäärät vuositasolla sekä eriteltynä kuukausittain 
• yliäänipatruunoiden osuus kaikista käytetyistä patruunoista vuositasolla 

(prosenttia)
• onko radalla luotien talteenottojärjestelmä
• onko iskemäkohdat poistettu taustavallista  

(jos on, ilmoitetaan milloin ja mihin vallin maa-aines on sijoitettu;  
ilmoitetaan myös, mikäli iskemäkohtia ei ole poistettu)

• onko haulit poistettu putoamisalueelta (jos on, ilmoitetaan milloin ja mihin 
maa-aines on sijoitettu; ilmoitetaan myös, mikäli hauleja ei ole poistettu)

• käyttöönottovuosi
• arvio mahdollisesta kilpailutoiminnasta (kuinka usein ja laukausmäärät).

Kuvaillaan erilaisten rakenteiden, kuten katosten, sivuvallien, taululaitteiden, ylä-
kulissien ja välipenkkojen sijainti ja korkeus. Yläkulisseista annetaan tiedot myös 
niiden materiaalista. 

Taustavalleista ilmoitetaan, ovatko ne luonnonrinteitä vai rakennettuja valleja, 
käytetyt rakennusmateriaalit ja onko niiden rakentamisessa käytetty puhtaita vai 
pilaantuneita maamassoja (sisältää esimerkiksi vanhoja iskemäkohtia tai hauleja) 
sekä vallin mitat. Lisäksi ilmoitetaan ampumasuunnat melulle altistuviin kohteisiin 
nähden.

Kaikkien rakenteiden sijainnit ja ratojen ampumasuunnat on merkittävä myös 
asemapiirrokseen (liite B).

Jos hakemus kattaa yli kolme rataa, taulukon tiedot tulee esittää erillisellä liitteellä.
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10. Tiedot vedenhankinnasta, -käytöstä ja viemäröinnistä

Jos ampumaradalla ei ole juoksevaa vettä tai viemäröintiä, siirrytään kohtaan 11.
Jos ampumaradalla on käytössä juokseva vesi, ilmoitetaan mistä vesi hankitaan 

(esim. kunnan vesijohtoverkosta) ja keskimääräinen vedenkulutus (m3 vuodessa). 
Lisäksi ilmoitetaan talousjätevesien johtamispaikka ja jos niitä ei johdeta tai kulje-
teta jätevesiviemäriverkostoon, ilmoitetaan muu käsittelytapa. Käsittelyn on oltava 
talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (209/2011) mukainen.

11. Liikenne ja liikennejärjestelyt

Ilmoitetaan ampumaradalla asioivien ajoneuvojen arvioidut määrät viikossa eritel-
tynä kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin. 

12. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Ilmoitetaan ampumaradalle mahdollisesti laaditun ympäristöasioiden hallintajärjes-
telmän tyyppi (ISO 14001, EMAS, jokin muu) ja onko se mahdollisesti myös sertifioitu.

13. Ympäristökuormitus ja sen vähentäminen

Ampumaratatoiminnan merkittävimmät päästöt ovat melu ja luotien ja haulien si-
sältämät haitalliset aineet. Toiminnassa olevista radoista ilmoitetaan keskimääräisen 
toimintavuoden toteutuneet tai suunniteltujen laukausmäärien mukaiset päästöt. Jos 
hakemuksessa on kyse uudesta ampumaradasta tai toiminnan muutoksesta, esitetään 
arvio tai laskelma toiminnan päästöistä. 

A. Tiedot melusta ja sen vähentämisestä

Ilmoitetaan tiedot ampumaradan toiminnasta aiheutuvasta melusta. Käytännössä 
tämä vaatii meluselvityksen teettämistä asiantuntijalla ja selvityksen liittämistä ha-
kemukseen. Selvityksestä on käytävä ilmi ampumalajit, ampumamäärät lajeittain, 
ampumaratojen käyttöajat ja ampumatoiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet, sekä 
tarvittaessa melulle altistuvien asukkaiden tai loma-asuntojen määrä (selvityksen 
tarkkuutta voidaan harkita tapauskohtaisesti). Muun toiminnan aiheuttamasta ym-
päristön melutilanteesta ja melulle herkistä kohteista esitetään tiedot. 

Tiedot on esitettävä radoittain ja eri ratojen yhtäaikainen käyttö ja vuosittaiset 
käyttömäärät on huomioitava meluselvityksessä. On kuitenkin huomattava, että 
melun kokonaisvaikutusta ei arvioida kuten muita päästöjä (vrt. vesipäästöt). Melun 
häiritsevyys riippuu melulähteen ominaisuuksista. Melua aiheuttavien toimintojen 
keskittäminen samalle alueelle yleensä pienentää melulle altistuvien määrää ja saattaa 
pienentää meluntorjuntaan tarvittavia kustannuksia. 

Hakemuksessa on lisäksi esitettävä jo toteutetut melupäästöjen ja melutasojen 
vähentämistoimet sekä mahdolliset suunnitelmat niiden vähentämiseksi aikataului-
neen. Vaikka ampumaradalle asetettua melutason ohjearvoa ei mittausten ja mallin-
nusten mukaan ylitettäisikään mutta alueelta on useita valituksia melusta, on syytä 
selvittää tarkemmin meluhaittaa ja mahdollisia toimia melun vähentämiseksi.
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Ympäristölupaa varten meluselvityksessä tulisi esittää seuraavat asiat2:

I Selvitys ampumaradasta ja sen toiminnasta
• Yleiskartta (esim. peruskartta) radan sijainnista. Kartasta tulee käydä  

ilmi ympäristö, asutus ja muut melulle herkät kohteet (koulut, päiväkodit,  
sairaalat ym.). Yleiskuvaus toiminnasta, josta selviävät muun muassa  
ratojen päivittäiset käyttöajat, käytettävät aseet radoittain, ratojen käyttäjät 
(puolustusvoimat, muut; seurat yms.), päivittäiset (esimerkiksi 7−22) lauka-
usmäärät radoittain (enimmäismäärät ja keskimäärin) ja vuotuinen käyttö 
kuukausittain sekä säännönmukaisesta toiminnasta poikkeavat ammunnat  
(esimerkiksi yö klo 22−7, viikonloput, kilpailut jne.).

• Ratojen (eri ampumalajien ja -paikkojen) sijoitus (asemapiirros) ja melun  
leviämisen kannalta merkittävien ratarakenteiden, kuten meluaitojen ja  
-vallien sijoitus.

• Arvio radan toiminnan aiheuttamasta liikenteestä lähialueiden teillä  
(liikennereitit, ajoneuvomäärät ja pysäköintialueet). Selvitys rata-alueen  
ja sen lähiympäristön kaavoitustilanteesta.

II Arvioidut (laskentamallilla lasketut) meluvyöhykkeet
Jos asuntoja ja muita melulle herkkiä kohteita on vain muutama, esitetään arvi-
oidut laukaus äänten enimmäistasot LAImax (enimmäistaso mitattuna impulssiai-
kavakiolla ja A-taajuus pai no tettuna) ja keskiäänitasot LAeq (ekvivalenttitaso A-
taajuuspainotettuna) ampumaratojen ympäristölupaoppaan luvun 14.2.2 taulukon 
3 määrittämillä alueilla. Jos asuntoja ja melulle herkkiä kohteita on useita ja ne ovat 
eri puolilla rataa, laukausäänten arvioidut enimmäistasot LAImax esitetään melu-
aluekarttoina. Kartoista tulisi käydä ilmi ainakin 60, 65, 70 ja 75 dB:n LAImax -tasoja 
vastaavien melualueiden rajojen arvioitu kulku radoittain ja kaikilta radoilta yh-
teensä. Laskenta tehdään radalla käytettävän meluisimman ja/tai eniten käytetyn 
aseen melupäästön mukaan. Melulle altistuneiden määrä esitetään melukartalla. 

Laskennan lähtötiedot ja niiden sekä arviointimenetelmiin liittyvät epävarmuu-
det esitetään. Ne tulee esittää aina sekä laskennan, että mittausten yhteydessä.  
Myös muita kuin pohjoismaista mallia3 voidaan käyttää esitetyillä reunaehdoilla.

Liikenne selvitetään alueen taustatiedoissa. 

III Mittaukset
Mittauksilla selvitetään yksittäisten laukausten LAImax-tasot jokaiselta radalta melu-
päästöltään suurimman ja/tai eniten käytetyn aseen mukaan. Mittauspaikoiksi va-
litaan melulle herkkiä kohteita ja alueita sekä äänen etenemisen kannalta kriittisiä 
paikkoja, jotta voidaan arvioida meluntorjuntatoimien tarpeellisuus ja riittävyys. 
Ympäristöstä ja akustisista olosuhteista riippuen mittauspaikoiksi valitaan 5−15 
paikkaa, joita voidaan tarpeen mukaan lisätä. Mittaukset tehdään Ampumarata-
melun mittausohjeen (Ympäristöopas 61/1999) mukaan. Mittaukset tehdään vä-
hintään kolme kertaa samoista pisteistä luotettavuuden takaamiseksi. Mittauksista 
laaditaan mittauspöytäkirja.

IV Tulokset ja päätelmät
Meluselvityksessä esitetään ampumamelun vaikutus ympäristöön. Vaikutuksia 
arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa melulle altistuvien määrä melu-

2  Ympäristöministeriö. 2006. Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympä-
ristölupamenettelyssä − Ampumaratatyöryhmän mietintö. Suomen ympäristö 38/2006.
3  Falch, E. 1984. Noise from shooting ranges. A Nordic prediction method for noise emitted by small 
bore weapons.
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vyöhykkeittäin, radan sijaintipaikka ja ympäristö. Mittaus- ja laskentatuloksia 
verrataan ohjearvoihin ja tulosten luotettavuus arvioidaan.

B. Tiedot maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista 

Ilmoitetaan tiedot ampumaratatoiminnan haitta-ainepäästöistä maaperään. Koko-
nais- ja vuosipäästöt voidaan arvioida laukausmäärien perusteella (lyijy, kupari, 
antimoni jne. kg/a). 

Lisäksi vanhoilla radoilla tulee tehdä selvitys ympäristön nykytilasta (perusti-
laselvitys), jossa kuvataan alueelle kertyneen hauli- ja luotijätteen määrä, haital-
listen aineiden pitoisuudet maaperän eri osissa sekä pohjavedessä sekä aineiden 
kulkeutuminen ja levinneisyys. Selvitys tehdään radoittain ja siihen liitetään tiedot 
tutkimustuloksista, tutkimusten ajankohdasta ja suorittajasta, näytepisteiden sijain-
nista ja analysoitujen näytteiden lukumäärästä, näytteistä määritetyistä haitta-aineet 
sekä näytteenotto- ja analyysimenetelmä. Myös kenttämittaukset ja niissä käytetyt 
laitteet kuvataan. Selvityksen päätelmissä arvioidaan suojaustoimien tarpeellisuus 
ja tavoitteet sekä arviointiin liittyvä epävarmuus. Perustilaselvitys ja tutkimuskartta, 
johon merkitään kaikki tutkimuspisteet, liitetään hakemukseen. 

Olemassa olevan ja erityisesti muutettavan toiminnan osalta esitetään tiedot, jos 
hauli- tai luotijätteitä sisältäviä maamassoja on sijoitettu ampumarata-alueella uu-
delleen (esimerkiksi taustavallin pintamaata poistettu ja läjitetty).

Kun on kyse uuden radan lupahakemuksesta, mahdollisen aiemman muunlai-
sen toiminnan aiheuttama maaperän pilaantumisen selvittäminen on luvan hakijan 
oikeusturvan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jos kyseessä on varmuudella puhdas, 
aiemmin käyttämätön maaperä, riittää selvitys asiasta ilman näytteenottoa ja ana-
lyysien teettämistä.

Hakemuksessa ilmoitetaan maaperän ja pohjaveden pilaantuminen estämiseksi 
tehdyt ja suunnitellut toimet (tekniset ratkaisut ja toimintamallit). Erilaisia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja niiden soveltuvuutta erilaisille ampumaradoille kuvataan valmisteilla 
olevassa julkaisussa ”Parhaat käyttökelpoiset tekniikat ulkona sijaitsevien ampu-
maratojen ympäristövaikutusten hallinnassa”.  Tiedot rata-alueen pintavesien joh-
tamisesta reunaojiin tai sadevesiviemäriin sekä vesien purkupaikasta ilmoitetaan 
kohdassa 13 C.

C. Tiedot päästöistä vesistöön ja viemäriin sekä niiden vähentämisestä

Talousjätevesien (käymälöistä, keittiöistä ja pesutiloista tuleva jätevesi) johtamisen 
ja käsittelyn osalta ilmoitetaan, johdetaanko ne jätevesiviemäriin vai käsitelläänkö 
ne muulla tavoin. Keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolisilla alueilla on annet-
tava tiedot talousjätevesien käsittelytavasta, jonka on oltava talousjätevesien käsitte-
lystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 
209/2011 mukainen. Tällaiseksi käsittelytavaksi katsotaan esimerkiksi talousjäteve-
sien johtaminen umpisäiliöön ja niiden kuljettaminen määräajoin jätevesiviemäriin.

Jos sade- ja sulamisvedet johdetaan ampumarata-alueelta sadevesiviemärin kaut-
ta tai suoraan ojaan tai vesistöön (puroon, jokeen, järveen tms.), ilmoitetaan niiden 
purkureitti ja purkukohta sijaintikartalla (liite A).

D. Tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden määristä ja käsittelystä

Taulukkoon täytetään tiedot toiminnassa syntyvien jätteiden määristä (ks. valtio-
neuvoston asetus jätteistä 179/2012, liite 4: jäteluettelo) sekä niiden toimittamisesta 
hyödynnettäväksi, kaatopaikalle tai muuhun loppukäsittelyyn. Ilmoitetaan myös 
jätteiden toimituspaikka, jos se on tiedossa. Vaarallisten jätteiden osalta ilmoitetaan 
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lisäksi tiedot varastointitilasta, kuljetuksista (kuka kuljettaa ja miten usein) ja vas-
taanottajasta. 

14. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön 
kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Hakijan on oltava selvillä toimialansa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (Best 
Available Techniques, BAT) sekä siihen liittyvistä ympäristön kannalta parhaista 
käytännöistä (Best Environmental Practices, BEP) ja esitettävä käsityksensä, mitkä 
toimet edustavat näitä ja miten näitä sovelletaan kyseessä olevalla ampumaradalla. 

Hakijan tulee lupahakemuksessa kuvata toimintaansa ja sen vaikutuksia sellaisella 
tarkkuudella, että lupaviranomainen voi arvioida täyttyvätkö luvan myöntämise-
dellytykset. 

Ympäristönsuojelulain mukaan paras käyttökelpoinen tekniikka tarkoittaa mah-
dollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskel-
poisia tuotanto‐ ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu‐, rakentamis‐, yl-
läpito‐ sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön 
pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. 

Ympäristönsuojelulain mukaan tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteutta-
miskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa 
asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. Parhaalla käyttökelpoi-
sella tekniikalla ei siis välttämättä tarkoiteta kaikkein kehittyneimpiä ja vaativimpia 
teknisiä ratkaisuja.

Ympäristönsuojeluasetuksen 37 §:ssä täsmennetään parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan arviointikriteereitä. 

Ampumaratatoiminta poikkeaa huomattavasti muusta ympäristöä pilaavasta toi-
minnasta, joka on yleensä teollista tuotantoa. Sekä BAT että BEP ovat teknologiaperus-
teisia periaatteita. Tämän vuoksi kaikki YSA 37 §:n mukaiset parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan arvioinnissa huomioitavat seikat eivät sovellu parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan arviointiin ampumaradoilla. Ampumaradoilla voidaan BAT:n osalta huo-
mioida erityisesti:

• jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen
• käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä  

haitattomampia aineita
• toiminnassa käytettyjen aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen  

käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus
• muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus
• toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy  

sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen
• parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön ottamiseen liittyvä aika ja  

toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen  
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt

• kaikki vaikutukset ympäristöön
• käytössä ja saatavilla olevat päästöjen hallintaa koskevat menetelmät
• tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys.

Ulkona sijaitsevien ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa 
tärkeimpinä seikkoina on pidetty kohteen vaikutuksia ympäristöön sekä ympäristö-
vaikutusten edellyttämien toimenpiteiden taloudellista ja teknistä toteutettavuutta. 
Arvioinnin lähtökohtana on pidetty sitä, että ympäristövaikutuksiltaan ja mittakaa-
valtaan erilaisia ampumaratoja ei voida rinnastaa keskenään, eikä samoja toimenpi-
teitä voida edellyttää kaikilla ampumaradoilla.
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Jos toiminta ei ole BAT-tason mukaista, on hakemuksessa esitettävä toimenpiteet ja 
ajankohta, johon mennessä ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja päästöjen vä-
hentäminen voisivat olla BAT-tasoa. Ampumaradoille ei ole olemassa EU-tasoista par-
haan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) asiakirjaa eli niin sanottua BREF-dokumenttia. 

BAT:iin ja BEP:iin liittyvät tiedot on annettava sekä melun vähentämisestä että 
maaperän ja pinta- ja pohjavesien päästöjen vähentämisen osalta. 

Lupahakemuksessa toiminnanharjoittaja ilmoittaa oman arvionsa siitä, miten toi-
minta vastaa alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (YSL 9 § 2 mom.). Lopullisen 
ratkaisun BAT-tekniikan tason riittävyydestä ja sisällöstä tekee kuitenkin lupaviran-
omainen virallisperiaatteen mukaisesti. Toiminnanharjoittaja voi itse päättää miten 
ja millä keinoin tuohon tasoon kulloinkin päästään. 

Ympäristön kannalta parhaalla käytännöllä (BEP) tarkoitetaan toimia, joilla voi-
daan tehokkaasti estää ympäristön pilaantumista. BEP-periaate edellyttää, että ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on noudatettava mm. tarkoituksenmukaisia 
ja kustannustehokkaita työmenetelmiä sekä raaka-ainevalintoja. 

BEP-periaate edellyttää, että raaka-aineiden valinnassa kiinnitetään huomiota 
käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin, energian sekä 
polttoaineiden mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön sekä vaarallisten ja haitallis-
ten aineiden käytön vähentämiseen. Lisäksi periaate edellyttää, että jätteitä, etenkin 
ongelmajätteitä tuotetaan mahdollisimman vähän ja jätteiden ympäristövaikutuksiin 
ja niiden hyödyntämiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota.

Määrittelyssä olennainen kriteeri on käyttökelpoisuus, ratkaisun tulee olla käy-
tännössä toimivaksi todettu. Myös tätä periaatetta sovellettaessa otetaan huomioon 
toimien kustannustehokkuus ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus ja käytännön 
mahdollisuudet käyttää esimerkiksi korvaavaa käytäntöä.

15. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Ampumaratojen ympäristövaikutukset kohdistuvat pääasiassa maaperään ja sitä 
kautta edelleen pohja- ja pintaveteen sekä melutilanteeseen, joten näiltä osin hake-
muksessa on esitettävä kaikki mahdolliset alueella tehdyt selvitykset ja mittaukset. 
Myös muualla tehtyjen selvitysten tuloksia voidaan käyttää hyväksi, mikäli toiminta 
ja ympäristöolosuhteet vastaavat riittävän hyvin tarkasteltavan ampumaratakohteen 
vastaavia ominaisuuksia.

A. Selvitys melun vaikutuksista 

Aseiden laukausmelu on impulssimaista, mikä koetaan häiritsevämpänä kuin vastaa-
vanlainen tasainen melu. Vaikutuksista on tarpeen esittää hakemuksessa eri aseiden 
ja ratojen laukausmelun leviäminen, kokonaismelutaso ja muut melumittauksilla ja 
mallinnuksilla saatavat tiedot. Ks. tarkemmin kohta 13 A.

LIITE 2/10

Ampumaratojen BAT-tasojen määrittämiseksi Suomen ympäristökeskus valmistelee yhteis-
työssä puolustusvoimien kanssa alalle kansallista parhaan käyttökelpoisen teknii-kan käsi-
kirjaa. Vaikka tällä asiakirjalla ei ole juridista sitovuutta, sen voidaan katsoa edustavan alan 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan tuntemusta siten, että sitä toivotaan käytettävän yhdessä 
tämän ohjeistuksen kanssa apuna lupamääräysten tasoa määritettä-essä.



131Suomen ympäristö  23 | 2012

B. Vaikutukset maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Vanhoilla radoilla maaperässä on yleensä runsaasti luoteja ja hauleja. Näiden osalta 
maaperän sekä pohja- ja pintavesien mahdollinen pilaantuminen ja puhdistamistarve 
tulee selvittää lupahakemuksen yhteydessä (YSL 28 §, 75 § ja 77 §). 

Maaperävaikutusten eli lähinnä maaperä-, pohjavesi- ja pintavesinäytteiden tu-
losten lisäksi hakemuksessa on esitettävä toiminnanharjoittajan käsitys puhdistus-
tarpeesta ja mahdolliset perustelut sille, ettei tarve ole akuutti. Puhdistamatta jättä-
misesityksen on perustuttava riskitarkasteluun, jossa käsitellään sekä pohjaveden 
pilaantumisriski, pintavesien pilaantumisriski että riski lyijyn joutumisesta muuta 
kautta ympäristöön. Riskitarkastelussa tulee huomioida erityisesti se, että vaikutukset 
voivat ilmetä vasta vuosien kuluttua.

16. Tiedot käyttötarkkailusta, päästöjen ja niiden vaikutusten 
tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti oltava selvillä toi-
minnan päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Tarkkailun tarkoituksena 
on siis varmistua siitä, että radan toiminnasta vastaava tuntee päästöt sekä niiden 
vaikutukset ja valvontaviranomainen saa niistä valvonnan kannalta tarvittavat tiedot. 
Tarkkailu on pääosin itsetarkkailua eli toiminnanharjoittaja mittaa tai arvioi päästöjä 
ja niiden vaikutuksia sekä raportoi niistä vuosittain viranomaiselle hyväksytyn tark-
kailusuunnitelman mukaisesti. 

Melun osalta tarkkailuksi riittää laukausten määrän laskenta ja raportointi. Me-
lumittauksia tai meluselvityksen päivitystä tarvitaan vain, jos toiminnassa tapahtuu 
olennaisia muutoksia.

Hakemukseen liitetään toiminnanharjoittajan ehdotus tarkkailusuunnitelmak-
si, jossa esitetään tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, jätteiden määrän ja laadun 
tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta 
sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden 
laadunvarmistuksesta. Ehdotuksessa on myös esitettävä, miten, milloin ja mille ta-
hoille tuloksista raportoidaan. Jos alueella on jo olemassa tarkkailu, hakijan kannattaa 
harkita, mitä muutoksia tarkkailuun on syytä tehdä ja esittää ne perusteluineen. 

Tarkkailusuunnitelmaehdotus on tarkoituksenmukaista esittää niin yksityiskoh-
taisena, että se voidaan hyväksyä kaikilta osin lupapäätöksessä. Jos tämä ei ole mah-
dollista, lupaviranomainen voi hyväksyä yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman 
myöhemmin erillisellä päätöksellä. Hyväksytystä tarkkailusuunnitelmasta käytetään 
nimitystä tarkkailuohjelma.

Käyttötarkkailu tarkoittaa lähinnä ratakohtaisen käyttöpäiväkirjan pitoa, josta 
selviää mm. laukausmäärät, käytetyt asetyypit, ampuma-ajat, radan käyttäjät ja tiedot 
jätehuollosta (jätteiden määrät ja kuljetukset). 

Päästöjen tarkkailu maaperään sekä pohja- ja pintavesiin voi perustua käyttö-
tarkkailutietoihin, joiden perusteella eri ympäristön osiin kohdistuvia päästöjä ar-
vioidaan. 

Vaikutusten tarkkailu voi kohdistua maaperän, pohjaveden ja pintaveden laatuun. 
Laukausmäärät ovat oleellinen osa myös vaikutustarkkailua. Maaperän ja pohja- ja 
pintaveden osalta on esitettävä mittaus- ja näytepisteiden lukumäärä ja sijainti, mit-
taus- ja näytteenottotiheys, tehtävät mittaukset ja analyysit sekä käytettävät mene-
telmät sekä miten, kenelle ja milloin tuloksista raportoidaan. Mittaukset, testaukset, 
selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 
menetelmin (YSL 108 §). 
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17. Hakemukseen liitettävät tiedot

Hakemukseen liitetään seuraavat tiedot:

Liite A Sijaintikartta ampumaradan sijaintipaikasta sekä lähiympäristöstä. Kart-
taan merkitään ampumaradan lisäksi mahdolliset häiriintyvät kohteet 5 kilometrin 
säteellä. Kartan on oltava riittävän tarkka, mittakaavaltaan vähintään 1:50 000.

Liite B Asemapiirros, josta ilmenee ampumaratojen sijainti ja ampumasuunnat sekä 
rakenteiden (katokset, meluvallit, taustavallit jne.) sijainti tontilla. Kartan on oltava 
riittävän tarkka, mittakaavaltaan vähintään 1:5 000.

Liite C Kaavakartta tai -ote alueen kaavoitustilanteesta.

Liite D Yhdistysrekisteriote, jos toiminnanharjoittajana toimii rekisteröity yhdistys.

Liite E Mahdollisesti tehty sopimus alueen puhdistamisesta ja sen kustannuksista.

Yllä mainittujen lisäksi hakemukseen voi liittää muitakin hakemukseen liittyviä tieto-
ja, kuten esimerkiksi mahdolliset kiinteistöjen omistusoikeuteen liittyvät sopimukset 
(vuokra- ym. sopimukset).

Lupaviranomainen voi vaatia edellä mainittujen tietojen lisäksi tarvittaessa mui-
ta tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi (YSA 9 §  
2 momentti).
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Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa  

ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua  

ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle.  

Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on  

ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen.  

Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa. 

Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa 

ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä lupaviranomaisen tulisi lupaharkinnas-

saan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristö- 

luvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa  

kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen.
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