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1. TOIMIJA
Luvian hirvimiehet ry
Ampumaradan yhteystiedot:

Paukkulan ampumarata
Vanha Porintie 273
29100 Luvia

Kiinteistön omistaja:

Luvian hirvimiehet ry

Yhteyshenkilö:

Jaakko Sutinen
+358 50 325 4441
js462@dnainternet.net

2. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Tämä esiselvitys ja riskiarviointi koskee Eurajoella osoitteessa Vanha Porintie 273 sijaitsevan Luvian hirvimiehet
ry:n Paukkulan ampumaradan toimintaa. Ampumarata sijaitsee kiinteistöllä 442-401-1-110 (Kuva 1.). Kiinteistön
omistaa Luvian hirvimiehet ry. Ampumaradan ratatoiminta sisältää 1 kpl hirvirata 75 ja 100 m (kiinteät katokset,
1 paikka/katos). Radalla ammutaan liikkuvan hirven maalia.

Kuva 1. Kiinteistörajat ja -tunnukset. (Sisältää MML:n aineistoa 06/2020).

ESISELVITYS JA RISKIARVIOINTI
Paukkulan ampumarata, Luvia

3/20

3. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ MUUT PÄÄTÖKSET TAI SOPIMUKSET
Toiminnalla on ympäristölupa 5.12.2017 (liite 1.). Eurajoen kunta on tehnyt radalle valvontakäynnin 11.9.2020.
Valvontakäynnin aikana on käyty läpi Luvian Hirvimiehet ry:n ympäristöluvan lupamääräykset (liite 2.).
Valvontakäynnillä Luvian hirvimiehet ry on esittänyt, että nykyisen ympäristöluvan mukaiset toiminta-ajat ovat
liian suppeat. Nykyisen ympäristöluvan mukainen toiminta-aika ampumaradalle on ma-pe 18.00–20.00 ja la
10.00–12.00. Sunnuntaisin sekä pyhä- ja aattopäivinä radalla ampuminen on kiellettyä.
Valvontakäynnin yhteydessä Eurajoen kunnan ympäristösuojelu on todennut, että lupamääräysten 6 ja 7
mukaista suunnitelmaa ja selvitystä ei ole toimitettu ympäristönsuojeluun 31.5.2019 mennessä. Myöskään
lupamääräyksen 14 mukaisia yhteenvetoja kirjanpidosta ei ole toimitettu ympäristönsuojeluun vuosittain.
Valvontakäynnin yhteydessä on sovittu, että Luvian Hirvimiehet ry hakee muutosta ympäristölupaan 30.4.2021
mennessä. Lupahakemukseen liitetään suunnitelma ampumaradan ja sen vaikutusalueen maaperän
pilaantumista vähentävien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista ja aikatauluista sekä ulkopuolisen
asiantuntijan laatima ampumaradan käytön riskiarviointia koskeva selvitys.
Eurajoen kunnan ympäristösuojelun kanssa on myöhemmin sovittu, että uuden ympäristöluvan hakemiselle ei
ole takarajaa. Toimijan tulee kuitenkin jättää 30.4.2021 mennessä kunnan ympäristönsuojeluun lupamääräysten
6 ja 7 mukaiset suunnitelmat ja selvitykset.

4. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
4.1 Ampumaradan sijaintipaikka
Ampumarata sijaitsee Hanninkylässä noin 2,7 kilometriä Luvian keskustasta pohjoiseen valtatien 8 ja Vanhan
Porintien välissä osoitteessa Vanha Porintie 273. Ampumaradan keskipisteen koordinaatit ovat N213765.6,
E6817603.1 ETRS-TM35FIN. Ampumaradan pohjoispuolella on laaja maa-ainesten ottoalue. Muutoin radan
ympäristö on talousmetsää. Radan kaakkois-eteläpuolella on tehty avohakkuu. (Kuvat 2., 3. ja 4.)

Kuva 2. Toiminnan sijaintipaikka ja ympäristö (Sisältää MML:n aineistoa 04/2021).
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Kuva 3. Radan lähiympäristö (Sisältää MML:n aineistoa 04/2021).

Kuva 4. Ilmakuva radan lähiympäristöstä (Sisältää MML:n aineistoa 04/2021).
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4.2 Kaavoitus
Ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu
kohdemerkintää. Ampumarata-alue on luokiteltu vuonna 2021 valmistuvassa Satakunnan liiton tekemässä
ampumaratojen kehittämissuunnitelmassa paikallisesti merkittäväksi ampumaradaksi. (Satakuntaliitto, 2021)
Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon oikeusvaikutteisessa tuulivoimaa käsitelevässä osayleiskaavassa
(Lainvoimainen Luvian osalta 23.9.2015) alue on merkitty ampumarata-alueeksi (EA). Kaavassa on esitetty
tuulivoimalan rakennuspaikka ampumaradan koillispuolelle ampumaradan ampumasuuntaan. Etäisyyttä
tuulivoimalan rakennuspaikalle on noin 800 metriä. (FCG suunnittelu ja tekniikka, 2014) Ampumaratatoiminnan
ei arvioida olevan este tuulivoimalan perustamiselle. (Kuva 5.)
Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon oikeusvaikutteisessa tuulivoimaa käsitelevässä osayleiskaavassa on
esitetty kohdemerkinnällä luo-1 arvokas kasvillisuuskuvio noin 800 metrin päähän ampumarata-alueen rajasta
länsi-luoteessa (FCG suunnittelu ja tekniikka, 2014). Myös Luvian keskustan osayleiskaavassa ampumarataalueen lounaanpuolelle on esitetty kohdemerkinnällä luo-1 luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeä alue noin 800 metrin päähän ampumarata-alueen rajasta (FCG suunnittelu ja tekniikka, 2013).
Ampumaratatoiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta em. alueiden suojeluarvoihin. (Kuvat 5. ja 6.)
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Kuva 5. Ote Oosinselän- Martinpalon- Hangassuon oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. (FCG suunnittelu ja tekniikka,
2014)
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Kuva 6. Ote Luvian keskustan oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta. (Eurajoen kunnan karttapalvelu, 2021)

4.3 Maaperä
Rata sijaitsee eteläboreaalisella havumetsävyöhykkeellä, kasvimaantieteellinen sijainti on Lounaismaa ja
Pohjanmaan rannikko. Ampumarata-alueen maaperä on GTK:n maaperä 1:20 000 aineiston mukaan
hiekkamoreenia (Kuva 7.).

Kuva 7. Pintamaalajit (Sisältää GTK:n maaperä 1:200 000 – aineistoa 04/2021).
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4.4 Topografia
Ampumarata sijaitsee korkeudessa noin 23 m mpy. Rata-aluetta ympäröivä maasto viettää koillisesta
lounaaseen. Maasto nousee ampumaradan koillispuolella korkeimmillaan korkeuteen noin 45 m mpy ja laskee
ampumaradan lounaispuolella ollen Karjamaantanhuan kohdalla korkeudessa noin 11 m mpy. (Kuva 8.)

Kuva 8. Ympäröivän alueen topografia (Sisältää MML:n aineistoa 04/2021).
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4.5 Pintavedet
Ampumarata sijaitsee Taalinlahdenojan (83.031, 3. jakovaihe) valuma-alueella. Ampumarata-alueella ei ole
pintavesikohteita. Tarkemmassa valuma-aluetarkastelussa ampumarata jakaantuu itäiseen ja läntiseen valumaalueeseen, joita pitkin pintavedet laskevat ampumarata-alueen eteläpuolella sijaitsevaan kokoomauomaan.
Kokoomauoma virtaa Heikinsuon, Perkolan ja Lappengin peltoalueiden halki. Lähimmillään ampumaradalta on
etäisyyttä peltoalueille n. 500 metriä. Kokoomauoma purkaa vetensä Taalinlahdenojaan noin 1100 metrin
päässä. Taalinlahdenoja on ampumaradan lähin vesilain (587/2011) määritelmien mukainen vesistö.
Ampumaradan ohitse Taalinlahdenojaan laskevien vesien valuma-alueella on kokoa noin 396 hehtaaria. (Kuva
9.)

Kuva 9. Ampumarata-alueen valuma-aluetarkastelu. (Sisältää MML:n ja Ympäristöhallinnon aineistoa 07/2020).
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4.6 Pohjavedet
Ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä rata-alueen läheisyydessä ole kaivoja. Lähimmät 1.
luokan pohjavesialueet sijaitsevat ampumarata-alueen luoteispuolella. Matkaa Hanninkylän pohjavesialueelle
on noin 2,5 km.

4.7 Asutus- ja luonnonsuojelualueet
Lähimmät loma- ja asuinrakennukset sijaitsevat noin 650 metrin etäisyydellä ampumaradan lounaispuolella
kiinteistöllä 442-401-1-5. Rakennukset sijaitsevat ampumasuunnan takana. Ampumasuuntaan lähimmälle
asuinrakennukselle on etäisyyttä noin 1500 metriä. Rakennus sijaitsee ampumaradan koillis-itäpuolella
kiinteistöllä 442-401-3-27. Ampumasuunnan oikealla sivulla, noin 1000 metrin päässä ampumarata-alueesta
sijaitsee loma-asunto kiinteistöllä 442-401-2-11. Ampumasuuntaan lähimmälle loma-asunnolle on etäisyyttä yli
5 kilometriä. Loma-asunto sijaitsee kiinteistöllä 609-415-1-1830. (Kuva 10.)
Ampumaradan läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue, Porsmusansuon
luonnonsuojelualue, sijaitsee noin 3,3 kilometrin päässä luoteessa.

Kuva 10. Asuin- ja lomarakennusten sijainti (Sisältää MML:n aineistoa 05/2020).
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5. RADAT JA RATARAKENTEET
Ampumaratatoiminnasta ei aiheudu välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristövaikutuksia, vaan haitta-aineiden
kulkeutuminen ympäristöön on tyypillisesti erittäin hidasta. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tavataan
luotiaseradoilla pääsääntöisesti taustavallissa. Ampumaratojen pintakerros luokitellaan AMPY-raportissa
(Ympäristöministeriö 2012) ja BAT-oppaassa (Kajander & Parri 2014) ratarakenteeksi (Kuvat 11. ja 12.), joka on
poistettavissa toiminnan loppuessa, ja johon ei sovelleta maaperän pilaantumisen ohjearvoja.

Kuva 11. Ratarakenne luotiaseradalla (Kajander & Parri 2014).

Kuva 12. Luotiaseradan ratarakenteiden osat, joihin haitta-aineet pääosin kertyvät (Kajander & Parri 2014).
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6. TUTKIMUSTARPEEN ARVIOINTI BAT-OPPAAN MUKAAN
Tutkimusten suunnittelua varten ampumaradat on BAT-oppaassa (Kajander & Parri 2014) jaettu kolmeen
tutkimustarveluokkaan. Luokitus tehdään esiselvityksen tietojen perusteella koko ampumarata-aluetta
tarkastellen (Taulukko 1.).
Taulukko 1. Tutkimustarpeen arviointi erilaisilla ampumaradoilla (Kajander & Parri ym. 2014).
Tutkimustarve
Ei tutkimustarvetta

Perustason tutkimus

Pintaveden osalta
laajennettu tutkimus

Pohjaveden osalta
laajennettu tutkimus

Rata-alueen kuormitus
Pieni tai uudehko luotiaserata
Lyijykertymä < 5t Pb eikä
kohteessa tai sen ympäristössä
ole erityisiä riskitekijöitä
Keskikokoinen tai pitkään
käytössä ollut pieni tai uudehko
suuri luotiaserata tai pieni
haulikkorata.
Lyijykertymä < 50 t Pb
Suuri tai pitkään käytössä ollut
keskikokoinen ampumarata.
Lyijykertymä > 50t Pb
Keskikokoinen tai pitkään
käytössä ollut pieni tai uudehko
suuri luotiaserata tai pieni
haulikkorata.
Lyijykertymä < 50 t Pb
Suuri, keskikokoinen tai pitkään
käytössä ollut pieni
ampumarata
Haulikkoradat; luotiaseradat
joilla lyijykertymä > 5t Pb

Pintavesiolosuhteet
Ei erityisiä riskitekijöitä

Pohjavesiolosuhteet
Ei erityisiä riskitekijöitä

Etäisyys vastaanottavaan
vesistöön on yli 300 m eikä
vesistöön tai sen käyttöön liity
erityisiä riskitekijöitä

Ei sijaitse pohjavesialueella eikä
pohjavettä käytetä alle 300 m
etäisyydellä rata-alueesta
oletetun virtaussuunnan
alapuolella

Rata-alueella muodostuu
pintavesiä, jotka johdetaan
vesistöön tai rata-alueella on
kosteikko/suo
Vastaanottava vesistö tai sen
käyttö on erityisen herkkä tai
etäisyys vesistöön on alle 300 m
tai rata-alueella on
kosteikko/suo
Sijaitsee luokitellulla
pohjavesialueella
Pohjavettä käytetään alle 300 m
etäisyydellä rata-alueesta
oletetun virtaussuunnan
alapuolella

6.1 Tutkimustarpeen arvioinnin tulokset
Ratarakenteita, kuten taustavallia ja rata-alueen pintakerrosta ei AMPY-raportin (Ympäristöministeriö 2012) ja
BAT-oppaan (Kajander & Parri 2014) mukaisesti katsota maaperäksi, vaan ratarakenteeksi, joka toiminnan
loputtua poistetaan. Tästä syystä toiminnassa olevalla ampumaradalla rakennekerrosten metallimäärien ja pitoisuuksien määrittäminen ei ole tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus, vaan tavoitteena on arvioida metallien
kulkeutumisesta ympäristöön mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Haitta-aineiden määrää rakenteissa
arvioidaan ensisijaisesti laukausmäärän ja toiminta-ajan perusteella.
Paukkulan ampumaradan rata-alueen kuormitus on määritetty laskennallisesti (Liite 3.) ja on 0,76 t Pb. Kyseessä
on pieni luotiaserata. Ampumaradan pintavedet virtavat Heikinsuon, Perkolan ja Lappengin peltoalueiden halki.
Etäisyyttä peltoalueille on yli 500 metriä, joten niiden käyttöön ei liity erityisiä riskitekijöitä. Myöskään
vastaanottavaan vesistöön tai sen käyttöön ei liity erityisiä riskitekijöitä. Rata ei sijaitse pohjavesialueella eikä
pohjavettä käytetä alle 300 m etäisyydellä rata-alueesta. Tutkimustarvearvioinnin perusteella ampumarata
sijoittui tutkimustarvearvioinnissa luokkaan ei tutkimustarvetta.
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7. RISKINARVIOINTI
7.1 Ympäristöriskin kuvaaminen
Haitta-aineiden kulkeutumisriski rata-alueen ulkopuolelle on merkittävin huomioon otettava tekijä arvioitaessa
tarvittavia teknisiä ja toiminnallisia toimenpiteitä ampumaradan ympäristön suojelemiseksi. Ratarakenteita,
kuten taustavallia ja rata-alueen pintakerrosta ei AMPY-raportissa (Ympäristöministeriö 2012) ja BAT-oppaassa
(Kajander & Parri 2014) katsota maaperäksi, vaan ratarakenteeksi, joka toiminnan loputtua poistetaan.
Ampumaratojen ratarakenteissa haitallisten aineiden pitoisuudet ovat tyypillisesti suuria, mutta pilaantumisen
hallinnan kannalta keskeistä on hallita haitta-aineiden kulkeutumisriskiä rata-alueen ulkopuolelle.
Johtopäätösten läpinäkyvyyden ja selvitysten yhdenmukaisuuden takaamiseksi toiminnan aiheuttama
ympäristöriski tulisi kuvata sekä sanallisesti että numeerisesti BAT-oppaassa esitetyn pisteytysjärjestelmän
avulla. Erikseen pisteytetään ja kuvataan päästöpotentiaali (kuormitus) sekä pintavesi- ja pohjavesiriski.
Pisteytystä sovelletaan riskienhallinnan tarpeen määrittämisessä BAT-oppaan mukaisesti ja johtopäätöksissä
esitetään
haitta-aineiden
hallinnan
tarve
BAT-oppaan
riskitasona
sekä
suositukset
riskienhallintamenetelmiksi. (Kajander & Parri 2014)
Ampumaradat luokitellaan selvityksessä riskitason perusteella neljään luokkaan:
•
•
•
•

Taso 1 – matala ympäristöriski.
Taso 2a – kohonnut pintaveden pilaantumisriski, vaikutukset paikallista laajempia.
Taso 2b – kohonnut pohjaveden pilaantumisriski, joka kohdistuu luokiteltuun pohjavesialueeseen tai
talousvesikäytössä olevaan muodostumaan.
Taso 3 – korkea ympäristöriski tai todettuja ympäristövaikutuksia.
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7.2 Päästöpotentiaali
Ampumaratatoiminnan aiheuttama ympäristöriski BAT-oppaassa (Kajander & Parri 2014) esitetyn
päästöpotentiaalin mukaisesti Taulukossa 2. sekä tulokset Paukkulan ampumaradalta Taulukossa
3. Pisteytyksen perusteella Paukkulan ampumaradan päästöpotentiaali on pieni.
Taulukko 2. Ampumaradan päästöpotentiaalin pisteytysjärjestelmä (Kajander & Parri. 2014).
PÄÄSTÖPOTENTIAALI
Riskitekijä

Pistemäärä

Pisteytyskriteerit

0

< 5t Pb

Lyijyn määrä
ratarakenteissa L

Käyttöikä I

Kuormittuneen alueen
laajuus: luotiaseratojen
määrä K

Lisäksi haulikkoradasta

Kuormitus yht.
Max.

1

5-50t Pb

2

50-100t Pb

3

> 100t Pb

0

0

1

1-20 v

2

20-50 v

3

> 50 v

1

1-2 kpl

2

3-5 kpl

3

> 5 kpl

1…x

Jokaisesta rata-alueella
sijaitsevasta
haulikkoradasta yksi
lisäpiste

Huomautukset

Uusi rata

L+I+K
9 + haulikkoratojen
lukumäärä

Päästöpotenttiaalin merkittävyys
Pieni
1–4 pistettä
Kohtalainen
5–8 pistettä
Suuri
>9 pistettä

Taulukko 3. Paukkulan ampumaradan päästöpotentiaali.
Riskitekijä
Lyijyn määrä ratarakenteissa

Pistemäärä
0

Pisteytyskriteeri
< 5t Pb

Käyttöikä
Kuormittuneen alueen laajuus:
luotiaseratojen määrä
Haulikkoradasta

3
1

> 50 v
1–2 kpl

0

Jokaisesta haulikkoradasta
yksi lisäpiste

Kuormitus yhteensä

4

Huomautukset
Paukkulan ampumaradan
rata-alueen kuormitus on
määritetty laskennallisesti
(Liite 3.) ja on 0,76 t Pb
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7.3 Sekoittumiskertoimen määritys
Sekoittumiskerroin Paukkulan ampumaradalla:
Valuma-alue 396 ha eli yhteensä 3 958 283 m²
Ampumaradan pinta-ala 7432 m²
Sekoittumiskerroin on 0,002

7.4 Pintavesi- ja pohjavesiriskien arviointi
Ampumaratojen haitta-aineiden aiheuttama riski pinta- ja pohjavesille pisteytetään taulukoiden 4. ja 5.
mukaisesti ja haitta-aineiden hallinnan tarve sekä kohdekohtaiset parhaat käyttökelpoiset tekniikat määritellään
toiminnan aiheuttaman pitkän aikavälin ympäristöriskin perusteella. Paukkulan ampumaradan riskitaso
pintavesille on esitetty taulukossa 6. ja riskitaso pohjavesille taulukossa 7. Pisteytyksen perusteella Paukkulan
ampumaradan pinta- sekä pohjavesivesiriskit ovat pieniä.
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Taulukko 4. Haitta-ainepäästöjen riski tason pisteytysjärjestelmä pintavesiriskille (Kajander & Parri2014).
PINTAVESIRISKI
Riskitekijä
Maaperän
vedenläpäisevyys K

Pistemäärä

Sekoittumiskerroin rataalueelta johtavassa
ojassa SK

Nykytilanne, pintaveden
ja sedimentin haittaainepitoisuudet N

Riskin realisoitumisen
seurausten vakavuus S

Pintavesiriski yht.

Pisteytyskriteerit

Huomautukset

0

Vettä johtava

Esim. Hiekka, sora, hiekkamoreeni

1

Jonkin verran vettä johtava

Esim. Silttinen hiekka

2

Vettä pidättävä

Esim. Savi, hienoainesmoreeni

3

Suo, kosteikko

0

<0,01

1

0,01-0,1

2

0,1-0,25

3
0

>0,25
Ei vaikutuksia havaittavissa

1

Lievästi kohonneet luonnontilaan
nähden, vaikutus paikallinen

4

Selvästi kohonneet luonnontilaan
nähden ja/tai vaikutuksia
havaittavissa laajemmalla alueella

6

Sedimentin haitta-ainepitoisuudella
on vaikutusta vesistön käyttöön tai
pintaveden ympäristölaatunormi
ylittyy rata-alueen ojan
vastaanottavassa vesistössä

0

Oletettavasti ei merkittäviä
seurauksia

Esim. haitta-aineita kertyy ajan mittaan
rata-alueelta ulos johtavien ojien
pohjasedimenttiin paikallisesti

1

Rajoitetut vaikutukset mahdollisia

Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä tai
hallittavissa

4

Vakavat vaikutukset mahdollisia

Paikallisia vaikutuksia esim. erityisiin
luontoarvoihin tai eliölajeihin tai
pintaveden käyttöön

6

Erittäin vahvat vaikutukset
mahdollisia

Paikallista laajempia vaikutuksia esim.
erityisiin luontoarvoihin tai eliölajeihin tai
pintaveden käyttöön

K + SK +N + S

Max

18

Pintavesiriskin merkittävyys
Pieni

0–9 pistettä

Kohtalainen

9–14 pistettä

Suuri

>14 pistettä tai N>4

Ampumatoiminnasta peräisin olevat
haitta-aineet rata-alueen ympäristössä
Luonnontilalla tarkoitetaan
pääsääntöisesti kunkin alueen
taustapitoisuuksia
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Taulukko 5. Haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä pohjavesiriskille (Kajander & Parri 2014).
POHJAVESIRISKI
Riskitekijä
Maaperän
vedenläpäisevyys K

Etäisyys pohjaveden
pintaan E

Pistemäärä
0

Heikosti vettä johtava tai suo

1
2
3
1
2
3

Jonkin verran vettä johtava
Vettä johtava
Hyvin vettä johtava
>10 m
4-10 m
<4m
Ampumaratatoiminnasta peräisin olevat
haitta-ainepitoisuudet rajoittuvat
ampumaradan rakenteisiin, vajovesien
pitoisuudet hyväksyttävällä tasolla,
pohjavedessä ei havaittavissa
vaikutuksia
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
ampumaradan alapuolisessa
maaperässä, vajovesien pitoisuudet
hyväksyttävällä tasolla tai lievästi
kohonneet, pohjavedessä ei
havaittavissa vaikutuksia
Pohjavedessä havaittavissa
taustapitoisuudet ylittäviä haittaainepitoisuuksia, vajovesien pitoisuudet
ylittävät hyväksyttävän tason tai haittaaineita kulkeutunut syvälle maaperässä
Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet
ylittävät talousveden tai pohjaveden
laadulle annetut viitearvot

0

Nykytilanne,
maaperän, vajoveden
ja pohjaveden haittaainepitoisuus N

1

4

6

Riskin realisoitumisen
seurausten vakavuus
S

Pohjavesiriski yht.
Max

Pisteytyskriteeri

0

Oletettavasti ei merkittäviä seurauksia

1

Rajoitetut vaikutukset mahdollisia

4

Vakavat vaikutukset mahdollisia

6

Erittäin vakavat vaikutukset mahdollisia

K+E+N+S
18

Pohjavesiriskin merkittävyys
Pieni
0–9 pistettä
Kohtalainen
9–14 pistettä
Suuri
>14 pistettä tai N>4

Huomautukset
Esim. Savi, siltti, hienoainesmoreeni,
suo
Esim. Silttinen hiekka
Esim. Hieno hiekka, hiekkamoreeni
Esim. Karkea hiekka, sora

Esim. kohde ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella, maaperän tai
pohjaveden pilaantuminen rajoittuu
kohteen välittömään läheisyyteen,
pohjavettä ei käytetä eikä käyttöä
tulevaisuudessa ole todennäköisesti
Esim. vaikutukset paikallisia ja
vähäisiä tai hallittavissa
Esim. vaarantaa pohjaveden käytön
talousvesikaivoista
Esim. vaarantaa alueellisesti
merkittävän vedenottamon käytön
tai muun tärkeän kohteen
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Taulukko 6. Pintavesien riskitaso Paukkulan ampumaradalla.
Riskitekijä
Maaperän vedenläpäisevyys
Sekoittumiskerroin rataalueelta johtavassa ojassa
Nykytilanne, pintaveden ja
sedimentin haittaainepitoisuudet

Pistemäärä
0
0

Pisteytyskriteeri
Vettä johtava
<0,01

1

Lievästi kohonneet luonnontilaan
nähden, vaikutus paikallinen

Riskin realisoitumisen
seurausten vakavuus

0

Oletettavasti ei merkittäviä seurauksia

Pintavesiriski yhteensä

1

Huomautukset
Hiekkamoreeni
Sekoittumiskerroin
laskennallisesti 0,002
Pintavedet virtavat Heikinsuon,
Perkolan ja Lappengin
peltoalueiden halki. Etäisyyttä
peltoalueille on yli 500 metriä,
joten niiden käyttöön ei liity
erityisiä riskitekijöitä. Myöskään
vastaanottavaan vesistöön tai
sen käyttöön ei liity erityisiä
riskitekijöitä.
Haitta-aineita saattaa kertyä
ajan mittaan rata-alueelta ulos
johtavien ojien
pohjasedimenttiin paikallisesti.

Taulukko 7. Pohjavesien riskitaso Paukkulan ampumaradalla.
Riskitekijä
Maaperän vedenläpäisevyys
Etäisyys pohjaveden
pintaan

Pistemäärä
2
3

Pisteytyskriteeri
Vettä johtava
<4m

Nykytilanne, maaperän,
vajoveden ja pohjaveden
haitta-ainepitoisuus N

1

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
ampumaradan alapuolisessa
maaperässä, vajovesien pitoisuudet
hyväksyttävällä tasolla tai lievästi
kohonneet, pohjavedessä ei
havaittavissa vaikutuksia.

Riskin realisoitumisen
seurausten vakavuus

0

Oletettavasti ei merkittäviä seurauksia

Pohjavesiriski yhteensä

6

Huomautukset
Hiekkamoreeni
Ei tiedossa, joten
varovaisuusperiaatetta
noudattaen
Raskasmetallit liikkuvat hitaasti
ampumaradan ratarakenteissa.
Lisäksi taustavallit ovat hyvin
vettä läpäisevää hiekkamaata,
jolloin luodit eivät ole
merkittävässä kontaktissa veden
kanssa siten, että haittaaineiden vapautuminen olisi
runsasta. Vaikutukset
rakenteiden alapuoliseen
maaperään ja pohjavesiin
ilmenevät hyvin hitaasti ja ne
ovat hallittavissa toiminnan
päätyttyä normaaleilla
maaperän
kunnostustoimenpiteillä.
Rata ei sijaitse pohjavesialueella
eikä pohjavettä käytetä alle 300
m etäisyydellä.
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7.5 Riskinhallinnan tavoitteet
Riskitason määrittelyn jälkeen arvioidaan riskinhallinnan tavoitteet taulukon 8. mukaisesti. Paukkulan
ampumaradan päästöpotentiaali on pieni ja pinta- sekä pohjavesivesiriskit pieniä. Riskiluokituksessa radan
katsotaan tällöin kuuluvaksi tasoon 1 eli perustaso.
Riskin kuvaus:

Haitta-aineiden
kulkeutuminen
rata-alueelta
ympäristöön
merkityksetöntä tai vähäistä. Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä.

Vaatimukset luotiaseradat:

Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten
Kunnostus toiminnan loputtua.

Tekniset ratkaisut:

Ulkopuolisten vesien johtaminen rata-alueen ohi ojituksin.

Käytön seuranta:

Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajat.

Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu:

Ei pääsääntöisesti edellytetä. Tapauskohtaisesti rajoitettu tarkkailu
vaikutusten mukaan kohdennetusti, 3–6 vuoden välein.

vesien

hallinta.

8. YHTEENVETO
Paukkulan ampumaradan rata-alueen kuormitus on määritetty laskennallisesti (Liite 3.) ja on 0,76 t Pb. Kyseessä
on pieni luotiaserata. Tutkimustarvearvioinnin perusteella ampumarata sijoittui tutkimustarvearvioinnissa
luokkaan ei tutkimustarvetta. Paukkulan ampumarata on alhaisen ympäristöriskin kohde, jolle riittävä
riskienhallinta toimenpide on, että haitta-aineiden kertymistä ratarakenteisiin ja sitä kautta ratakohtaista
kuormituspotentiaalia tullaan seuraamaan laukausmäärien seurannan avulla vuositasolla. Ratarakenteisiin ei
sovelleta maaperän pilaantumisen ohjearvoja. Koska ampumaradan toiminta jatkuu, on parhaan
käyttökelpoisen tekniikan mukaista jättää ratarakenteet paikoilleen. Paukkulan ampumaradan ratarakenteen
sekä radan vaikutusalueen maaperän kunnostustarve tulee riskinarvioinnin perusteella harkittavaksi, jos
ampumaratatoiminta loppuu ja maankäyttö alueella muuttuu.
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Taulukko 8. Haitta-aineiden riskitasot ja riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdat (Kajander & Parri 2014).
TASO 1
Perustaso
Pieni päästöpotentiaali tai
Kohtalainen päästöpotentiaali ja
pieni pinta-/pohjavesiriski

TASO 2a
Vaativa / Pintavesi
Kohtalainen tai suuri päästöpotentiaali ja
kohtalainen pintavesiriski

TASO 2b
Vaativa / Pohjavesi
Kohtalainen tai suuri päästöpotentiaali ja
kohtalainen pohjavesiriski

TASO 3
Erittäin vaativa
Kohtalainen tai suuri päästöpotentiaali ja suuri
pinta-/pohjavesiriski

ei soveltuvia teknisiä ratkaisuja

Haitta-aineiden kulkeutuminen
rata-alueelta ympäristöön
merkityksetöntä tai vähäistä.
Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä

Haitta-aineiden merkittävä kulkeutuminen
rata-alueen ulkopuolelle pintavesien
välityksellä mahdollista pitkällä aikavälillä.
Vaikutukset paikallista laajempia tai vähäistä
vakavampia. Uusi vähäistä suurempi
ampumarata, joka ei sijaitse pohjavesialueella.

Haitta-aineiden merkittävä kulkeutuminen
pohjaveteen luokitellulla pohjavesialueella tai
muussa talousvesikäytössä olevassa
pohjavesimuodostumassa mahdollista tai
todennäköistä pitkällä aikavälillä

Uusi rata jolla ammutaan suolle tai vesistöön
tai Pohjaveden pinta ratarakenteiden tasolla tai
Sijainti vedenottamon suoja-alueella tai Sijainti
alueella joilla erityisiä suojeluarvoja joihin
toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää
vaikutusta.

Vaatimukset
luotiaseradat

Käytön seuranta ja
raportointi. Ulkopuolisten vesien
hallinta. Kunnostus toiminnan
loputtua.

Käytön seuranta ja raportointi.
Haitta-ainepitoisten vesien koonti ja
tarvittaessa käsittely, tai vesien
muodostumisen estäminen, tai kuormituksen
rajoittaminen. Kunnostus toiminnan loputtua.

Käytön seuranta ja raportointi.
Haitta-ainepitoisten vesien koonti ja
tarvittaessa käsittely, tai vesien
muodostumisen estäminen, tai kuormituksen
rajoittaminen. Kunnostus toiminnan loputtua.

Vaatimukset
haulikkoradat

Käytön seuranta ja
raportointi. Ulkopuolisten vesien
hallinta. Kunnostus toiminnan
loputtua.

Käytön seuranta ja raportointi. Pintavesien
hallinta sekä rata-alueen haitta-ainepitoisten
vesien koonti ja tarvittaessa käsittely.
Kunnostus toiminnan loputtua

Käytön seuranta ja raportointi.
Haulien leviämisalueen pienentäminen ja
kuormituksen rajoittaminen, tai kriittisimpien
alueiden vesien keräys ja tarvittaessa käsittely.
Kunnostus toiminnan loputtua.

Tekniset ratkaisut

Ulkopuolisten vesien johtaminen
rata-alueen ohi ojituksin.
Laukausmäärät radoittain ja
asetyypeittäin sekä toiminta-ajat.
Ei pääsääntöisesti edellytetä.
Tapauskohtaisesti rajoitettu
tarkkailu vaikutusten mukaan
kohdennetusti, 3–6 vuoden
välein.
-

Tapauskohtaisesti soveltuva ratkaisu.

Tapauskohtaisesti soveltuva ratkaisu.

Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen tai
vesistöön todennäköistä ja päästöllä saattaa
olla merkittäviä vaikutuksia esim. talousveden
käytön kautta, tai pohjavedessä tai vesistössä
on jo todettu selvästi kohonneita haittaainepitoisuuksia.
Uuden vähäistä suuremman radan
perustaminen pohjavesialueelle tai herkän
vesistökohteen välittömään läheisyyteen.
Käytön seuranta ja raportointi.
Haitta-ainepitoisten vesien koonti ja käsittely,
tai muodostumisen estäminen, ja lisäksi
kuormituksen rajoittaminen.
Kunnostus toiminnan loputtua tai jos haittaaineiden merkittävää kulkeutumista vaikutuksia
havaitaan.
Käytön seuranta ja raportointi.
Haulien leviämisalueen pienentäminen
yhdistettynä kuormituksen rajoittamiseen tai
rata-alueen vesien hallintaan.
Kunnostus toiminnan loputtua tai jos haittaaineiden merkittävää kulkeutumista vaikutuksia
havaitaan.
Tapauskohtaisesti soveltuva ratkaisu.

Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä
toiminta-ajat.
Rata-alueen hulevesien ja pintaveden tarkkailu
3–6 vuoden välein. Erikseen perustellusti
pohjavesitarkkailu.

Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä
toiminta-ajat.
Taustavallin suotovesien ja/tai pohjaveden
tarkkailu 1–3 vuoden välein. Erikseen
perustellusti pintavesitarkkailu.

Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä
toiminta-ajat.
Vaikutusten mukaan kohdennetusti 1–3
vuoden välein

0–10 vuotta tai harkinnan mukaan.
Teknisillä riskinhallintatoimenpiteille ei
välitöntä tarvetta, mahdollisuus
toiminnanharjoittajalle varautua taloudellisesti.
Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi tehtävä
ja seuranta aloitettava heti.

0–10 vuotta tai harkinnan mukaan.
Teknisillä riskinhallintatoimenpiteille ei
välitöntä tarvetta, mahdollisuus
toiminnanharjoittajalle varautua taloudellisesti.
Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi tehtävä
ja seuranta aloitettava heti.

0–5vuotta. Toimenpiteet toteuttava
mahdollisimman nopeasti.

Haitta-aineriskin
merkittävyys (BAToppaan liitteen F
mukaisesti)
Riskin kuvaus

Käytön seuranta
Päästöjen ja
vaikutusten tarkkailu

Aikataulu

Toiminta ei toteutettavissa BAT:n periaatteiden
mukaisena.

Toiminta ei toteutettavissa BAT:n periaatteiden
mukaisena.
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Laukausta/vuosi/vuosikymmen
Hirvirata

Vuosi

Massa, g

1968

9

YHTEENSÄ
%-osuudet
luoti, kokonaismassa (2,9-15,6 g)

kupari
9%

1968 vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg

1970 vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg

1980 vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg

1990 vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg

2000 vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg

2010 vuosikymm2n

Lyijy, kg Kupari, kg

2020 Vuosikymmen

Lyijy, kg Kupari, kg Yht, lyijy,kg/rata

Yht, kupari,kg/rata

Yht, laukauksia

2000

4000

32,04

3,24 2000

20000

160,2

16,2 2000

20000

160,2

16,2 2000

20000

160,2

16,2 1500

15000

120,15

12,15 1500

15000

120,15

12,15

1000

1000

8,73

0,81

761,67

76,95

75000

2000

4000

32,04

3,24 2000

20000

160,2

16,2 2000

20000

160,2

16,2 2000

20000

160,2

16,2 1500

15000

120,15

12,15 1500

15000

120,15

12,15

1000

1000

8,73

0,81

761,67

76,95

75000

lyijy
89 %

