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24 § Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, raportti / Ahjolan ampumarata /

Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistys
 
Ympäristölautakunta 2.3.2023 24 §
 
 Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistys on 2.12.2022 toimittanut ympäristölautakunnalle

Ahjolan ampumarataa koskevan raportin (Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arviointi, haitta-ainetutkimus, 7.10.2022, PH Ympäristötekniikka Oy), joka sisältää maaperän
haitta-ainetutkimuksen sekä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin. Raportti on
liitteenä.

Ympäristölautakunnan Riistanhoitoyhdistykselle myöntämä ympäristölupa (ympla 9.5.2012 §41,
VaHAO 30.12.2013 13/0389/1) Ahjolan ampumaradan toimintaan kiinteistölle Urheilukenttä
086-406-3-27 oli voimassa 31.12.2017 saakka. Vaasan hallinto-oikeus päätöksellään 5.6.2020 nro
20/0073/3 kumosi ympäristölautakunnan myöntämän uuden ympäristöluvan (ympla 6.6.2018
§48) ja hylkäsi Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistyksen ympäristölupahakemuksen.
Ampumaratatoiminta kiinteistöllä on päättynyt. Hausjärven kunta omistaa ampumarata-alueen
kiinteistön, joka on vuokrattu riistanhoitoyhdistykselle.

Ahjolan ampumaratatoiminnan päättymiseen liittyen riistanhoitoyhdistyksen kanssa on käyty
neuvotteluja (9.12.2020, 1.12.2021) ympäristöluvassa edellytetyistä toimenpiteistä toiminta-
aluetta koskien sekä muista jälkivelvoitteista. Toiminnanharjoittajan on tullut teettää
ampumaradalta ympäristöluvan lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys:
Ennen lupa-ajan loppumista toiminnanharjoittajan on teetätettävä ulkopuolisella asiantuntijalla
tarkennettu maaperän pilaantuneisuuden- ja kunnostustarpeen arviointi. Tutkimuksessa tulee
selvittää maaperän happamuus ja maan puskurointikyky sekä mahdollinen haitallisten aineiden,
etenkin raskasmetallien, lyijyn ja PAH-yhdisteiden, pitoisuus ja leviäminen maaperässä
aikaisempaa tutkimukseen verrattuna. Samalla tulee arvioida maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve. Tutkimussuunnitelma tulee hyväksyttää ympäristösihteerillä ennen
näytteidenottoa.
Ympäristösihteeri hyväksyi suunnitelman 28.6.2022.

Toimitetun raportin mukaan tutkimus käsitti kooltaan noin 1 ha ratakiinteistön (ampumarata-
alue) lisäksi osan kiinteistöstä 86-406-7-1, joka sijaitsee ampumasektorilla. Toiminta Ahjolan
haulikkoradalla on alkanut vuonna 1968, josta lähtien radalla on ammuttu lopettamiseen saakka
arviolta 2 500 000 laukausta (skeet- ja trap-radat yhteensä). Maastoon on levinnyt n. 10
hehtaarin alueelle arviolta 68 tonnia lyijyä.

Näytteenotot tehtiin 25.8.2022. Maanäytteet otettiin ampumaradoilta sekä rata-alueen
ympäristöstä luotien leviämisalueelta. Pohjavesinäyte otettiin ampuma-alueella sijaitsevasta
pohjaveden havaintoputkesta. Haitta-ainetutkimusten tuloksia verrattiin Valtioneuvoston
asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisiin
ohjearvoihin.

Ampumaradan riskitasoa arvioitiin raportissa "Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta"
oppaan mukaisesti, jonka perusteella ampumarata luokittuu riskitasolle 1, perustaso / matala
ympäristöriski. Raportissa todetaan vaikka haulikkorata asettuu riskiluokituksessa tasolle 1,
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perustaso, alueen kunnostamatta jättäminen edellyttää, että erityisesti alueen pohjaveden tilaa
on seurattava ja tarpeen vaatiessa ryhdyttävä toimenpiteisiin riskien pienentämiseksi. Lisäksi
kunnostamatta jättämisen mahdolliset vaikutukset ja rasitukset alueen tulevalle maankäytölle ja
mahdollisille ympäristö- ja terveysriskeille tulee käydä läpi. Raportissa suositellaan muun muassa
radan aiheuttamien mahdollisten pohjavesivaikutusten tarkkailun jatkamista ja alueen rajaamista
ja sienestyksen ja marjastuksen kieltämistä.

Hämeen ELY-keskus on 23.2.2023 toimittanut seuraavan lausunnon (oheismateriaalina)
maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä pohjaveden tarkkailutarpeesta:
"Hämeen ELY-keskus katsoo, että raportissa esitetyt välittömät toimenpiteet, pilaantuneen
alueen rajaus ja kielto sienestykseen ja marjastukseen sekä pohjavesitarkkailun jatkaminen, on
syytä toteuttaa viivytyksettä.

Haulikkoradalla ja ympäristössä esiintyvien selkeiden kiekonpalasten kasojen poistoa on
selvitettävä.

Toiminnanharjoittajan on yhdessä Hausjärven kunnan ja kiinteistön 086-406-7-1 omistajan
kanssa arvioitava kunnostamatta jättämisen vaikutukset tulevalle maankäytölle ja ympäristö- ja
terveysriskeille. Päädyttäessä pintamaiden kunnostukseen, on kunnostuksesta toimitettava
PIMA-ilmoitus (ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta) Hämeen ELY-keskukselle.

Pohjavesitarkkailussa ollut havaintoputki PVP4 on haulikkoalueen ampumasektoriin ja
pohjaveden virtaussuuntaan nähden huonossa suunnassa, sillä pohjaveden virtaussuunnan
arvioidaan olevan ampumaradalta koilliseen. Ampumasektorin koillispuolelle tulee siten asentaa
uusi pohjaveden havaintoputki. Pohjavesitarkkailua on tehtävä uudesta havaintoputkesta ja
putkesta PVP4 kerran vuodessa huhti-toukokuussa. Jos pohjavesitarkkailussa todetaan
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja pitoisuudet ovat noususuunnassa, on pintamaiden
kunnostukseen ryhdyttävä. Pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava välittömästi tulosten
valmistumisen jälkeen ELY-keskukselle ja Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle."

Asiasta tiedottamista ei ole katsottu muutoin tarpeelliseksi, koska asia ei vaikuta muuhun kuin
hakijan oikeuteen tai etuun.

 
Päätösehdotus Ympäristölautakunta katsoo, että ampumaradan ympäristöluvassa lupamääräyksessä 10

edellytetty tarkennettu maaperän pilaantuneisuuden- ja kunnostustarpeen arviointi on
suoritettu. Toimitetussa raportissa esitetyt toimenpidesuositukset lautakunta näkee
perusteltuina ja hyväksyy ottaen huomioon ELY-keskuksen lausunnossaan esille tuodut seikat.

Ympäristölautakunta päättää, että Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistyksen tulee...
1. välittömänä toimenpiteenä rajata raportissa pilaantuneeksi todettu alue sekä sijoittaa em.
alueen ympäristöön sienestyksen ja marjastuksen kieltäviä tauluja, joissa ilmoitetaan alueen
pilaantuneisuudesta. Alueen rajaamisesta kiinteistöllä 086-406-7-1 tulee sopia omistajan kanssa.
Toimenpiteet tulee suorittaa sulanmaan aikaan, viimeistään toukokuun alussa.
2. selvittää ampumarata-alueella sekä ympäristössä olevien selkeiden kiekonpalasten poistoa.
Asiassa tulee huomioida mahdolliset toteutustoimenpiteet sekä niiden vaikutus
aluskasvillisuuteen. Selvitys tulee toimittaa ympäristölautakunnalle tiedoksi 1.5.2023 mennessä.
3. arvioida ko. alueen kunnostamatta jättämisen vaikutukset tulevalle maankäytölle ja ympäristö-
ja terveysriskeille yhdessä Hausjärven kunnan ja kiinteistön 086-406-7-1 omistajan kanssa.
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4. tarkkailla ampuma-alueen ympäristön tilaa ja jatkaa pohjaveden tarkkailua. Ampumasektorin
koillispuolelle tulee asentaa uusi pohjaveden havaintoputki siten, että pohjavesitarkkailu on
mahdollista aloittaa uudesta havaintoputkesta ja putkesta PVP4 kerran vuodessa huhti-
toukokuussa (kuluvasta vuodesta alkaen). Uuden putken sijaintipaikka tulee hyväksyttää
ympäristösihteerillä. Havaintoputken putkikortti tulee toimittaa asennuksen jälkeen tiedoksi
ympäristölautakunnalle sekä ELY-keskukselle. Jos pohjavesitarkkailussa todetaan kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia ja pitoisuudet ovat noususuunnassa, on pintamaiden kunnostukseen
ryhdyttävä. Pohjavesitarkkailun tulokset on toimitettava välittömästi tulosten valmistumisen
jälkeen ELY-keskukselle ja Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräystä on
oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Ympäristöluvan (ympla 9.5.2012 §41, VaHAO 30.12.2013 13/0389/1) lupamääräyksen 12 mukaan
toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä Hausjärven ympäristölautakunnalle, joka
voi tarpeen vaatiessa antaa määräyksiä alueen siivoamisesta ja kunnostamisesta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa
harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen
ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Mainitun lain
65 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä tai
hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta huolimatta. Muutosta
koskeva päätös voidaan tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai
luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai yleistä etua valvovan viranomaisen vaatimuksesta.

Tähän päätökseen (pl. kohta 4) saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Tämän päätöksen kohtaan 4 saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista./ys

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Liitteet Ahjolan haulikkorata -raportti
 
Valmistelija(t) Ympäristösihteeri Toni Haavisto
 
Täytäntöönpano Ote+valitusosoitus:

Hausjärven-Riihimäen Riistanhoitoyhdistys, hausjarvi-riihimaki@rhy.riista.fi
Hämeen ELY-keskus, kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 
OIKAISUVAATIMUS

§ 24 (kohta 4)

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Hausjärven kunta
Ympäristölautakunta
Keskustie 2-4
12100 Oitti
hausjarvi@hausjarvi.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
(www.hausjarvi.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

HALLINTOVALITUS

§ 24 kohdat 13

Valitusviranomainen
Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
valitusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
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ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituskirjelmässä,
joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot (jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Yhteystietojen muutoksista tulee viipymättä ilmoittaa
Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

HAUSJÄRVEN KUNTA Ote pöytäkirjasta
  Kokouspäivämäärä Pykälä (§)

Ympäristölautakunta 2.3.2023 24

Sivu

 5

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
7.3.2023 Tuominen Niina, Osastosihteeri 



Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen

 

 
Pöytäkirja
nähtävänä

Hausjärven kunnan kotisivuilla 6.3.2023

 
Tiedoksianto
  Asianosaiset:  
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1 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä raportti käsittää maaperän haitta-ainetutkimuksen sekä pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnin Riihimäen-Hausjärven riistanhoitoyhdistys ry:n Ahjolan haulikkoradalla, jonka toi-
minta loppui ympäristöluvan (ympla 9.5.2012 §41, VaHAO 30.12.2013) rauettua vuonna 2018.   
 
Ahjolan haulikkoradalla toiminta on alkanut vuonna 1968. Ahjolan haulikkoradalla on ammuttu sen 
toiminta-aikana arviolta 2 500 000 laukausta (skeet- ja trap-radat yhteensä). Saatujen tietojen pe-
rusteella maastoon on levinnyt n. 10 hehtaarin alueelle n. 68 tonnia lyijyä. 
 
Kiinteistö 086-406-3-27 on kooltaan noin 1 ha (ampumarata-alue). Lisäksi tutkimus käsitti osan 
kiinteistöstä 086-406-7-1, joka sijaitsee ampumasektorilla.  
 
Tilaajan tavoitteena oli luvan mukaisesti teettää ulkopuolisella asiantuntijalla tarkennettu maaperän 
pilaantuneisuuden- ja kunnostustarpeen arviointi sekä samalla tulee arvioida maaperän pilaantu-
neisuus ja puhdistustarve. 
 
Näytteenotot tehtiin 25.8.2022. Haitta-ainetutkimus tehtiin koekuoppatutkimuksena lapiolla kaiva-
malla. Näytteet otettiin sekä radoilta, että rata-alueen ympäristöstä luotien leviämisalueelta. Lisäksi 
otettiin pohjavesinäyte ampuma-alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta PVP4.  
 
Haitta-ainetutkimusten tuloksia verrattiin Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) ohjearvoihin.  

 

PAH-yhdisteiden summapitoisuus, ja useiden yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus ylitti asetuk-

sen 214/2007 ylemmän ohjearvon haulikkoradan ampumarata-alueen pintamaassa, alueella, jonne 

savikiekon palaset putoavat. Syvemmällä maaperässä noin 0,4–0,5 metrin syvyydellä PAH-yhdis-

teiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat.  

 

Lyijyn pitoisuus haulikkoradan päätyvallin tuntumassa ja ampumasektorilla metsäisellä alueella 

ylitti paikoin asetuksen 214/2007 alemman ohjearvon pintamaassa. Syvemmällä maaperässä 0,4–

0,5 metrin syvyydellä lyijypitoisuus alitti asetuksen kynnysarvotason kaikissa tutkituissa kohdissa. 

Antimonipitoisuus ylitti yhdessä näytteessä ampumasektorin pintamaassa asetuksen kynnysarvo-

tason, mutta oli syvemmällä maaperässä alle kynnysarvotason.  

 

Alueen pohjaveden havaintoputkesta PVP4 otetun vesinäytteen PAH-yhdistepitoisuudet alittivat 

laboratorion määritysrajat ja metallipitoisuudet alittivat asetuksen 461/2000 talousveden laatuvaati-

musten raja-arvot.  

 

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa suoritettu riskinarviointi tehtiin sekä paras käyt-
tökelpoinen tekniikka (BAT)- Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta- ohjeistuksen avulla, 
että riskinarvioinnin käsitteellisen mallin avulla.  
 
Ahjolan haulikkoradan päästöpotentiaali on kohtalainen, pintavesiriski pieni ja pohjavesiriski pieni 
eli riskiluokituksessa rata on tasoa 1, perustaso. 
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Pintavesiriskejä ei erikseen määritelty, sillä alueella ei ole laskuojia tai pintavesimuodostelmia. Alu-
een maaperä on lisäksi hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavesien 
mukana on epätodennäköistä ja sen aiheuttamat mahdolliset riskit pieniä.  
 
Vaikka haulikkorata asettuu riskiluokituksessa tasolle 1, perustaso, alueen kunnostamatta jättämi-
nen edellyttää, että erityisesti alueen pohjaveden tilaa on seurattava ja tarpeen vaatiessa ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin riskien pienentämiseksi. Suositellaan radan aiheuttamien mahdollisten pohja-
vesivaikutusten tarkkailun jatkamista.  
 
Lisäksi kunnostamatta jättäminen edellyttää, että kunnan ja naapurikiinteistön omistajan kanssa 
käydään läpi kunnostamatta jättämisen mahdolliset vaikutukset ja rasitukset alueen tulevalle 
maankäytölle ja mahdollisille ympäristö- ja terveysriskeille. Mikäli kunnostamatta jättäminen koe-
taan yhteisvaikutuksiltaan mahdottomaksi, tulee alueen pintamaiden kunnostuksesta laatia erillinen 
kunnostussuunnitelma ja PIMA-ilmoitus.  
 

2 TUTKIMUKSEN TILAAJA JA TOTEUTTAJA 

2.1 Kohdetiedot   

Kohde  Ahjolan haulikkorata 
  086-406-3-27 
  Hausjärvi 
  
Tilaaja  Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistys ry 
  Hannu S.Laine 
   

2.2 Toimeksiannon toteuttaja 

   PH Ympäristötekniikka Oy  Meri Helmi  
   Puusepänkatu 5  Ympäristötekninen asiantuntija  
   13110 Hämeenlinna  DI, Automaatiotekniikka, Ympäristösuunnittelija (AMK) 
  Ympäristönäytteenottaja, henkilösertifiointi SYKE-1124 

Erityispätevyydet: maaperä ja kiinteät jätteet sekä vesi – ja 
vesistönäytteet 

  +358 40 485 7244 
  meri.helmi@phyt.fi 
 
  Paula Helmi   

  Insinööri AMK, ympäristöteknologia 
  Ympäristönäytteenottaja, henkilösertifiointi SYKE-87 

Erityispätevyydet: maaperä ja kiinteät jätteet sekä vesi – ja 
vesistönäytteet 

  +358 50 468 8448 
  paula.helmi@phyt.fi 
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3 YLEISTIEDOT 

3.1 Työn tarkoitus 

PH Ympäristötekniikka Oy suoritti Ahjolan haulikkoradalla ja sen ympäristössä kiinteistöillä 086-
406-3-27 ja 086-406-7-1 maaperän haitta-ainetutkimuksen. Maaperän pilaantuneisuutta selvitettiin 
koekuoppien kaivuun yhteydessä laboratorioanalyysein. Lisäksi tutkittiin alueen pohjavettä alueella 
sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta PVP4.  
 
Toimeksiannon tarkoituksena oli selvittää, ovatko tietyt haitta-ainepitoisuudet PIMA-asetuksen 
(214/2007) ohjearvojen rajoissa ja suorittaa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi.   
 
Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvi-
oitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää ko. asetuksen liit-
teessä säädetyn kynnysarvon. Alueilla, joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointi-
kynnyksenä pidetään taustapitoisuutta. 

3.2 Toimintahistoria 

Ahjolan haulikkoradalla toiminta on alkanut vuonna 1968. Ahjolan haulikkoradalla on ammuttu sen 
toiminta-aikana arviolta 2 500 000 laukausta (skeet- ja trap-radat yhteensä). Saatujen tietojen pe-
rusteella maastoon on levinnyt n. 10 hehtaarin alueelle n. 68 tonnia lyijyä. 
 
Ympäristölupa (ympla 9.5.2012 §41, VaHAO 30.12.2013) raukesi vuonna 2018, jolloin ampumatoi-
minta alueella loppui.  

3.3 Kiinteistön sijainti, pohjavesiolosuhteet ja vesistöolosuhteet 

Alla kuvassa 1 on esitettynä kohteen sijainti maastokartalla.   
 

 
Kuva 1. Kohteen sijainti maastokartalla. (Maanmittauslaitos, n.d.)  
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Ampumarata sijaitsee Hausjärven kirkonkylässä Kupparlammintien eteläpuolella entisellä urheilu-
kenttäalueella. Alue on haja-asutusaluetta. Puutonta rata-aluetta ympäröi enimmäkseen kuiva kan-
gasmetsä, osittain sekametsä. Maaperä on pääasiassa hienoa tai karkeaa hiekkaa. Ratojen ulko-
puolisen metsän humuskerroksen paksuus on noin 10 cm. Hausjärven kirkonkylä on runsaan kilo-
metrin ja Hikiän taajama 1–2 km päässä. 
 
Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Hausjärvi 0408602). Saatujen tietojen mukaan 
noin 300 m päässä oleva kaivo on lähin käytössä oleva. Ahjolan ampumaradan päätösesityksessä 
12.6.2007 on selvitetty alueen pohjavesiolosuhteita seuraavasti: 
 
”Geologian tutkimuskeskuksen vuonna 2005 tekemien tutkimusten perusteella Karhinnummien-
Kupparilamminmäkien kautta virtaavat pohjavedet purkautuvat pääosin Kirkonkylän luoteispuoli-
selta lähdealueelta. Liinalammin ja Lintumäen talon välillä sijaitsee alueellisen pohjavedenpinnan 
tason yläpuolelle kohoava kalliomäki, joka todennäköisesti katkaisee virtausyhteyden kokonaan 
Kupparilamminmäeltä lounaaseen. (GTK tutkimusraportti 13.12.2005, Pohjavesialueen geologisen 
rakenteen selvitys Hausjärvellä / Salpausselän ja Karhinnummien välisellä alueella.) Ahjolan hau-
likkorata sijoittuu tälle alueelle, jolla peruskallion pinta on pohjavesitason yläpuolella. Muodostuvan 
pohjaveden virtaussuunnasta ei ole varmuutta. On mahdollista, että pohjavesi virtaa sekä itään, 
lounaaseen että pohjoisen.” 
 
Haulikkorata-alueella sijaitsee pohjaveden havaintoputki PVP4.  
Haulikkorata-alueella ei ole laskuojia tai muita pintavesimuodostumia.  

4 HAITTA-AINETUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tehdyt tutkimukset 

Maaperästä tutkittiin tutkimussuunnitelman mukaisesti seuraavat haitta-aineet: 

- Metallit, 10 kpl 
- PAH-yhdisteet, 4 kpl 

 
Lisäksi otettiin pohjavesinäyte pohjaveden havaintoputkesta PVP4. Näytteestä tutkittiin pH, PAH-
yhdisteet, metallit (liukoiset), sähkönjohtavuus, happi, happikyllästys% ja kokonaiskovuus.   

4.2 Näytteenotto 

Maaperätutkimusten kenttätyö ja näytteenotto tehtiin 25.8.2022 lapiolla kerroksittain kaivamalla 
kymmenestä koekuopasta. Tutkimukset tehtiin haulikkoradalta ja sen ympäröivältä kiinteistöltä alu-
eelta, jonne haulipanosten haulit levittäytyvät. Haulipanosten haulien on ympäristöluvan mukaan 
arvioitu levittäytyvän noin 10 hehtaarin alueelle. Näytteet kerättiin koekuopista 0–0,1 metrin syvyy-
deltä ja syvyydeltä noin 0,4–0,5 m.  
 
Näytteistä muodostettiin edustavia kokoomanäytteitä koekuoppien sijainnin perusteella. Kokooma-
näytteet kerättiin sekä pintamaasta, että syvemmältä maaperästä (noin 0,4–0,5 m).  
 
Pohjavesinäytteenotto tehtiin pohjaveden havaintoputkesta PVP4 noutimen avulla. Ennen näyt-
teenottoa mitattiin pohjaveden pinnankorko, joka oli 25.8.2022 näytteenottoputken päästä (reuna 
noin 1 m maanpinnan yläpuolella) oli 24,54 m. Putkea huuhdeltiin ennen näytteenottoa.  
 
Alla olevassa kuvassa 2 on näytteenottokartta.   
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Kuva 2. Näytteenottokartta. Koekuoppien kohdat merkitty sinisellä ja numeroitu. Pohjaveden ha-
vaintoputki merkitty vihreällä.   
 
Alla kuvassa 3 on esitetty haulikkoalueen ampumasektori (PTI-Palvelut Oy, 2011). Kuvan näyt-
teenottokohdat eivät vastaa tämän tutkimuksen näytteenottokohtia, paitsi PVP4:n osalta.  
 

 
Kuva 3. Haulikkoradan ampumasektori (PTI-Palvelut Oy, 2011) 
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Taulukko 1. Näytteenottokohdat.  

Kohta Kaivuusyvyys Maalaji 

1, haulikkoradan ul-
kopuoli, ampuma-
sektori 

0–0,1 m 
0,4–0,5m  

humusmaa, multa, hiekka 
hiekka 

2, , haulikkoradan 
ulkopuoli, ampu-
masektori 

0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, multa, hiekka 
hiekka 

3, , haulikkoradan 
ulkopuoli, ampu-
masektori 

0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, multa, hiekka 
hiekka 

4, , haulikkoradan 
ulkopuoli, ampu-
masektori 

0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, multa, hiekka 
hiekka 

5 , haulikkoradan 
ulkopuoli, ampu-
masektori 

0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, hiekka 
hiekka, sora 

6, haulikkorata 0–0,1 m 
0,4–0,5m 

hiekka 
hiekka, sora 

7, haulikkorata 0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, aluskasvillisuus, hiekka, kiekon 
palasia 
hiekka, sora 

8, haulikkorata 0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, aluskasvillisuus, hiekka, kiekon 
palasia 
hiekka, sora 

9, haulikkorata 0–0,1 m 
0,4–0,5m 

humusmaa, aluskasvillisuus, hiekka, kiekon 
palasia 
hiekka, sora 

10, haulikkorata 0–0,1 m 
0,4–0,5m 

hiekka 
hiekka, sora 

 

5 TULOKSET 

Näytteistä koottiin kokoomanäytteet akkreditoituun laboratorioon tutkittavaksi. Tutkittujen paramet-
rien mittausepävarmuudet on merkitty liitteiden tutkimustodistuksiin. Maanäytteistä tutkittiin metallit.  
 
Taulukkoon 2 on koottu näytteiden tiedot.  
 
Taulukko 2. Näyte- ja analyysitiedot 

Näyte Laboratorioanalyysit Näytepiste 
22MN3946 PAH-yhdisteet KK1, KK2, KK3, KK4 ja KK5 ko-

kooma, pintamaa syvyys 0–0,1m 
22MN3947 PAH-yhdisteet KK1, KK2, KK3, KK4 ja KK5 ko-

kooma, syvyys 0,4–0,5m 
22MN3948 PAH-yhdisteet KK6, KK7, KK8, KK9 ja KK10 ko-

kooma, pintamaa syvyys 0–0,1m 
22MN3949 PAH-yhdisteet KK6, KK7, KK8, KK9 ja KK10 ko-

kooma, syvyys 0,4–0,5m 
22MN3950 Metallit KK1 ja KK2, kokooma, pintamaa sy-

vyys 0–0,1m 
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22MN3951 Metallit KK1 ja KK2, kokooma, syvyys 0,4–
0,5m 

22MN3952 Metallit KK3 ja KK4, kokooma, pintamaa sy-
vyys 0–0,1m 

22MN3953 Metallit KK3 ja KK4, kokooma, syvyys 0,4–
0,5m 

22MN3954 Metallit KK5 ja KK6, kokooma, pintamaa sy-
vyys 0–0,1m 

22MN3955 Metallit KK5 ja KK6, kokooma, syvyys 0,4–
0,5m 

22MN3956 Metallit KK8 ja KK9, kokooma, pintamaa sy-
vyys 0–0,1m 

22MN3957 Metallit KK8 ja KK9, kokooma, syvyys 0,4–
0,5m 

22MN3958 Metallit KK7 ja KK10, kokooma, pintamaa sy-
vyys 0–0,1m 

22MN3959 Metallit KK7 ja KK10, kokooma, syvyys 0,4–
0,5m 

 
Laboratoriotulokset on esitetty liitteessä 1.Laboratoriotulokset.  

5.1 Metallipitoisuuksien ja PAH-yhdisteiden tutkiminen ja tulokset  

PAH-yhdisteitä tutkittiin neljästä kokoomanäytteestä. Kokoomanäytteet 22MN3946 ja 22MN3947 
(KK1, KK2, KK3, KK4 ja KK5) kerättiin ampumaradan ulkopuolelta metsäiseltä alueelta ampuma-
sektorilta sekä pintamaasta 0–0,1 m, että syvyydeltä 0,4–0,5 m. Kokoomanäytteet 22MN3948 ja 
22MN3949 (KK6, KK7, KK8, KK9 ja KK10) kerättiin ampumaradalta kiekkojen putoamisalueelta 
sekä pintamaasta 0–0,1 m, että syvyydeltä 0,4–0,5 m.  
 
Rata-alueelta, mihin kiekot putoavat, havaittiin kokoomanäytteessä 22MN3948 (KK7, 8, 9 ja 10, 
pintamaa 0–0,1 m) PAH-yhdisteiden summapitoisuuden osalta asetuksen VNa 214/2007 ylemmän 
ohjearvon ylitys, kuten myös useiden yksittäisen PAH-yhdisteen osalta. Kokoomanäytteen alueella 
maan pintakerroksessa oli havaittavissa melko runsaasti vanhoja kiekon palasia, joissa PAH-yhdis-
teitä esiintyy. Syvemmälle kaivettaessa kiekon palasia ei enää havaittu ja vastaavista koekuopista 
syvemmältä 0,4–0,5 m syvyydeltä otetussa kokoomanäytteessä kaikkien PAH-yhdisteiden pitoi-
suudet alittivat laboratorion määritysrajat. PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittivat määritysrajat myös 
kauempaa ampumasektorilta otetussa koekuoppien KK1, KK2, KK3, KK4 ja KK5 pintanäytteessä 
sekä syvyysnäytteessä (0,4–0,5 m). Näin ollen voidaan arvioida, että PAH-yhdisteitä esiintyy alu-
eella kohonneina pitoisuuksina rata-alueella pintamaassa, mihin savikiekot ovat rikkoutuneet.  
Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistys on aikaisemmin todennut, että savikiekkojen palasia on 
ampumaradan pintamaasta hyvin vaikea kerätä pois ilman, että pintakasvillisuus häiriintyy ja ai-
heutetaan riskiä kiekonpalasten kulkeutumisesta laajemmalle. Alueella on kuitenkin myös selkeäm-
piä kasoja kiekon palasia, jotka voisi olla mahdollista kerätä pois ilman, että aluskasvillisuus kärsii.  
 
Metalleja tutkittiin kymmenestä kokoomanäytteestä. Kokoomanäytteet 22MN3950, 22MN3951, 
22MN3952 ja 22MN3953 otettiin ampumaradan ulkopuolelta ampumasektorilta metsäiseltä alu-
eelta koekuoppien KK1, KK2, KK3 ja KK4 kohdista sekä pintamaasta 0–0,1 m, että syvyydeltä 0,4–
0,5 m. Kokoomanäytteet 22MN3954, 22MN3955, 22MN3956, 22MN3957, 22MN3958 ja 
22MN3959 tutkittiin pääosin ampuradalta koekuopista KK5, KK6, KK7, KK8, KK9 ja KK10 sekä 
pintamaasta 0–0,1 m että syvyydeltä 0,4–0,5 m.  
 
KK3 ja KK4 pintamaasta otetussa kokoomanäytteessä havaittiin lyijyä asetuksen VNa 214/2007 
alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus. KK3 ja KK4 syvyydeltä 0,4–0,5 m otetun näytteen lyijypitoi-
suus alitti asetuksen VNa 214/2007 kynnysarvon. Antimonin pitoisuus ylitti pintamaanäytteessä 
kynnysarvon, mutta alitti syvyydeltä 0,4–0,5 m otetussa näytteessä kynnysarvon.  
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KK5 ja KK6 pintamaasta otetussa kokoomanäytteessä havaittiin lyijyä alemman ohjearvon ylittävä 
pitoisuus. KK5 ja KK6 syvyydeltä 0,4–0,5 m otetun näytteen lyijypitoisuus alitti asetuksen kynnys-
arvon.  
 
Koekuoppien KK7, KK8, KK9 ja KK10 alueella lyijyn pitoisuus pintamaassa ylittää kynnysarvon 
mutta syvyydeltä 0,4–0,5 m otettujen näytteiden lyijypitoisuus alittaa kynnysarvon.  
 
Alla kuvassa on merkitty arvioita, millä alueilla PAH-yhdisteiden summapitoisuus pintamaassa ylit-
tää ylemmän ohjearvon (mustalla rajattu) ja millä alueella lyijypitoisuus ylittää alemman ohjearvon 
(oranssilla rajattu).  
 

 
Kuva 4. Kuvassa on merkitty arvioita, millä alueilla PAH-yhdisteiden summapitoisuus pintamaassa 
ylittää ylemmän ohjearvon (mustalla rajattu) ja millä alueella lyijypitoisuus ylittää alemman ohjear-
von (oranssilla rajattu). 

5.2 Pohjaveden tutkiminen 

Pohjaveden laadun suojelun ensisijainen tavoite on pohjaveden talousvesikäytön turvaaminen. Tä-
män takia on perusteltua verrata pohjavesinäytteen tuloksia talousveden laatuvaatimuksiin (Vna 
461/2000), joiden raja-arvoina ovat ampumaratatoiminnalle kriittisten alkuaineiden suhteen:  

 lyijy 10 µg/l 
 nikkeli 20 µg/l 
 kupari 2 mg/l 

Pohjaveden havaintoputkesta PVP4 otetussa näytteessä ei havaittu PAH-yhdisteitä. Metallien liu-
koiset pitoisuudet olivat pieniä ja alittivat talousveden laatuvaatimusten raja-arvot.  
 
Pohjaveden pinnankorkeus mitattiin ennen näytteen ottamista. Pohjaveden pinta oli putken päästä 
mitattuna 24,54 m syvyydellä. Putken korkotietoja ei ollut saatavilla, mutta mitattuna reuna oli noin 
1 m maan pinnan yläpuolella eli pohjavesi on alueella syvällä, yli 20 metrin syvyydellä.  
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Pohjavedelle on myös EU-direktiivin nojalla säädetty ympäristönlaatunormit (asetus 1040/2006). 
Raja-arvoina ovat ampumaratatoiminnalle kriittisten alkuaineiden suhteen:  

 lyijy 5 µg/l 
 antimoni 2,5 µg/l 
 nikkeli 10 µg/l 
 kupari 20 µg/l 
 arseeni 5 µg/l 

Laatunormit ovat ampumaradoilla esiintyvien metallien suhteen tiukemmat kuin talousveden laatu-
vaatimukset. 
 
Pohjaveden havaintoputken PVP4 näyte alittaa myös ympäristölaatunormien raja-arvot, paitsi ku-
parin osalta. Kuparin pitoisuus vesinäytteessä ylittää ympäristölaatunormin arvon niukasti ollen 22 
µg/l. Toisaalta kuparin pitoisuus ei yhdessäkään maanäytteessä ylittänyt asetuksen VNa 214/2007 
kynnysarvotasoa, joten kuparin ympäristölaatunormin raja-arvon ylityksen ei oleteta johtuvan am-
pumaratatoiminnasta.  
 

6 PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 

6.1 Riskinarvioinnissa käytettävät menetelmät 

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa suoritettu riskinarviointi on tehty sekä paras 
käyttökelpoinen tekniikka (BAT)- Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta- ohjeistuksen (Ym-
päristöministeriö, 2014) avulla, että riskinarvioinnin käsitteellisen mallin avulla.  

6.1 Kriittiset haitta-aineet 

Ampumaratatoiminta kuormittaa ympäristöä pääasiassa ympäristölle haitallisia metalleja 
sisältävien haulien ja luotien kautta, sekä haulikkoammunnassa maaleina käytettyjen kalkista ja 
kivihiilitervasta koostuvien kiekkojen sisältämien PAH-yhdisteiden myötä. Merkittävimmät haitta-
aineet ovat lyijy, kupari, antimoni, sinkki ja kiekkojen PAH-yhdisteet.  
 
Ampumaratatoiminnasta ei yleensä aiheudu akuutteja eikä lyhyen aikavälin ympäristöriskejä, vaan 
haitta-aineiden kulkeutuminen aiheutuu yleensä vuosien myötä ratarakenteisiin jääneiden haitta-
aineiden päästyä kosketuksiin veden ja maaperän kanssa ja altistuessa fysikaalisille ja kemiallisille 
reaktioille. Haitta-aineita voi imeytyä vajoveden mukana maakerroksiin tai pohjaveteen tai kulkeu-
tua sadevesien kautta pintavesiin. Merkittävinä tekijöinä haitta-aineiden kulkeutumiseen ovat maa-
perän tyyppi, vedenläpäisevyys, pH ja sademäärä.  
 
Tyypillisesti haitta-aineita todetaan ampuma-alueilla vain maaperän pintakerroksissa. Myös Ahjo-
lan ampumaradalla tehdyt tutkimukset osoittivat, että maaperässä esiintyi PAH-yhdisteitä vain am-
pumaradalla pintamaassa ylemmän ohjearvon ylityksinä, kun taas pitoisuudet vastaavilla alueilla 
noin 0,4–0,5 metrin syvyydellä alittivat asetuksen kynnysarvot. Lyijyä esiintyi alemman ohjearvon 
ylittävinä pitoisuuksina ampumasektorin länsireunassa pintamaassa, mutta pitoisuus 0,4–0,5 met-
rin syvyydellä alitti asetuksen kynnysarvon. Toimintaa on alueella ollut n.50 vuotta. Toiminta on 
loppunut vuonna 2018 ympäristöluvan rauettua.  
Kriittisiksi haitta-aineiksi riskinarvion kannalta valittiin ne haitta-aineet, joiden pitoisuus ylittää ase-
tuksessa (Vna 214/2007) kyseiselle haitta-aineelle määritellyn kynnysarvon.  
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PAH-yhdisteet 
 
PAH-yhdisteillä (polyaromaattisilla hiilivedyillä) pilaantuneille maille on annettu kynnys- ja ohjearvot 
valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
(214/2007). PAH-yhdisteiden summan kynnysarvo on 15 mg/kg, alempi ohjearvo on 30 mg/kg ja 
ylempi ohjearvo on 100 mg/kg.  
 
Haulikkoradan rata-alueella, mihin savikiekon palaset putoavat, havaittiin paikoin melko paljon kie-
konpalasia. Myös kokoomanäytteiden ottoalueilla kiekonpalasia oli selkeästi havaittavissa ja niitä 
myös saattoi sekoittua näytteeseen. Rata-alueella pintamaassa koekuoppien KK6, KK7, KK8, KK9 
ja KK10 alueella PAH-yhdisteiden summapitoisuus ylitti ylemmän ohjearvon. Lisäksi useiden yksit-
täisten PAH-yhdisteen osalta ylempi ohjearvoraja ylittyi.  
 
Suurin osa PAH-yhdisteistä sitoutuu maaperän humukseen ja on pääsääntöisesti lähes kulkeutu-
mattomia, eikä leviäminen ratarakenteiden ulkopuolelle ole todennäköistä. PAH-yhdisteiden heikon 
kulkeutuvuuden ja liukoisuuden vuoksi kiekkomurskalla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön, lukuun ottamatta ympäristön roskaantumista.  
 
PAH-yhdisteiden kulkeutuminen savikiekoista tai niiden sirpaleista pohjaveteen merkittävässä 
määrin on epätodennäköistä yhdisteiden niukkaliukoisuuden vuoksi. 
 
Lyijy ja antimoni 
 

Lyijyn pitoisuus ylitti asetuksen VNa 214/2007 alemman ohjearvon ampumasektorilla metsäisellä 
alueella koekuoppien KK3 ja KK4 pintamaanäytteessä sekä rata-alueen päätyvallissa ja sen lähei-
syydessä koekuoppien KK5 ja KK6 pintamaanäytteessä. Kyseisiltä alueilta syvyydeltä 0,4–0,5 m 
otetuissa näytteissä lyijyn pitoisuus oli alle kynnysarvotason.  

Lyijy on luontaisesti melko liukenematon. Lyijyn liukenemiseen vaikuttaa sen muoto ja ympäristön 
pH-arvo. Luonnossa lyijy voi saostua tai pidättyä maapartikkeleihin. Lyijyn kulkeutuvuus maape-
rässä on yleensä heikkoa, mutta happamat ja kosteat olosuhteet tai lyhyt etäisyys pohjaveden pin-
taan saattaa edistää sen kulkeutumista pohjaveteen.  
 
Antimonin liukoisuus ja kulkeutuvuus ovat tyypillisesti suurempia kuin lyijyn, mutta toisaalta antimo-
nin pitoisuudet ja kokonaismäärät ovat monesti maaperässä lyijyä pienempi. Haulikkoradan ampu-
masektorilla metsäisellä alueella koekuoppien KK3 ja KK4 pintamaassa antimonin pitoisuus ylitti 
asetuksen kynnysarvon, mutta syvyydellä 0,4–0,5 m pitoisuus oli alle kynnysarvotason.  

6.2 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Ampumaratojen ympäristövaikutusten 
hallinta 

Ympäristöministeriön julkaisun ”Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ampumaratojen ympäristö-
vaikutusten hallinta” mukaan: 
Ampumaratatoiminnan haitta-aineiden hallinnan tarve sekä kohdekohtaiset parhaat käyttökelpoiset 
tekniikat määritellään toiminnan aiheuttaman pitkän aikavälin ympäristöriskin perusteella. BAT-sel-
vityksen yhteydessä on ohjeistettu ampumaradan haitta-aineiden hallintatarpeen arviointi. Ym-
päristöriskin hallintatarpeen arviointimenettelyssä tutkitaan ja kuvataan kohteen toimintahistoria, 
maaperä-, pohjavesi-, pintavesi- ja muut ympäristöolosuhteet sekä toiminnan aiheuttamat päästöt 
ja niiden mahdolliset vaikutukset pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla toiminta 
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kuormittaa ympäristöä ja mitä vaikutuksia tällä on. Kohdekohtaisesti selvitetään ympäristöolosuh-
teisiin nähden hyväksyttävä päästötaso ja arvioidaan toiminnan aiheuttama ympäristöriski. Riskin-
hallintatarpeen arviointimenettelyn tulosten perusteella määritetään kohteen riskinhallinnan tavoit-
teet.  
 
Selvityksessä ampumaradat luokitellaan niiden riskitason perusteella neljään eri 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. 

 
Alhaisen ympäristöriskin kohteissa katsotaan, että toiminnan aiheuttaman kuormituksen seuranta 
ja mahdollinen vaikutusten tarkkailu ovat riskienhallinnan kannalta riittäviä toimenpiteitä. 
 
Toiminnan aiheuttama ympäristöriski kuvataan sekä numeerisesti BAT-oppaassa esitetyn pistey-
tysjärjestelmän avulla, että sanallisesti. Pisteytyksessä pisteytetään ja kuvataan päästöpotentiaali 
(kuormitus), pintavesi- ja pohjavesiriski ja sitä sovelletaan riskien hallinnan tarpeen määrittämi-
sessä (alla taulukko 3).  
 
Taulukko 3. Haitta-aineiden riskitasot ja riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdat eri tasoilla (Ympä-
ristöministeriö, 2014).  

 

6.2.1 Päästöpotentiaali  

Alla kuvattuna taulukossa 4 haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä.  
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Taulukko 4. Haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä.  (Ympäristöministeriö, 2014).  

 
 
Ahjolan ampumaradan osalta ympäristöön on arvioitu päässeen noin 68 tonnia lyijyä vuosien 
1968–2004 aikana. Koko toiminta-aikana lyijyn määrän arvioidaan siis olevan 50–100 tonnia (2p).  
 
Radan käyttöikä on >50 vuotta (3p). Alueella on kaksi haulikkorataa (2p).  
 
Yhteensä päästöpotentiaali on 2+3+2 = 7 pistettä, eli kohtalainen.  

6.2.2 Pohjavesiriski 

Alla kuvattuna taulukossa 5 pohjaveden riskitason pisteytysjärjestelmä.  
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Taulukko 5. Pohjaveden riskitason pisteytysjärjestelmä.  (Ympäristöministeriö, 2014). 

 

 
 
Ahjolan haulikkoradalla maaperä on hiekkaa, eli vettä johtavaa (2p). Etäisyys pohjaveden pintaan 
on havaintoputken PVP4 kohdalla yli 20 metriä (1p). Pohjavedessä ei ole havaittu ampumaradan 
vaikutuksia, ja maaperässä 0,5 metrin syvyydellä ei ole enää ampumatoiminnan vaikutuksia ha-
vaittavissa (0p). Mikäli pohjavesiriskit realisoituisivat, olisivat sen mahdolliset vaikutukset erittäin 
vakavia, sillä alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella ja etäisyys talousvesikaivoihin on noin 
300 metriä ja etäisyys vedenottamoon noin 2 km (6p). 
Yhteensä toiminnan pohjavesiriskin pisteytys on 2+1+0+6 = 9 pistettä eli pieni.  

6.2.3 Johtopäätökset 

Ahjolan haulikkoradan päästöpotentiaali on kohtalainen, pintavesiriski pieni ja pohjavesiriski pieni 
eli riskiluokituksessa rata on tasoa 1, perustaso. 
 
Pintavesiriskejä ei erikseen määritelty, sillä alueella ei ole laskuojia tai pintavesimuodostelmia. Alu-
een maaperä on lisäksi hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavesien 
mukana on epätodennäköistä ja sen aiheuttamat mahdolliset riskit pieniä.  
 
Riskin kuvaus: Haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ympäristöön merkityksetöntä tai vä-
häistä. Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä.  
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Vaatimukset haulikkoradalla: Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta. 
Kunnostus toiminnan loputtua. 
 
Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistys on aikaisemmin esittänyt, että kiekonpalasten keräämi-
nen alueella rikkoisi kiekon paloja pidättävää aluskasvillisuutta ja aiheuttaisi nykytilannetta suurem-
man riskin sille, että kiekon palasia pääsisi kulkeutumaan ympäristöön. Lisäksi kiekon palasia on 
ampumaradalla niin laajalla alueella, käytännössä koko rata-alue, että kiekon palasten kerääminen 
tai koko pintamaan kunnostus olisi mahdollisesti taloudellisesti kohtuutonta huomioiden maape-
rässä olevien haitta-aineiden aiheuttamat riskit. Rata-alueella on joitakin selkeämpiä kasoja kiekon 
palasia, jotka voisi olla mahdollista kerätä pois ilman, että aluskasvillisuus kärsii. Suositellaan sel-
vittämään tämän mahdollisuutta.  
 
Lisäksi ampumarata-alueen ulkopuolella metsäisellä alueella ampumasektorilla pintamaassa esiin-
tyi lyijyn alemman ohjearvotason ylityksiä.  Myös pintamaan kunnostaminen niin laajalta alueelta 
olisi mahdollisesti taloudellisesti kohtuutonta huomioiden maaperässä olevien haitta-aineiden ai-
heuttamat riskit, olettaen, ettei ampumasektorina toimineen kiinteistön ulkopuolisen maa-alueen 
käyttötarkoitus tule muuttumaan.  
 
Mikäli haulikkoratakiinteistön 086-406-3-27 tai sen ulkopuolisen kiinteistön 086-406-7-1 käyttötar-
koitus muuttuu, tulee riskinarviointi suorittaa uudestaan.  
 
Vaikka haulikkorata asettuu riskiluokituksessa tasolle 1, perustaso, alueen kunnostamatta jättämi-
nen edellyttää, että erityisesti alueen pohjaveden tilaa on seurattava ja tarpeen vaatiessa ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin riskien pienentämiseksi. Suositellaan radan aiheuttamien mahdollisten pohja-
vesivaikutusten tarkkailun jatkamista.  
 
Lisäksi kunnostamatta jättäminen edellyttää, että kunnan ja naapurikiinteistön omistajan kanssa 
käydään läpi kunnostamatta jättämisen mahdolliset vaikutukset alueen tulevalle maankäytölle ja 
mahdollisille ympäristö- ja terveysriskeille. Mikäli kunnostamatta jättäminen koetaan yhteisvaikut-
teiltaan mahdottomaksi, tulee alueen pintamaiden kunnostuksesta laatia erillinen kunnostussuunni-
telma ja PIMA-ilmoitus.  
 
Kunnostamattomalla jätetyllä ampumaradan vaikutusalueella ihmiset voivat altistua maaperän pin-
nassa oleville haitta-aineille esimerkiksi suoran kontaktin tai ravintokasvien välityksellä. Alueella 
saatetaan esimerkiksi poimia sieniä tai marjoja. Voikin olla syytä rajata pilaantunut alue ja kieltää 
alueella sienestys ja marjastus.  

6.1 Käsitteellinen malli 

Käsitteellinen mallin avulla suoritettu riskinarviointi perustuu menetelmään, jossa huomioidaan 
haitta-aineiden kemialliset, fysikaaliset ja terveyshaittaa aiheuttavat ominaisuudet. Riskejä arvioi-
daan kohdekohtaisesti haitta-aineiden aiheuttaman kulkeutumisriskin, ekologisen riskin ja terveys-
haitan osalta. Tavoitteena on esittää riskinarviointi, jossa arvioidaan mahdollinen jatkotutkimusten 
tarve tai suositukset riskienhallintatoimenpiteistä. Riskinarviointi koskee kohteen käyttöä vanhana 
ampumarata-alueena, jonne ei ole suunnitteilla asutusta tai maanrakennustöitä tai vastaavaa.   
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Käsitteellinen malli on kuvaus pilaantuneella alueella esiintyvien haitta-aineiden sijainnista ja pitoi-
suuksista sekä mahdollisista kulkeutumis- ja altistusreiteistä. Käsitteellinen malli muodostetaan pi-
laantuneen alueen haitta-aineita ja ympäristöolosuhteita koskevien tietojen perusteella. Malli on 
riskinarvioinnin perustyökalu ja se luo pohjan riskinarvioinnin kohdentamiselle, riskien määrittämi-
selle sekä tarvittaessa riskinhallinnan suunnittelulle.   
 
Käsitteellisen mallin avulla voidaan rajata pois sellaiset kulkeutumis- ja altistumisreitit, jotka eivät 
ole mahdollisia, tärkeitä tai todennäköisiä.  
 
Kuvassa 5 on esitetty käsitteellinen malli.  

 
Kuva 5. Käsitteellinen malli. (Ympäristöministeriö, 2007).  

 
Kuvassa 6 on esitetty teoreettiset altistumis- ja kulkeutumisreitit.  

 
Kuva 6. Teoreettiset altistumis- ja kulkeutumisreitit havainnollistavassa leikkauskuvassa (Ympäris-
töministeriö, 2014). 
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6.1.1 Kulkeutumisreitit ja altistumisriskit 

Kohteessa esiintyneet ylemmän ohjearvotason ylittävät PAH-yhdistepitoisuudet sijaitsevat ampu-
marata-alueella, mihin kiekon palaset putoavat, pintamaassa. Alemman ohjearvotason ylittäneet 
lyijypitoisuudet sijaitsevat ampumasektorilla metsäisellä alueella pintamaassa tai rata-alueen pää-
dyssä pintamaassa.   
 
Kulkeutumisreitteinä ja altistumisriskeinä arvioitiin suora kosketus, haihtuminen ulkoilmaan, pölyä-
minen, pintavalunta ja kulkeutuminen pohjaveden mukana.  
 
Suora kosketus 
 
Suora kosketus pilaantuneeseen maa-aineeseen voi tapahtua ihokosketuksen tai maan nielemisen 
kautta. Altistuminen suoran kosketuksen kautta on mahdollista, mikäli rata-alueella tai ampuma-
rata-alueen ulkopuolella ampumasektorilla tapahtuu marjastusta tai sienestystä. Kohteessa ei ole 
leikkipaikkoja tms. joten altistuminen maan tai kiekon palasten nielemisen kautta on epätodennä-
köistä.  
 
Suoran kosketuksen altistumismahdollisuutta suositellaan pienennettäväksi merkitsemällä rata-
alue ja sen ampumasektori ja sienestyksen ja marjastuksen rajoittamista alueella tulee harkita.  
 
Haihtuminen ulkoilmaan 
 
Kohteessa sijaitsevat haitta-aineet ovat niukkaliukoisia ja heikosti kulkeutuvia.  Näin ollen haihtu-
mista ulkoilmaan ei pidetä arvioitavana altistumisreittinä.  
 
Pölyäminen 
 
Koska kohteessa haitta-aineet ovat pintamaassa on pieni riski tuulieroosiolle. Toisaalta kiekon pa-
laset ja maaperän lyijy sitoutuu hyvin aluskasvillisuuteen ja pinnan humusmaahan, joten kulkeutu-
mista ja ihmisten altistusta pölyämisen kautta ei pidetä oleellisena riskinä normaaliolosuhteissa. 
Mikäli alueella tehdään maanmuokkaustöitä tai metsän raivausta, lisääntyy haitta-aineiden alttius 
tuulieroosiolle.  
 
Pintavalunta 
 
Suurin osa PAH-yhdisteistä sitoutuu maaperän humukseen ja on pääsääntöisesti lähes kulkeutu-
mattomia, eikä leviäminen ratarakenteiden ulkopuolelle ole todennäköistä. PAH-yhdisteiden heikon 
kulkeutuvuuden ja liukoisuuden vuoksi kiekkomurskalla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia 
ympäristöön, lukuun ottamatta ympäristön roskaantumista.  
 
Lyijy on luontaisesti melko liukenematon. Lyijyn liukenemiseen vaikuttaa sen muoto ja ympäristön 
pH-arvo. Luonnossa lyijy voi saostua tai pidättyä maapartikkeleihin. Lyijyn kulkeutuvuus maape-
rässä on yleensä heikkoa.  
 
Alueen maaperä on pääosin vettä hyvin läpäisevää hiekkaa eikä alueen läpi johda laskujokia. 
Myöskään muita pintavesimuodostumia tutkitulla alueella ei ole. Haitta-aineiden kulkeutumista 
sade- tai sulamisvesien mukana voidaan pitää hyvin pienenä riskinä.  
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Kulkeutuminen pohjaveden mukana 
 
Kohteessa ei havaittu erittäin helposti kulkeutuvia ja liukenevia haitta-aineita. Pääosin kohteessa 
havaitut haitta-aineet ovat heikosti kulkeutuvia ja niukkaliukoisia.  
 
Pohjavesitaso on kohteessa yli 20 metriä maan pinnan alapuolella. Haitta-aineet sijaitsivat aivan 
pintamaassa. Syvemmällä puolen metrin syvyydellä ei missään tutkitussa kohdassa havaittu 
haitta-aineita kynnysarvotason ylittävinä pitoisuuksina eikä pohjavesinäytteessä havaittu PAH-yh-
disteitä. Pohjavesinäytteen metallipitoisuudet olivat pienet ja alittivat talousvesivaatimusten raja-
arvot. Alueen nykyisellä käytöllä pohjavesiriskiä pidetään pienenä, joskin mahdollisena, ja koska 
alue sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella ja lähimpään talousvesikaivoon on etäisyyttä noin 300 
metriä, tulee pohjavesiriski silti huomioida ja pohjavettä suositellaankin säännöllisesti tarkkailta-
vaksi.  

6.1.2 Terveysriskit ja ekologiset riskit 

Alue on käytöstä poistettu haulikkorata. Alueen käytölle ei ole tehty suunnitelmia ja tällä hetkellä 
toimintaa alueella ei ole. Haulikkorata toimi alueella noin 50 vuotta. Näin ollen ihmistoiminnan vai-
kutus maaperän ekologiaan on ollut hyväksytty jo maankäyttömuodoista päätettäessä.  
 
Kohteessa ei sijaitse leikkipaikkoja tai muita oleskelupaikkoja, joissa voi olettaa olevan lapsia. Koh-
teessa ei viljellä ravintokasveja, mutta marjastus ja sienestys saattaa olla mahdollista. Alemman 
ohjearvon ylittäviä lyijypitoisuuksia sijaitsi myös naapurikiinteistön (086-406-7-1) puolella. Altistu-
misriskien vuoksi naapurikiinteistön omistajia tulee tiedottaa tutkimusten tuloksista. Koska pieni al-
tistumisriski on mahdollinen, joskin epätodennäköinen, tulee ampumarata/ampumasektorialueen 
merkitsemistä ja sienestyksen ja marjastuksen rajoittamista harkita.  
 

7 EPÄVARMUUSTARKASTELU 

Riskinarviointiin liittyviä epävarmuus- ja luotettavuustekijöitä prosessissa olivat haitta-ainepitoisuu-
det sekä kulkeutumisriski. Epävarmuutta pilaantuman laajuuden selvittämiseen aiheuttaa lisätutki-
mustulosten puute. Haitta-aineita tutkittiin vain paikoitellen koekuoppien avulla, koska tutkittava 
alue oli niin laaja. Tutkimukset tehtiin vain maaperästä ja alueen pohjavedestä. Pohjavesitutkimuk-
set tehtiin vain yhdestä havaintopisteestä (PVP4).  
 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ahjolan haulikkoradan päästöpotentiaali on kohtalainen, pintavesiriski pieni ja pohjavesiriski pieni 
eli riskiluokituksessa rata on tasoa 1, perustaso. 
 
Pintavesiriskejä ei erikseen määritelty, sillä alueella ei ole laskuojia tai pintavesimuodostelmia. Alu-
een maaperä on lisäksi hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavesien 
mukana on epätodennäköistä ja sen aiheuttamat mahdolliset riskit pieniä.  
 

LIITE: Ympäristölautakunta 2.3.2023 / 24 §

Allekirjoitettu sähköisessä asianhallintajärjestelmässä
7.3.2023 Tuominen Niina, Osastosihteeri 



AHJOLAN HAULIKKORATA RAPORTTI 7.10.2022 
086-406-3-27   21 / 21 
 

 

PH YMPÄRISTÖTEKNIIKKA OY              paula.helmi@phyt.fi                       meri.helmi@phyt.fi              y - 2755978-7 
PUUSEPÄNKATU 5                                  050 468 8448                                 040 485 7244                     www.phymparistotekniikka.fi  
13110 HÄMEENLINNA  

Merkittävimmän riskin aiheuttaisi toteutuessaan haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen, sillä 
alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Ehdotetaan pohjaveden laadun seurantaa alueella sijait-
sevasta pohjaveden havaintoputkesta PVP4.  
 
Lisäksi suositellaan harkitsemaan alueen merkitsemistä ja alueella marjastuksen ja sienestyksen 
kieltämistä.  
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10 KÄYTETYT KÄSITTEET 

Selvitys perustuu valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista (214/2007). Maaperän pilaantuneisuus määritellään seuraavasti: 

 Kynnysarvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperän pilaantunei-
suus ja puhdistustarve on arvioitava. 

 Alempi ohjearvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus, varasto- tai liikenne-
alueena taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla 
ole toisin osoitettu.  

 Ylempi ohjearvo: Haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pide-
tään yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus, varasto- tai liikenne-
alueena taikka muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla 
ole toisin osoitettu. 

 Vaarallinen jäte: Jäteasetuksen (179/2010) liitteen 4 jäteluettelossa maa- ja kiviai-
nekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita, luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Haitta-ai-
nepitoisuus ilmoitetaan raja-arvona haitta-ainekohtaisesti. 
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Ahjolan haulikkorata, 086-406-3-27

Pvm
Näyte 
paikka

Näyte 
tunnus Syvyys (m)Maalaji Ohjearvo Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni

Bentso(a)an
traseeni Kryseeni

Bentso(b)flu
oranteeni

Bentso(k)flu
oranteeni

Bentso(a)py
reeni

Indeno(1,2,
3-
cd)pyreeni

Dibentso(a,h)
antraseeni

Bentso(g,h,i
)peryleeni PAH summa Arseeni Kadmium Koboltti Kromi Kupari Elohopea Nikkeli Lyijy Antimoni Vanadiini Sinkki

KA 1 1 1 1 1 1 0,2 15 5 1 20 100 100 0,5 50 60 2 100 200

AO 5 5 5 5 5 5 2 30 50 10 100 200 150 2 100 200 10 150 250

YO 15 15 15 15 15 15 15 100 100 20 250 300 200 5 150 750 50 250 400

25.8.2022
KK1, 2, 3, 4 ja 
5, pinta 22MN3946 0-0,1m

multa, 
humusmaa, 
hiekka <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,5

25.8.2022
KK1, 2, 3, 4 ja 
5, syvyys 22MN3947 0,4-0,5m hiekka <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,5

25.8.2022
KK6, 7, 8 ja 9, 
pinta 22MN3948 0-0,1m

humusmaa, 
hiekka 1,1 0,05 8,5 5,7 50 12 140 120 110 110 160 48 120 57 18 67 1000

25.8.2022
KK6, 7, 8 ja 9, 
syvyys 22MN3949 0,4-0,5m hiekka, sora <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.05

25.8.2022 KK1 ja 2, pinta 22MN3950 0-0,1m

multa, 
humusmaa, 
hiekka 2,8 <0,5 2,4 9,2 6,2 <0,3 5,6 25 <1,0 15 25

25.8.2022
KK1 ja 2, 
syvyys 22MN3951 0,4-0,5m hiekka 3,9 <0,5 2,8 9,8 9,8 <0,3 5,7 3,7 <1,0 16 21

25.8.2022 KK3 ja 4, pinta 22MN3952 0-0,1m

multa, 
humusmaa, 
hiekka 2,8 <0,5 2,2 8,8 <5 <0,3 4,9 470 6,4 14 34

25.8.2022
KK3 ja 4, 
syvyys 22MN3953 0,4-0,5m hiekka <2,0 <0,5 2,8 11 6,6 <0,3 7,4 11 <1,0 14 22

25.8.2022 KK5 ja 6, pinta 22MN3954 0-0,1m
hiekka, 
humusmaa 2,4 <0,5 1,8 6,4 5,1 <0,3 <4,0 260 1,2 11 21

25.8.2022
KK5 ja 6, 
syvyys 22MN3955 0,4-0,5m hiekka, sora <2,0 <0,5 2,7 8,5 7,4 <0,3 5,7 2,1 <1,0 13 24

25.8.2022 KK8 ja 9, pinta 22MN3956 0-0,1m hiekka 3,1 <0,5 3,1 11 11 <0,3 6,7 63 <1,0 16 28

25.8.2022
KK8 ja 9, 
syvyys 22MN3957 0,4-0,5m hiekka, sora 2,4 <0,5 2,3 7,4 8,4 <0,3 4,9 6,8 <1,0 11 <20

25.8.2022
KK7 ja 10, 
pinta 22MN3958 0-0,1m hiekka 3,4 <0,5 2,5 9,5 8,7 <0,3 5,6 71 <1,0 14 30

25.8.2022

KK7 ja 10, 
syvyys 22MN3959 0,4-0,5m hiekka, sora 4,2 <0,5 2,9 10 11 <0,3 5,9 3,3 <1,0 16 23

Selitykset

KA = kynnysarvo (Vna 214/2007)

AO = alempi ohjearvo (Vna 214/2007)

YO = ylempi ohjearvo (Vna 214/2007)

Polyaromaattiset hiilivedyt (mg/kg) Metallit (mg/kg)
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