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1. Toiminnanharjoittaja
Luvian hirvimiehet ry
Y-tunnus: 0135029-9
Yhteyshenkilö: Jaakko Sutinen
Puhelin: 050 325 4441
Sähköposti: js462@dnainternet.net
Muutoshakemusprosessin yhteyshenkilö: Tuomas Pelkonen, p. 050 524 0555
tuomas.pelkonen@metsastajaliitto.fi

2. Johdanto
Luvian hirvimiehet ry:llä on 11.12.2017 myönnetty ympäristölupa Paukkulan ampumaradan toiminnalle.
Toiminta sijaitsee kiinteistölle 442-401-1-110.
Luvian hirvimiehet ry ilmoittaa lupamääräyksen 12 mukaisesta toiminnan muuttamisesta. Muutosta haetaan lupamääräyksiin 1, 5, 6 ja 7. Lisäksi tarkennetaan ympäristölupahakemuksen toiminnan kuvaus osiota.
Haettavilla muutoksilla on tarkoitus päivittää ampumaradan toimintaa koskevia määräyksiä, lisäksi poistetaan jo toteutettuja määräyksiä. Määräyksiin haettavat muutokset eivät muuta lainvoimaisessa ympäristöluvassa lueteltuja luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupamääräyksiin tehtävät muutokset eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle eikä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
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3. Lupamääräykset, joita ilmoitus koskee
Voimassa olevaan ympäristöluvan lupamääräyksiin esitetään seuraavat muutokset:

Ampumaradan toiminta (lupamääräyksen 1 muuttaminen)
Ympäristölupa 2017:
1. Ampumaradalla saa ampua seuraavina aikoina:
- maanantai-perjantai 18-20
- lauantai 10-12
Sunnuntaisin sekä pyhä- ja aattopäivinä radalla ampuminen on kielletty.
Muutosehdotus:
1. Ampumaradalla saa ampua seuraavina aikoina:
- maanantai-perjantai 9-21
- lauantai 10-20
- sunnuntai 12-20
Pyhä- ja aattopäivinä radalla ampuminen on kielletty.
Perustelut:
Nykyiset toiminta-ajat ovat voimakkaasti rajoitetut ja ne haittaavat ampumaradan käyttöä huomattavasti.
Ampumaradalle on toteutettu 17.6.2021 melutarkastelu (Liite 1.) ampumaradan lähimmille kohteille. Melutarkastelun tuloksissa todetaan, että loma-asunto ampumasuuntaan oikealla etuviistossa voi ylittää enimmäistason ohjearvon 60 dB. Toisaalta BAT raportin mukaan (Kuva 1.), kun vuosittainen laukausmäärä on
pieni eli alle 10 000 laukausta vuodessa, vähäiset ohjearvojen ylitykset ovat mahdollisia. Tällöin meluntorjunta toteutetaan ensisijaisesti käyttöaikojen avulla. Ohjearvojen täyttyminen antaa lähtökohtaisesti oikeuden harjoittaa ammuntaa klo 7–22 välisenä aikana (Ympäristöministeriö 2012). Yllä esitetyt uudet toimintaajat ovat huomattavasti tätä suppeammat.
Haettava käyttöaikojen muutos tulee muuttamaan ampumaratatoimintaa niin, että laukausmäärän arvioidaan nousevan vuodessa korkeintaan alle 10 000 laukaukseen.
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Kuva 1. BAT raportin suositukset.

Melu (lupamääräyksen 5 poistaminen)
5. Tarvittaessa luvan saaja voidaan velvoittaa tekemään meluntorjuntatoimenpiteitä ja melumittauksia.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa meluun liittyviä tarkempia määräyksiä.
Perustelut:
Annetusta lupamääräyksestä tai sen perusteluista ei käy ilmi, miten se toteuttaa ympäristönsuojelulain 52
§:ssä tarkoitettuja pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavia määräyksiä. Lupamääräystä voidaan pitää
myös tarpeettomana, koska ympäristönsuojeluviranomaisella on ilman erillistä lupamääräystäkin mahdollisuus antaa velvoitteita tai tarkempia määräyksiä toiminnanharjoittajalle, jos se on perusteltua ja tarpeellista päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Viranomaisten tulee aina ottaa toiminnassaan huomioon
hallinnon suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteet eli viranomainen ei saa aiheuttaa luvanhakijalle ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi teettämällä ”varmuuden vuoksi”-tutkimuksia. Selvittämisen taustalla tulee
aina olla perusteltu tarve.

Maaperän ja vesien suojelu (lupamääräyksen 6 poistaminen)
6. Toiminnanharjoittajan on esitettävä Eurajoen kunnan ympäristönsuojelulle suunnitelma ampumaradan
ja sen vaikutusalueen maaperän pilaantumista vähentävien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista
ja aikatauluista 31.5.2019 mennessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. hirviradan varustaminen luotien keräysjärjestelmillä. suojavalliin kertyneiden luotien seulominen ja haitattomiin ampumatarvikkeisiin siirtyminen.
Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa suunnitelman toteuttamisesta ja sen aikataulusta tarkentavia määräyksiä.
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Perustelut:
Ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana, koska esiselvitys ja riskiarviointi (Liite 2.) on toimitettu Eurajoen
kunnan ympäristönsuojeluun 29.4.2021. Lupamääräys on siten vanhentunut ja voi aiheuttaa tulevaisuudessa epäselvyyttä esim. valvontatarkastuksien yhteydessä tai, jos toiminnanharjoittajan tai viranomaisen henkilöstö vaihtuu.

Maaperän ja vesien suojelu (lupamääräyksen 7 poistaminen)
7. Toiminnanharjoittajan on esitettävä Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ulkopuolisen
asiantuntijan laatima ampumaradan käytön riskinarviointia koskeva selvitys 31.5.2019 mennessä. Selvityksessä on arvioitava mm. ampumaradan ja sen vaikutusalueen maaperän pilaantuneisuutta, haitta-aineiden
leviämisen riskiä, ratojen mahdollista lisäsuojaustarvetta sekä niiden mahdollista välitöntä puhdistustarvetta.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa selvityksen perusteella tarkempia määräyksiä maaperän sekä
pohja- ja pintavesien seurannasta.
Perustelut:
Ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana, koska esiselvitys ja riskiarviointi (Liite 2.) on toimitettu Eurajoen
kunnan ympäristönsuojeluun 29.4.2021. Lupamääräys on siten vanhentunut ja voi aiheuttaa tulevaisuudessa epäselvyyttä esim. valvontatarkastuksien yhteydessä tai, jos toiminnanharjoittajan tai viranomaisen henkilöstö vaihtuu.

Toiminnan kuvaus (laitoksen toiminta, sivu 2)
Ympäristölupa 2017:
Kivääriradalla on 75 ja 100 metrin hirviammuntapaikat, joilla ammutaan seisovaa hirveä. Kivääriradalla
ammutaan noin 300 laukausta kuukaudessa. Radalla ei harjoiteta kilpailutoimintaa.
Päivitys:
Kivääriradalla on 75 ja 100 metrin hirviammuntapaikat, joilla ammutaan liikkuvan hirven maalia. Ampumaradan laukausmäärä on korkeintaan alle 10 000 laukausta vuodessa. Radalla harjoiteta kilpailutoimintaa satunnaisesta 1 – 2 kertaa vuodessa. Kisat ovat pieniä seurojen välisiä, eivät sm- tai maakunnallisen
tason.
Kivääriradalla suoritetaan lakisääteinen ampumakoe. Ampumakoe tulee suorittaa, mikäli aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai
karhua rihlatulla luotiaseella. Ampumakokeessa korostetaan harkitun ja tarkan riistalaukauksen merkitystä sekä sitä, että kokeessa käytetty ase on entuudestaan tuttu ja kunnolla kohdistettu. Luvian hirvimiehet ry järjestää lakisääteisiä ampumakokeita vuosittain touko-elokuussa noin 2 – 3 kappaletta. Kokeet ammutaan pääsääntöisesti viikonloppuisin.
Perustelut:
Ampumaradan toiminta on kuvattu virheellisesti toiminnan kuvaus osiossa. Kivääriradalla on liikemaalirata,
jolla voidaan ampua seisovan maalin (hirvi) lisäksi liikkuvan hirven maalia. Lisäksi haettava käyttöaikojen
muutos tulee muuttamaan ampumaratatoimintaa niin, että laukausmäärän arvioidaan nousevan vuodessa
korkeintaan alle 10 000 laukaukseen. Radalla suunnitellaan järjestettävän tulevaisuudessa ampumakilpailuja satunnaisesti 1 – 2 kertaa vuodessa.
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