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AMPUJAN  
YMPÄRISTÖOPAS 

Ympäristö vaikuttaa meidän kaikkien 

terveyteen ja viihtyvyyteen. Myös meidän 

ampujien tulee kantaa vastuu ympäristömme 

tilasta. Ympäristön kannalta myönteisillä 

ratkaisuilla voimme vaikuttaa myös lajin 

tuleviin toimintaedellytyksiin ja välttää 

haitallisista ympäristövaikutuksista 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

 

 

 

 

Jokainen ampuja voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa itsensä ja yhteisen  

ympäristömme hyvinvointiin. 

Ammunnan merkittävimmät 
ympäristövaikutukset: 

 Lyijy 
 Melu 
 Jätteet 



  

Lyijy  

Kivääri- ja pistooliradoilla lyijyn leviäminen 
ympäristöön on estettävissä luotiloukuilla tai 
iskemäkohtien säännöllisellä puhdistamisella.  
Haulikkoradoilla on huomattavasti vaikeampaa 
estää lyijyn joutuminen maaperään. Jos 
pohjavesi pilaantuu, voivat 
puhdistamiskustannukset olla hyvinkin suuria.  
 
Jos maaperän ja vesien pilaantuminen 
estetään tehokkaasti, ei puhdistamistarvetta 
yleensä muodostu ennen kuin ampumaradan 
toiminta päättyy.  
 
Lyijylle voi altistua hengittämällä lyijypölyä, 
juomalla lyijyä sisältävää pohjavettä tai 
nielemällä lyijypitoista pintavettä esimerkiksi 
peseytymisen ja uimisen yhteydessä rata-
alueen ulkopuolellakin.  Lyijy voi: 
 Kertyä kasveihin ja eläimiin. 
 Kulkeutua veden mukana vesistöihin tai 

pohjaveteen. 
 Levitä laajemmalle alueelle pölyävän maa-

aineksen mukana. 
 Elimistöön joutuessaan nostaa veren-

painetta, aiheuttaa lisääntymisongelmia, 
oppimisvaikeuksia tai suurina määrinä 
vaurioittaa aivotoimintaa ja hermostoa. 

Vaikutukset lapsille ovat vakavampia kuin 
aikuisille. 
 
Aktiivissakin ampumaharrastuksessa mer-
kittävä altistuminen lyijylle on hyvin epätoden-
näköistä. Mutta välttääksesi vähäistäkin 
altistusta: 
 Muista huolellinen käsien pesu ammunnan 

jälkeen ennen ruokailua. 
 Vältä lyijypölyn hengittämistä. 
 Vältä ampumaradan ympäristössä 

kasvavien marjojen ja sienien syöntiä. 

Meluvaikutukset 

Suupamaus on merkittävin ampumamelun lähde. 
Ammuntamelu koetaan usein häiritsevämmäksi 
kuin muu yhtä voimakas melu. 

Ammuntamelu voi  
 aiheuttaa kuulovaurion riskin ampujalle ja 

lähellä olijoille 
 häiritä lähialueen muuta toimintaa ja 

heikentää ympäristön viihtyisyyttä 

Vähentääksesi ammuntamelun 
haittavaikutuksia: 

 Käytä ampuessasi aina kuulosuojaimia. Suojaa 
kuulosi jo radalle tullessasi, jos siellä 
ammutaan. Hyvälaatuiset kuulosuojaimet ja 
korvatulpat yhdessä antavat parhaan suojan 
kuulovaurioita vastaan.  

 Huolehdi itsesi lisäksi nuorista ampuma-
harrastajista ja suojaa heidät melulta. 
Varmista, että myös ammuntaa seuraaville on 
tarjolla korvatulppia kuulon suojaamiseksi. 

 Hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle, 
jos epäilet että kuulosi on saattanut 
vaurioitua. 

 Kunnioita naapurustossa järjestettäviä 
erityistilaisuuksia ja pyri sovittamaan 
ampumatapahtumat ja -kilpailut juhlapäivien 
ulkopuolelle meluhäiriön välttämiseksi.  

 Äänenvaimennin hiljentää suupamausta. 
 Aliäänipatruunoiden käyttö poistaa 

lentoäänen. 

Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys 

Käytännön toimia ampumaradoilla: 

 Huolehdi että ampumapaikkasi ympäristö jää 
siistiksi ammunnan jälkeen. 

 Suosi useaan kertaan käytettäviä tai 
kierrätettäviä tuotteita ja pakkauksia 
kertakäyttöisten sijaan. 

 Käytä kilpailu- ym. tilaisuuksissa 
mahdollisuuksien mukaan pestäviä 
ruokailuastioita. 

 Kierrätä tyhjät juomapullot. 
 Paikka ammutut maalitaulut, vaihda 

tarvittaessa taulujen keskustat ja varastoi 
korjatut taulut seuraavaa käyttökertaa varten. 

 Lajittele jätteet mahdollisuuksien mukaan (mm. 
pahvi, paperi, biojäte, metalli, energiajäte). 

 Jos havaitset puutteita jäteastioissa tai ohjeissa, 
kerro asiasta seuran ympäristövastaavalle. 
 
 

Jätejae Lajittelusuositus 
Maalitaulut 1. Paikataan ja käytetään uudelleen 

2. Pahvinkeräykseen 
3. Energiajätteeksi 
4. Sekajätteeksi 

Hylsyt 1. Kerätään hylsyt metallinkeräykseen 
ratakohtaisesti  
2. Uudelleenladattavat hylsyt otetaan 
uusiokäyttöön mahdollisuuksien 
mukaan  
3. Hylsyjä ei pitäisi päätyä 
sekajätteeseen 

Patruunoiden 
pakkaukset 

1. Uudelleenkäyttöön esim. 
säilytyslaatikoksi    
    uudelleen ladattaessa 
2. Pahviosat pahvinkeräykseen 
3. Muoviosat energiajätteeksi tai 
4. Sekajätteeksi 

Kiekot 1. Hajoamattomat kerätään ja 
käytetään uudelleen (esim. ekotrap) 
2. Sekajätteeksi 

Puhdas luoti- ja 
hauliromu 

1. Metallinkeräykseen (radan 
ylläpitäjä huolehtii)  

 

Ampumaradan jätteiden lajittelu- ja kierrätyssuosituksia: 


