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AMPUMISEN AIKAISET ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN MITTAUKSET
TÖÖLÖNTORINKATU 1:N SISÄAMPUMARADALLA 27.4.2012
Tiivistelmä
Ampujien ja ampumaradalla työskentelevien altistumisolojen arvioimiseksi mitattiin
Töölöntorinkatu 1:n ampumaradalla (Helsinki) ammunnoista syntyvän pölyn ja sen
sisältämien metallien sekä hiilimonoksidin ja typpioksidin pitoisuuksia ilmassa.
Pyyhintänäyttein selvitettiin, löytyykö ampumapaikan tarvikkeista sekä ampujien
käsistä metalleja. Tarkoituksena oli altistumisen arvioinnin lisäksi selvittää onko
lyijyllisten ja lyijyttömien ammusten välillä altistumisessa eroja todellisissa
olosuhteissa, kun samalla radalla käytetään molemman tyyppisiä ammuksia. Ampujat
ovat harrasteampujia ja harrastuksissa tapahtuvalle altistumiselle ei ole annettu
ohjearvoja. Altistumisen arvioimiseksi mitattuja pitoisuuksia on verrattu työpaikan
ilman epäpuhtauksille annettuihin ohje-arvoihin eli ns. HTP-arvoihin.
Mittausten mukaan metallit, erityisesti lyijy, ovat altistumisen kannalta tärkeimmät
ilman epäpuhtaudet ampumaradalla. Kahden tunnin toiminnallinen ampuminen
aiheutti kahdeksalle tunnille muunnettuna HTP-arvoon verrattuna merkittävän
altistumisen sekä lyijyllisillä että lyijyttömillä ammuksilla ampuneelle. Lyijyttömillä
ammuksilla ampuneella ampujalla todettiin pienemmät pitoisuudet metalleja kuin
lyijyllisiä käyttäneellä. Siitä huolimatta lyijyä mitattiin runsaasti. Muiden ampujien
käyttäessä lyijyllisiä ammuksia ei lyijyaltistukselta voi välttyä. Myös radan
siivouksessa altistuu lyijylle. Lyijyttömillä ampuneella mitattiin suurempi pölypitoisuus
kuin lyijyllisillä ampuneella, vaikka metallipitoisuudet olivat pienempiä. Lyijyttömät
ammukset sisältävät siis jotain tuntematonta ainetta, jota näissä mittauksissa ei
mitattu.
Puolen tunnin loppusiivous aiheutti kahdeksalle tunnille muunnettuna HTP-arvoon
verrattuna kohtalaisen altistumisen. Näin ollen työkseen ampumaratoja siivoavan
työntekijän altistumisen voi olettaa olevan huomattavasti korkeampi.
Mitatuille kaasumaisille yhdisteille (hiilimonoksidi, typpimonoksidi, hiilidioksidi)
altistuminen on mittausten mukaan vähäistä. Radan tehokkaan ilmanvaihdon takia
epäpuhtauspitoisuudet ilmassa laskevat ammunnan loputtua nopeasti.
Kaikista pyyhintänäytteistä todettiin ammuksista peräisin olevia metalleja. Metalleja
todettiin sekä lyijyllisillä että lyijyttömillä ammuksilla ampuneiden käsistä.
Huomattavinta on, että radan siivouksen jälkeen käsien pyyhintänäytteissä todettiin
noin sata kertaa suurempia määriä lyijyä kuin ammunnan jälkeen. Imurin varresta
todettiin erittäin suuri lyijypitoisuus. On oletettavissa, että lähes kaikilla radan
pinnoilla on ammunnoista peräisin olevia metalleja. Ampujat eivät käytä käsineitä
missään vaiheessa, joten metalleille altistuu ihon kautta varsinaisen ampumisvaiheen
lisäksi mm. asetta käsitellessä sekä ammunnan alku- ja loppuvalmisteluissa ja
loppusiivouksessa, joissa radan pintoja kosketaan. Yhdistetty puhdistusgeelillä ja
vedellä käsien pesu on mahdollisesti hieman tehokkaampi puhdistustapa kuin pelkällä
vedellä pesu. Molempien pesutapojen jälkeen käsiin kuitenkin vielä jäi metalleja.
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Suositukset:
Metalleja on lähes kaikilla radan pinnoilla, joten suosittelemme ampujia
seuraamaan ammuntojen aikaista toimintaansa ja välttämään turhaa radan
pintojen koskettamista ilman suojakäsineitä. Metallit kulkeutuvat helposti myös
käsien kautta suuhun, joten syömistä/kasvojen koskemista ampumaradalla tulisi
välttää ja aina ampumaradalla käynnin jälkeen kädet tulee pestä huolellisesti.
Metalleja todettiin käsistä vielä käsien pesun jälkeen, joten suosittelemme
pesemään kädet useampaan kertaan ammunnan jälkeen.
Metalleja on kaikilla pinnoilla runsaasti, joten suojakäsineiden käyttö
ampumaradalla on suositeltavaa varsinkin alkuvalmisteluja tehtäessä ja rataa
siivottaessa.
Ampumaratoja työkseen siivoavien tulisi suojautua hengityksensuojaimin ja
suojakäsinein. Suurempien siivousten aikana on suositeltavaa käyttää myös
kertakäyttöistä suojahaalaria
Suosittelemme työkseen ampumaradalla työskentelevien työterveyshuoltoa
seuraamaan työntekijöiden veren lyijypitoisuuksia.
Suosittelemme runsaasti ampuvien harrastajien, varsinkin useamman kerran
viikossa ampuvien, seuraamaan verensä lyijypitoisuuksia. Mikäli lyijypitoisuudet
ovat koholla, suosittelemme ammunnan aikana hengityksensuojaimia ja mikäli
mahdollista, ammuntaan soveltuvia suojakäsineitä.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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1 Yleistä
Ampujien ja ampumaradalla työskentelevien altistumisolojen arvioimiseksi mitattiin
Töölöntorinkatu 1:n ampumaradalla (Helsinki) ammunnoista mahdollisesti syntyvien
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Mitattavia yhdisteitä olivat pöly (hiukkaset) ja sen
sisältämät mahdolliset ammuksien metallit (lyijy, alumiini, nikkeli, koboltti, kupari,
sinkki, antimoni, tina, barium, strontium kupari, sinkki) sekä hiilimonoksidi (häkä),
hiilidioksidi
ja
typpioksidi.
Lisäksi
tarkistettiin
pyyhintänäyttein,
löytyykö
ampumapaikan tarvikkeista sekä ampujien ja radan siivoavan henkilön käsistä
metalleja. Ilmamittauksia tehtiin kahden ampujan hengitysvyöhykkeeltä sekä radan
yleisilmapitoisuuden selvittämiseksi ampuma-alueelta kiinteästä mittauspisteestä.
Selvityksen tarkoituksena oli arvioida radalla työskentelevien, kuten ylläpito- ja
huoltohenkilökunnan, altistumista ja antaa suosituksia altistumisen vähentämiseksi.
Altistumisen arvioinnin lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko erilaisten ammusten,
lyijyllisten ja lyijyttömien eli non-tox ammusten, välillä altistumisessa eroja. Mitatut
olosuhteet olivat todellisuutta vastaavat eli non-tox ammusten lisäksi samassa tilassa
käytettiin
lyijyllisiä
ammuksia,
jolloin
lyijyllisten
ammusten
aiheuttamaa
ristikontaminaatiota ei voitu eikä ollut tarkoitus estää. Non-tox ammusten käyttö on
yleistymässä, mutta ainakin toistaiseksi ampumaradoilla käytetään molemman
tyyppisiä ammuksia. Lisäksi testattiin käsienpyyhintänäytteiden avulla erilaisten
käsienpesutapojen tehokkuutta. Selvityksen tarkoituksena oli lisäksi arvioida
suojautumisen tarvetta mm. radan siivousta tehtäessä.
Selvityksen
tilasi
Suomen
Ampumaurheiluliiton
Ampumaharrastusfoorumin
Ympäristötyöryhmä
(kustannusarvio
AR12-2012-9391).
Kari
Wuokko
Ampumaharrastusfoorumista toimi selvityksen yhdyshenkilönä. Erikoistyöhygieenikko
Henna Kinnari Työterveyslaitoksesta teki selvityksen mittauksineen.

2 Olosuhteet
Radan olosuhteet mittausaikana olivat tavanomaiset eli ilmanvaihto toimi normaalisti.
Ilmanvaihdon tuloilma tulee radan yläosasta ampujien takaa ja puhaltaa ammunnan
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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suuntaisesti ampumatauluja kohti. Ilmanvaihto tilassa on n. 20 krt/h ja ilmavirta
tuloilmaelimistä on n. 1,6 m/s.
Mittausten aikana radalla oli yhteensä viisi ampujaa ja ammuntamuotona oli
toiminnallinen ammunta. Neljän ampujan ase oli 9 mm ja yhdellä oli 38 mm super.
Kaksi 9 mm aseella ampunutta käytti lyijyttömiä ammuksia. Mitattu lyijyttömiä
käyttänyt ampuja käytti Sellier & Bellot 9 mm Luger nontox -ammuksia. Mitattu
lyijyllisiä käyttänyt ampuja käytti Sellier & Bellot 9 mm Luger -ammuksia. Kaikki
ampujat osallistuivat radan esivalmisteluihin.
Mittauspäivänä ammuttiin taulukon 1 mukaisesti.
Taulukko 1. Mittauspäivänä ammutut kierrokset
Mitattu
tapahtuma

Ampujien
lukumäärä

Kierrosten
määrä

Laukauksia
per henkilö

Ammuttuja
laukauksia
yhteensä

Stage 1

5

2

2 x 10

n. 100

Stage 2

5

2

2 x 10

n. 100

Stage 3

5

1

10

n. 50

Stage 4

5

1

8

n. 40

Stage 5

5

1

16

n. 80

Stage 6
(paikallaan
ampuminen)

5

2

2 x 12

n. 120

Stage 7

5

1

Ammuttuja laukauksia yhteensä:

12

n. 60

n. 110

n. 550

Laukauksia ammuttiin koko mittausaikana yhteensä n. 550 kpl eli n. 110 laukausta
ampujaa kohden.
Lämpötila ampumapaikalla oli mittausten aikana n. 21 °C ja suhteellinen kosteus 33 35 %.
Ampujat eivät käyttäneet käsineitä. Ammunnan jälkeen metallien määrä sekä
lyijyttömiä että lyijyllisiä ammuksia käyttäneiden ampujien käsissä määritettiin
käsienpyyhintänäyttein. Käsien puhdistuksen jälkeen jäämämetallien määrä käsissä
määritettiin sekä vesipesua että käsienpuhdistusgeeliä käyttäneiden ampujien käsistä.
Käsienpuhdistusgeeli oli BT-Yhtymän Beta 2000 megageeli (erittäin likaisten käsien
puhdistukseen).
Ammunnan jälkeen ampujat siivosivat radan yhdessä. Yksi ampujan oli kuitenkin
pääasiallinen siivooja, joka mm. imuroi ja puhdisti luotiloukut ja radan. Siivousten
aikana mitattiin ilman metallipitoisuus siivoavan henkilön hengitysvyöhykkeeltä.
Siivouksen jälkeen siivonneen henkilön käsistä määritettiin metallit pyyhintänäyttein
(siivouksen aikana ei käsineitä).
Käsien pyyhintänäytteiden lisäksi otettiin yksi pyyhintänäyte imurin varresta.
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Kuvissa 1 - 3 esitetään mittauspisteet.

Pöly- ja metallimittaukset.
Mittauspumput vyöllä,
näytteenkeräys
hengitysvyöhykkeeltä.

Kuva 1. Stagen lähtöruutu. Lyijyllisiä ammuksia käyttänyt ampuja.

Pöly-, metalli- ja
häkämittaukset.
Mittauspumput vyöllä,
näytteenkeräys
hengitysvyöhykkeeltä.

Kuva 2. Ammuntatilanne. Lyijyttömiä ammuksia käyttänyt ampuja.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Pöly-, metalli-, häkäja typpimonoksidimittaus kiinteässä
mittauspisteessä
(yleisilma)

Kuva 3. Ammuntarata ja kiinteä mittauspiste.

3 Menetelmät
Ilmanäytteiden keräys- ja määritysmenetelmät olivat taulukon 2 mukaiset.
Taulukko 2. Käytetyt mittaus- ja analyysimenetelmät
Näytteen keräysmenetelmä
Mitattu aine

metallit

hengittyvä pöly

näytekeräin

pumppu/laite

IOM-keräin,
selluloosaasetaattisuodatin
(ilmanäytteet)
Lead wipe
(pyyhintänäytteet)

ladattava
pumppu,
virtaus 2 l/min
(ilmanäytteet)

IOM-keräin,
selluloosaasetaattisuodatin

ladattava
pumppu,
virtaus 2 l/min

hiukkaset,
pölyn jakeiden
jatkuva mittaus

suora osoitus

hiilidioksidi,
hiilimonoksidi,
typpioksidi

suora osoitus

Grimm 1.008 aerosolimittari
sekä HAZ-DUST
IV - ja Split2 kannettavat
pölymittarit
suora osoitus,
GrayWolf Direct
Sence - ja
Dräger X-am
5600 -mittarit

Analyysi-

Mitta-

menetelmä

yksikkö

induktiivisesti
kytketty
plasma –
massaspektrometri
(ICP-MS)

mg/m3
(ilmanäytteet)
mg/m2
(pyyhinnät)

3

gravimetrinen

mg/m

laser-säteen
sirontaan
perustuva
mittaus

mg/m3

elektrokemiallinen
mittaus ja IR

ppm

Viite

TY05TY707

SFS-EN
481/1993,
ISO 7708,
TY-TY-003

Typpidioksidin pitoisuutta ei saatu mitattua laitevian takia.
Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINASakkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Selvityksen analyyseistä hengittyvän pölyn
ja metallien analyysit ja niiden näytteenotto kuuluvat akkreditoinnin piiriin.
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4 Vertailuarvot
Ampujat ovat harrasteampujia, joiden viikoittainen altistumisaika vaihtelee.
Harrastuksissa tapahtuvalle altistumiselle ei ole annettu ohjearvoja. Altistumisen
arvioimiseksi mitattuja pitoisuuksia on verrattu työpaikan ilman epäpuhtauksille
annettuihin ohje-arvoihin eli ns. HTP-arvoihin. Ratoja siivoaa ampujien lisäksi myös
työkseen ratojen kunnossapitohenkilöstö.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa 2012:5 "HTP-arvot 2012, Haitallisiksi
tunnetut pitoisuudet" on annettu mitatuille ilman epäpuhtauksille taulukon 2 mukaiset
ohjeraja-arvot kahdeksan tunnin (HTP8h) ja 15 minuutin (HTP15min) keskipitoisuuksina.
HTP-arvot ovat pienimpiä ilman epäpuhtauspitoisuuksia, jotka ministeriön arvion
mukaan voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle
tai lisääntymisterveydelle.
Taulukko 3. HTP-arvot mitatuille ilman epäpuhtauksille
mitta-

mitattu altiste

HTP8h

HTP15min

alumiini ja sen yhdisteet

2

-

antimoni ja sen yhdisteet

0,5

-

barium ja sen yhdisteet

0,5

-

koboltti ja sen yhdisteet

0,02

-

kupari ja sen yhdisteet

1

-

mg/m3

lyijy

0,1

-

mg/m3

nikkeli, metalli

1

nikkeli, yhdisteet

0,1

sinkkioksidi, huurut

2

10

tina ja sen yhdisteet

2

-

epäorgaaninen pöly

10

-

mg/m3

hiilidioksidi *

5000

-

ppm

hiilimonoksidi

30

75

ppm

typpioksidi

25

-

ppm

1)

yksikkö

Huom.

1)

-

Sitova raja-arvo (Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä 1154/1993)

* Hiilidioksidi on normaali aineosa ilmakehässä, jossa sitä on noin 300 ppm.
Hiilidioksidipitoisuudelle on annettu Sisäilmastoluokitus 2008 -oppaassa ohjearvoja
sovellettavaksi esimerkiksi toimistojen ja julkisten rakennusten sisäilman arviointiin.
Luokitus on kolmitasoinen, jossa S1-luokka on paras. Ihmisperäisiä epäpuhtauksia
kuvaavan hiilidioksidin enimmäistaso on S1-luokassa 750 ppm (900 ppm S2:ssa).
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8 (12)
LAUSUNTO AR12-2012-196086
9.8.2012

5 Tulokset ja niiden tarkastelu
Ilmanäytteiden mittaustulokset ja niiden vertailu HTP-arvoihin esitetään liitteen 1
taulukossa. Liitteessä 2 esitetään pyyhintänäytteiden tulokset. Liitteissä 3 ja 4
esitetään hiilimonoksidi-, typpioksidi- ja pölypitoisuuksien kuvaajat ajan funktioina.

5.1 Ilmanäytteet
Näytteet kerättiin n. kahden tunnin ammuntajakson ja n. puolen tunnin siivousjakson
aikana. Altistumisen arvioimiseksi mitattuja pitoisuuksia on verrattu työpaikan ilman
epäpuhtauksille annettuihin ohje-arvoihin eli ns. HTP-arvoihin. Metalleille on annettu
HTP-arvot pääasiassa kahdeksan tunnin altistumiselle, joten liitteen 1 toiseen
taulukkoon on laskettu altistumispitoisuudet vastaamaan kahdeksan tunnin
altistumista seuraavan kaavan avulla:
C8h = (C1T1 + C2T2 + C3T3 + … + CnTn) / 8h
Cn = keskipitoisuus aikavälillä n
Tn = aikavälin n pituus
Laskuissa on oletettu, että päivän aikana ei kahden tunnin ammuntajakson tai puolen
tunnin siivousjakson lisäksi tapahdu altistumista hengitysteitse.
Pöly ja metallit
Lyijyllisiä ammuksia käyttäneen ampujan hengitysvyöhykkeeltä mitattiin pitoisuus,
joka kahdeksalle tunnille laskettuna oli 88 % lyijyn HTP-arvosta. Vastaavasti
lyijyttömiä ammuksia käyttäneen ampujan hengitysvyöhykkeellä lyijypitoisuus oli 65
% HTP-arvosta.
Muita metalleja (alumiini, nikkeli, koboltti, kupari, sinkki, antimonit, tina, barium,
strontium) mitattiin vain pieniä pitoisuuksia. Kahdeksalle tunnille lasketut
altistumispitoisuudet olivat korkeintaan 2 % vastaavista HTP-arvoista. Molemmilla
ampujilla, sekä lyijyllisiä että lyijyttömiä ammuksia käyttäneellä, mitattiin muita
metalleja samaa tasoa olevia pitoisuuksia tai lyijyllisiä ammuksia käyttäneellä hieman
korkeampia pitoisuuksia.
Hengittyvän pölyn pitoisuus oli kuitenkin lyijyttömiä ammuksia käyttäneellä suurempi
(3 % HTP-arvosta) kuin lyijyllisiä ammuksia käyttäneellä (2 % HTP-arvosta).
Liitteen 4 kuvaajissa voidaan todeta ammuntajaksojen aikana tapahtuva pöly/hiukkaspitoisuuksien nousu. Hengitysvyöhykemittauksissa oma ammunta aiheutti
suurimmat pitoisuudet. Pitoisuudet laskivat nopeasti ammunnan jälkeen radan
tehokkaan ilmanvaihdon takia. Hengitysvyöhykemittauksissa näkyy joissakin stageissa
kaksi piikkiä. Oman ammunnan lisäksi toinen pitoisuuspiikki voi tulla esimerkiksi
tilanteessa, jossa mitataan toisen ampujan aikaa lähellä ampujaa. Huomattavaa on
myös, että stagessa 6 mitattiin muihin stageihin verrattuna melko korkeita
pitoisuuksia. Stage 6 oli paikallaan ampumista, jolloin ampuja jää paikalleen
syntyvään hiukkaspilveen, kun muissa stageissa liikuttiin heti ammunnan jälkeen.
Radan yleisilman mittauspisteessä alkupuolen stageissa olevat suuremmat
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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pitoisuuspiikit johtuvat siitä, että ensimmäisissä stageissa ammuttiin lähempänä
kiinteää mittauspistettä kuin muissa stageissa.
Siivouksen aikana mitattiin siivoojan hengitysvyöhykkeeltä yhtä suuri lyijypitoisuus
kuin lyijyllisillä ammuksilla ampuneen ampujan hengitysvyöhykkeeltä ammunnan
aikana. Vain puolen tunnin siivous päivässä aiheuttaa sen, että kahdeksalle tunnille
laskettuna lyijyn altistumispitoisuus on 23 % HTP-arvosta. Liitteen 4 kuvaajasta
voidaan todeta suurimman altistumisvaiheen olevan luotiloukkojen siivous ja
imurointi.
Hiilimonoksidi
Liitteen 3 kuvaajista huomataan, että myös hiilimonoksidipitoisuudet lyijyttömiä
ammuksia käyttäneen ampujan hengitysvyöhykkeellä nousivat oman ammunnan
aikana hetkellisesti, mutta laskivat nopeasti ammunnan jälkeen. Yksittäiset mitatut
maksimipitoisuudet eivät ylittäneet 15 minuutin HTP-arvoa. Koko kahden tunnin
ammunnan aikana mitattu keskiarvopitoisuus jäi HTP-arvoihin verrattuna pieneksi.
Radan kiinteässä yleisilman mittauspisteessä hiilimonoksidin keskiarvopitoisuudeksi
mitattiin ammuntojen aikana 4 ppm eli 13 % HTP8h-arvosta. Yksittäiset mitatut
maksimipitoisuudet eivät ylittäneet 15 minuutin HTP-arvoa, eivätkä ylittäneet
myöskään 8h HTP-arvoa.
Hiilidioksidi
Mitatut hiilidioksidipitoisuudet radan yleisilman mittauspisteessä olivat normaalia
sisäilmatasoa koko mittausten ajan (400 - 470 ppm, keskiarvopitoisuuden ollessa 419
ppm).
Typpimonoksidi
Radan kiinteässä yleisilman mittauspisteessä mitattu typpimonoksidin pitoisuudet
olivat HTP-arvoihin verrattuna erittäin pieniä. Keskiarvopitoisuudeksi mitattiin 0,1 ppm
eli alle 1 % HTP8h-arvosta. Maksimipitoisuudeksikin mitattiin vain 0,4 ppm.

5.2 Pyyhintänäytteet
Kaikista pyyhintänäytteistä todettiin ammuksista peräisin olevia metalleja. Lyijy oli
tärkein altiste myös pyyhintänäytteissä. Kaikkien mitattujen metallien osalta
lyijyttömiä
ammuksia
käyttäneen
ampujan
käsistä
todettiin
pienempiä
metallipitoisuuksia kuin lyijyllisiä ammuksia käyttäneen ampujan käsistä.
Käsien pesujen jälkeen ampujien käsistä todettiin edelleen ammuksista peräisin olevia
metalleja. Lyijyn määrät olivat n. kymmenesosa siitä, mitä ennen pesua. Yhdistetyn
puhdistusgeeli- ja vesipesun jälkeen todettiin pienempiä määriä metalleja käsistä kuin
pelkän vesipesun jälkeen.
Ilman käsineitä tapahtuneen radan siivouksen jälkeen todettiin siivoojan käsistä
erittäin suuri määrä lyijyä eli n. 100 kertaa enemmän kuin ammunnan jälkeen.
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Myös siivousimurin varresta todettiin erittäin suuri määrä metalleja ja erityisesti lyijyä.

6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
6.1 Yleiset johtopäätökset
Mittausten mukaan metallit, joista varsinkin lyijy, ovat altistumisen kannalta
tärkeimmät ilman epäpuhtaudet ampumaradalla. Kahden tunnin toiminnallinen
ampuminen aiheutti kahdeksalle tunnille muunnettuna HTP-arvoon verrattuna
merkittävän altistumisen sekä lyijyllisillä että lyijyttömillä ammuksilla ampuneelle.
Radan siivous ammunnan lopussa lisää vielä altistusta.
Lyijyttömillä ammuksilla ampuneen ampujan hengitysvyöhykkeeltä todettiin
pienemmät pitoisuudet metalleja kuin lyijyllisiä ammuksia käyttäneellä. Huomattavaa
kuitenkin on, että siitä huolimatta lyijyä mitattiin runsaasti. Altistumista tapahtuu mm.
muiden käyttäessä lyijyllisiä ammuksia. Altistava tilanne on mm. toisten ampujien
aikaa otettaessa, jolloin ollaan hyvin lähellä ampujaa. Lisäksi, jos omalla aseella on
aiemmin ammuttu lyijyllisiä ammuksia, voi tästä vielä aiheutua altistusta lyijylle.
Lisäksi radan siivousvaiheessa altistutaan lyijylle. Näin ollen ei lyijyaltistukselta voi
välttyä, mikäli kaikki eivät käytä lyijyttömiä ammuksia radalla,.
Huomattavaa on, että lyijyttömiä ammuksia käyttäneellä mitattiin suurempi
pölypitoisuus kuin lyijyllisiä ammuksia käyttäneellä, vaikka metallipitoisuudet olivat
pienempiä.
Lyijyttömät
ammukset
sisältävät
siis
jotain
tuntematonta
ainetta/yhdistettä, jota näissä mittauksissa ei mitattu. Ammuksien valmistajat eivät
kerro käyttämiään aineita, mutta kirjallisuuden mukaan metallien lisäksi aine voi olla
jotain
orgaanista
yhdistettä.
Lyijyllisiä
ammuksia
käyttäneen
ampujan
hengitysvyöhykkeen pölynäyte oli tumma kun taas lyijyttömiä ammuksia käyttäneen
pölynäyte oli vaalea.
Harrasteampujien suorittama radan puolen tunnin loppusiivous aiheutti kahdeksalle
tunnille muunnettuna HTP-arvoon verrattuna kohtalaisen altistumisen. Näin ollen
työkseen ampumaratoja siivoavan työntekijän altistumisen voi olettaa olevan
huomattavasti korkeampi.
Mitatuille kaasumaisille yhdisteille (hiilimonoksidi, typpimonoksidi, hiilidioksidi)
altistuminen on mittausten mukaan vähäistä, vaikkakin yksittäisiä hiilimonoksidin
pitoisuuspiikkejä esiintyy.
Mitattujen epäpuhtauksien kuvaajista (liitteet 3 ja 4) voitiin todeta, että radan
tehokkaan ilmanvaihdon takia epäpuhtauspitoisuudet ilmassa laskevat ammunnan
loputtua nopeasti.
Kaikista pyyhintänäytteistä todettiin ammuksista peräisin olevia metalleja. Metalleja
todettiin sekä lyijyllisillä että lyijyttömillä ammuksilla ampuneiden käsistä.
Huomattavinta on, että radan siivouksen jälkeen käsien pyyhintänäytteissä todettiin
noin sata kertaa suurempia määriä lyijyä kuin ammunnan jälkeen. Lisäksi
takahuoneessa säilytettävän imurin varresta otetusta pyyhintänäytteestä todettiin
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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erittäin suuri lyijypitoisuus. Näin ollen on oletettavissa, että lähes kaikilla radan
pinnoilla on ammunnoista peräisin olevia metalleja. Ampujat eivät käytä käsineitä
missään vaiheessa, joten metalleille altistuu ihon kautta varsinaisen ampumisvaiheen
lisäksi mm. asetta käsitellessä sekä ammunnan alku- ja loppuvalmisteluissa ja
loppusiivouksessa, joissa radan pintoja kosketaan.
Yhdistetty puhdistusgeelillä ja vedellä käsien pesu on mahdollisesti hieman
tehokkaampi puhdistustapa kuin pelkällä vedellä pesu. Molempien pesutapojen jälkeen
käsiin kuitenkin vielä jäi metalleja.

6.2 Toimenpidesuositukset
Metalleja on lähes kaikilla radan pinnoilla, joten suosittelemme ampujia
seuraamaan ammuntojen aikaista toimintaansa ja välttämään turhaa radan
pintojen koskettamista ilman suojakäsineitä. Metallit kulkeutuvat helposti myös
käsien kautta suuhun, joten syömistä/kasvojen koskemista ampumaradalla tulisi
välttää ja aina ampumaradalla käynnin jälkeen kädet tulee pestä huolellisesti.
Metalleja todettiin käsistä vielä käsien pesun jälkeen, joten suosittelemme
pesemään kädet useampaan kertaan ammunnan jälkeen.
Metalleja on kaikilla pinnoilla runsaasti, joten suojakäsineiden käyttö
ampumaradalla on suositeltavaa varsinkin alkuvalmisteluja tehtäessä ja rataa
siivotessa.
Ampumaratoja työkseen siivoavien tulisi suojautua hengityksensuojaimin ja
suojakäsinein. Hengityksensuojaimen suodattimen tulee olla vähintään P2luokkaa. Puhaltava hengityksensuojain on suositeltava. Työssä tulee käyttää
metalleilta suojaavia tiiviitä suojakäsineitä, kuten mm. nitriilikumi-, neopreeni-,
butyylikumi- ja PVC-käsineitä. Suurempien siivousten aikana on suositeltavaa
käyttää myös kertakäyttöistä suojahaalaria (ns. Tyvek-haalari).
Suosittelemme työkseen ampumaradalla työskentelevien työterveyshuoltoa
seuraamaan työntekijöiden veren lyijypitoisuuksia.
Suosittelemme runsaasti ampuvien harrastajien, varsinkin useamman kerran
viikossa ampuvien, seuraamaan verensä lyijypitoisuuksia. Mikäli lyijypitoisuudet
ovat koholla, suosittelemme ammunnan aikana hengityksensuojaimia ja mikäli
mahdollista, ammuntaan soveltuvia suojakäsineitä. Hengityksensuojaimen
suodattimen tulisi olla vähintään P2-luokkaa eli joko kertakäyttöinen FFP2-suojain
tai puolinaamari varustettuna P2-luokan suodattimella.
Vastaamme mielellämme mittauksia ja lausuntoa koskeviin kysymyksiinne.
Halutessanne tulemme pitämään palautetilaisuuden, jossa kerromme altisteista,
mittaustuloksista ja altistumisen merkityksestä työntekijöiden terveydelle. Voimme
keskustella myös torjuntaratkaisuista, esim. työtavoista ja suojainten käytön
tarpeesta. Yhdyshenkilömme on erikoistyöhygieenikko Henna Kinnari puh. 030 474
2947, henna.kinnari@ttl.fi.
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Ilman epäpuhtauksien mittaustulokset
Näytenumero
CK12-01016-2

Näytetyyppi
hv

Osasto ja mittauskohde
Töölöntorinkatu 1, ampumarata

Pvm ja klo
27.4.2012

Mitattu altiste

Mitattu
Pitoisuus

Yksikkö

19:19 - 21:10

Hengittyvä pöly

0,70

mg/m³

Lyijy

0,35

mg/m³

0,010

mg/m³

0,0005

mg/m³

alle 0,0001

mg/m³

0,013

mg/m³

Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut

0,0041

mg/m³

Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina

0,0001

mg/m³

Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

0,0010

mg/m³

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,023

mg/m³

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,046

mg/m³

1,1

mg/m³

0,26

mg/m³

Ampuja, lyijylliset ammukset

CK12-01108-2

Alumiini, liukoiset yhdisteet
Nikkeliyhdisteet, nikkelinä
Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina
Kupari, yhdisteet ja huuru

CK12-01019-1
CK12-01108-3

hv

Töölöntorinkatu 1, ampumarata

19:19 - 21:10

Hengittyvä pöly

Ampuja, lyijyttömät non-tox

Lyijy

ammukset

Alumiini, liukoiset yhdisteet

0,0098

mg/m³

Nikkeliyhdisteet, nikkelinä

0,0004

mg/m³

alle 0,0001

mg/m³

0,010

mg/m³

0,0029

mg/m³

alle 0,0001

mg/m³

0,0007

mg/m³

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,018

mg/m³

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,032

mg/m³

0,4

ppm

Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina
Kupari, yhdisteet ja huuru
Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut
Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina
Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

Hiilimonoksidi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Ilman epäpuhtauksien mittaustulokset

Näytenumero
CK12-01016-1

Näytetyyppi
kp

Pvm ja klo
27.4.2012

Mitattu altiste

Mitattu
Pitoisuus

Yksikkö

Osuus
HTParvosta
(%)

Huomioita

19:19 - 21:33

Hengittyvä pöly

0,48

mg/m³

5

Hiilidioksidi-

4

ppm

13

Hiilidioksidi

419

ppm

Typpimonoksidi

0,1

ppm

Hengittyvä pöly

<1,7

mg/m³

loppusiivous, luotiloukkujen

Lyijy

0,36

mg/m³

siivous

Alumiini liukoiset yhd./hitsaushuurut

0,0030

mg/m³

Nikkeli yhdisteet, nikkelinä

0,0001

mg/m³

<0,0001

mg/m³

Kupari: yhdisteet ja huuru

0,0019

mg/m³

Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut

0,0001

mg/m³

Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina

0,0002

mg/m³

Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

0,0008

mg/m³

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,0076

mg/m³

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,0058

mg/m³

Osasto ja mittauskohde
Töölöntorinkatu 1, ampumarata,
yleisilma, ampuma-alue

CK12-01019-2
CK12-01108-4

hv

Töölöntorinkatu 1, ampumarata,

Hiilimonoksidi

21:14 - 21:43

Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina

hv = näyte on kerätty hengitysvyöhykkeeltä
kp = näyte on kerätty kiinteästä pisteestä hengityskorkeudelta
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Arvioidut kahdeksan tunnin altistumistasot ja vertailu raja-arvoihin
Näytenumero

Mittauskohde

Mitattu altiste

Arvioitu 8-h:n
keskipitoisuus
(mg/m³)

Osuus HTParvosta (%)

CK12-01016-2

Töölöntorinkatu 1, ampumarata

Hengittyvä pöly

0,18

2

CK12-01108-2

Ampuja, lyijylliset ammukset

Lyijy

0,088

88

laskettu kahdeksan tunnin

Alumiini, liukoiset yhdisteet

0,003

0,1

keskipitoisuus. Ampujan
altistuminen mittauspäivän

Nikkeliyhdisteet, nikkelinä

0,0001

0,1

<0,00003

alle 0,2

Kupari, yhdisteet ja huuru

0,003

0,3

Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut

0,001

0,05

Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina

Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina
Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

0,00003

Huomioita

Kahden tunnin ammunnasta

kaltaisissa olosuhteissa, kun
ampumisen lisäksi päivän aikana
ei muuta altistusta
hengitysteitse.

0,0003

0,01

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,006

1

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,01

2

0,28

3

0,065

65

laskettu kahdeksan tunnin

CK12-01019-1

Töölöntorinkatu 1, ampumarata

Hengittyvä pöly

CK12-01108-3

Ampuja, lyijyttömät non-toxic

Lyijy

ammukset

Alumiini, liukoiset yhdisteet
Nikkeliyhdisteet, nikkelinä
Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina
Kupari, yhdisteet ja huuru
Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut
Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina
Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

0,002

0,1

keskipitoisuus. Ampujan

0,0001

0,1

altistuminen mittauspäivän

<0,00003

alle 0,2

0,003

0,3

0,0007

0,04

alle 0,00003

kaltaisissa olosuhteissa, kun
ampumisen lisäksi päivän aikana
ei muuta altistusta
hengitysteitse.

0,0002

0,009

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,005

0,9

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,008

2

0,1

0,3

Hiilimonoksidi

Kahden tunnin ammunnasta
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Arvioidut kahdeksan tunnin altistumistasot ja vertailu raja-arvoihin
Näytenumero

Mittauskohde

Mitattu altiste

Arvioitu 8-h:n
keskipitoisuus
(mg/m³)

Osuus HTParvosta (%)

CK12-01019-2

Töölöntorinkatu 1, ampumarata,

Hengittyvä pöly

alle 0,1

alle 1

Puolen tunnin siivouksesta

CK12-01108-4

Loppusiivous, luotiloukkujen siivous

Lyijy

0,023

23

laskettu kahdeksan tunnin

0,0002

0,009

Alumiini, liukoiset yhdisteet
Nikkeliyhdisteet, nikkelinä
Koboltti ja sen yhdisteet, kobolttina
Kupari, yhdisteet ja huuru
Sinkkiyhdisteet sinkkinä, oksidi-huurut

0,000006

0,006

alle 0,000006

alle 0,03

0,0001

0,01

0,000006

0,003

Strontium ja sen yhdisteet, strontiumina

0,00001

Tina ja sen epäorgaaniset yhdisteet tinana

Huomioita

keskipitoisuus. Ampujan
altistuminen mittauspäivän
kaltaisissa olosuhteissa, kun
ampumisen lisäksi päivän aikana
ei muuta altistusta
hengitysteitse.

0,00005

0,003

Antimoni ja sen yhdisteet, antimonina

0,0005

0,1

Barium liukoiset yhdisteet, bariumina

0,0003

0,07
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Pyyhintänäytteiden mittaustulokset
Näytenumero
CK12-01117-1

Näytetyyppi

Mittauskohde

Pvm ja klo
27.4.2012

pyyhintä

Ampujan kädet,

n. 21:30

lead-wipe

CK12-01117-4

pyyhintä

lead-wipe

CK12-01117-2

pyyhintä

lead-wipe

CK12-01117-3

pyyhintä

lead-wipe

CK12-01117-5

pyyhintä

lead-wipe

CK12-01117-6
lead-wipe

pyyhintä

Mitattu
altiste

Mitattu
Pitoisuus

Yksikkö

Lyijy

39

mg/m²

lyijylliset ammukset,

Kupari

5,1

mg/m²

ammunnan jälkeen

Sinkki

3,0

mg/m²

Antimoni

2,3

mg/m²

Barium

2,5

mg/m²

Lyijy

14

mg/m²

non-tox ammukset,

Kupari

3,8

mg/m²

ammunnan jälkeen

Sinkki

1,4

mg/m²

Antimoni

1,1

mg/m²

Barium

1,4

mg/m²

Ampujan kädet, lyijyttömät

Ampujan kädet,

n. 21:30

5,7

mg/m²

lyijylliset ammukset,

Kupari

0,39

mg/m²

vesipesun jälkeen

Sinkki

0,24

mg/m²

Antimoni

0,10

mg/m²

Barium

0,13

mg/m²

3,8

mg/m²

Ampujan kädet,

n. 21:30

n. 21:30

Lyijy

Lyijy

lyijylliset ammukset

Kupari

0,18

mg/m²

puhdistusgeelipesun

Sinkki

0,14

mg/m²

ja vesipesun jälkeen

Antimoni

0,052

mg/m²

Barium

0,087

mg/m²

Lyijy

Radan siivoojan kädet,

2000

mg/m²

siivouksen jälkeen,

Kupari

4,2

mg/m²

ei käsineitä

Sinkki

1,5

mg/m²

Siivousimurin varsi

n. 21:30

n. 21:45

Antimoni

21

mg/m²

Barium

1,6

mg/m²

Lyijy

700

mg/m²

Kupari

1,9

mg/m²

Sinkki

0,75

mg/m²

8,5

mg/m²

0,36

mg/m²

Antimoni
Barium
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Hiilimonoksidipitoisuudet lyijyttömillä ammuksilla ampuneen ampujan hengitysvyöhykkeellä
27.4.2012
40
Hiilimonoksidipitoisuuden
keskiarvo ammunta-aikana
0,4 ppm
(vaihteluväli 0 - 40 ppm)

35

Hiilimonoksidipitoisuus, ppm

30

8h HTP-arvo 30 ppm

25

20

15
Siivouksen aikana ei
hiilimonoksidia

10

5

0
27.4.2012 19:04

27.4.2012 19:33

27.4.2012 20:02

27.4.2012 20:31

27.4.2012 21:00

27.4.2012 21:28

Aika
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Hiilimonoksidi- ja typpimonoksidipitoisuuksien vaihtelu ampumaradalla (yleisilma ampuma-alueella)
27.4.2012
40

Hiilimonoksidipitoisuuden
keskiarvo mittausaikana
4 ppm
(vaihteluväli 0,3 - 15 ppm)

35

Hiilimonoksidipitoisuus, ppm

30

25

Typpimonoksidipitoisuuden
keskiarvo mittausaikana
0,1 ppm
(vaihteluväli 0 - 0,4 ppm)

hiilimonoksidin 8h HTP-arvo 30 ppm

typpimonoksidin 8h HTP-arvo 25 ppm

Hiilimonoksidi
Typpimonoksidi

20

15
Loppusiivous,
hiilimonoksidipitoisuus laski

10

5

0
19:12:00

19:26:24

19:40:48

19:55:12

20:09:36

20:24:00

20:38:24

20:52:48

21:07:12

21:21:36

Aika

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

21:36:00

1 (4)
LIITE 4
LAUSUNTO AR12-2012-196086

Pöly-/hiukkaspitoisuuksien vaihtelu lyijyllisiä ammuksia käyttäneen ampujan hengitysvyöhykkeellä
ammunnan aikana 27.4.2012
8

7

6

Stage 6,
toinen kierros

Stage 2,
ensimmäinen
kierros

3

Pölypiotisuus, mg/m

Stage 6
(paikallaan
ampuminen),
ensimmäinen
kierros

Hengittyvän pölyn
pitoisuuden keskiarvo
mittausaikana
3
0,7 mg/m

5

4

Stage 1,
ensimmäinen
kierros

Stage 4
Stage 2,
toinen kierros

3

Stage 5

Stage 3

Stage 1,
toinen kierros

Stage 7

2

1

0
19:12:00

19:26:24

19:40:48

19:55:12

20:09:36

20:24:00

20:38:24

20:52:48

Aika

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

21:07:12

21:21:36

2 (4)
LIITE 4
LAUSUNTO AR12-2012-196086

Pöly-/hiukkaspitoisuuksien vaihtelu lyijyttömiä ammuksia käyttäneen ampujan hengitysvyöhykkeellä
ammunnan aikana 27.4.2012
8

7

Hengittyvän pölyn
pitoisuuden keskiarvo
mittausaikana
1,1 mg/m3

Stage 5

6

Stage 2,
toinen
kierros

3

Pölypitoisuus, mg/m

Stage 6,
ensimmäinen
kierros

5
Stage 1,
ensimmäinen
kierros

4

Stage 6,
toinen
kierros

Stage 7

Stage 1,
toinen
kierros

Stage 2,
ensimmäinen
kierros

Stage 3

Stage 4

3

2

1

0
19:09:07

19:23:31

19:37:55

19:52:19

20:06:43

20:21:07

20:35:31

20:49:55

Aika

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

21:04:19

21:18:43

3 (4)
LIITE 4
LAUSUNTO AR12-2012-196086

Pöly-/hiukkaspitoisuuksien vaihtelu radan loppusiivouksen aikana siivoavan henkilön
hengitysvyöhykkeellä 27.4.2012
14

12
Luotiloukkojen
siivous/imurointi

Pölypitoisuus mg/m

3

10

8
Lattian ja muun tilan
siivous/imurointi

6

4

2

0
21:14:24

21:21:36

21:28:48

21:36:00

Aika

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

21:43:12

4 (4)
LIITE 4
LAUSUNTO AR12-2012-196086

Pöly-/hiukkaspitoisuuden vaihtelu ampumaradalla (yleisilmapitoisuus ampuma-alueella) 27.4.2012
8
Hengittyvän pölyn
pitoisuuden keskiarvo
mittausaikana
0,48 mg/m3

7

Alveolijakeisen pölyn
pitoisuuden keskiarvo
mittausaikana n. 0,2 mg/m3

6

Pölypitoisuus, mg/m

3

Stage 1,
ensimmäinen
kierros

5

Stage 2,
toinen
kierros
Stage 1,
toinen
kierros

4
Ammunnan
aloitus
n. klo 19:20

3

Hengittyvä jae

Stage 6
(paikallaan
ampuminen),
ensimmäinen
kierros

Stage 2,
ensimmäinen
kierros
Stage 3
Stage 4

2

Stage 5

Taustapitoisuus ennen
ammuntaa

Keuhkojae
Alveolijae

Stage 6,
toinen
kierros

Stage 7
Loppusiivous n. klo 21:15 - 21:40.
Siivous pääasiassa luotiloukkujen
luona, joten radan keskiosassa
(missä mittari) pölypitoisuus laski

1

0
18:14:24

18:43:12

19:12:00

19:40:48

20:09:36

20:38:24

21:07:12

21:36:00

Aika

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

