
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Annettu julkipanon jälkeen

      

Diaarinro Karp 1671/2012 

     Antopäivä 11.12.2012 

   

      

 

 

ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemukses-

ta, joka koskee Vihtakankaan ampumaradan toimintaa.   

 

HAKIJAT 

Korpilahden Erämiehet ry, Jyväskylä 

y-tunnus: 0176314-9 

Yhteyshenkilö: Keijo Kettunen 

 

Korpilahden Reserviupseerikerho ry, Jyväskylä 

y-tunnus: 1762478-4 

Yhteyshenkilö: Matti Hyvärinen 

 

Korpilahden Reserviläiset ry, Jyväskylä 

y-tunnus: 0224028-6 (Reserviläisliitto ry) 

Yhteyshenkilö: Antti Mustonen 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan vuonna 1967 toimintansa aloittaneelle ulkona sijaitsevalle ampumara-

dalle, joka käsittää kaksi kivääri- ja haulikkorataa sekä pistooliradan. Ampumarata si-

jaitsee Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän tilalla Vihtamaja (179-430-34-7). 

Kiinteistön omistavat Korpilahden Erämiehet ry (1/2), Korpilahden reserviupseerit ry 

(1/4) sekä Korpilahden Seudun Reservinaliupseerit ry (1/4). 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 mo-

mentin 14 a -kohdan mukaan ulkona sijaitsevalla ampumaradalla on oltava ympäristö-

lupa. 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 14 a -kohdan perusteella kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen käsittelee ulkona sijaitsevaa ampumarataa koskevan lu-

pa-asian. 
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ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Korpilahden kunnassa 16.12.2004. Korpilah-

den ympäristölautakunta teki asiassa päätöksen 14.2.2008 (antopäivä 26.2.2008). Pää-

töksestä valittivat sekä hakijat että Keski-Suomen ympäristökeskus. Vaasan hallinto-

oikeus antoi asiassa päätöksensä 18.12.2009 (n:o 09/0421/1). Päätöksestä valitettiin 

hakijan toimesta edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiassa päätök-

sensä 7.12.2011 (dnro 223/1/10). Korkein hallinto-oikeus palautti asian uudelleen kä-

siteltäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka vuoden 2009 lopussa tapahtuneen 

Korpilahden ja Jyväskylän kuntaliitoksen johdosta on Jyväskylän kaupungin rakennus- 

ja ympäristölautakunta. 

 

Hakemusta on täydennetty 3.7.2012 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukai-

silla maaperään ja pohjaveteen liittyvillä lisäselvityksillä.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Ampumaradalla ei ole aikaisempaa ympäristölupamenettelylain tai ympäristönsuojelu-

lain mukaista ympäristölupaa eikä terveydensuojelulain mukaista sijoituspaikkalupaa. 

Keski-Suomen lääninhallitus on myöntänyt hakijoille luvan ampumaradan pitämiseen 

kyseisellä paikalla 19.7.1963.  

 

Korpilahden Vesi Oy on saanut Itä-Suomen vesioikeudelta luvan 23.11.1972 

(89/Ym/72) pohjavedenottamon perustamiseen ampumarata-alueelle. Pohjavedenot-

tamon käyttöä on laajennettu Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 14.5.1981 (55/Ym 

I/81). Vedenottamon kiinteistö (Vedenottamo, 179-430-34-8) sijaitsee kiinteistön Vih-

tamaja ympäröimänä kivääriradan laukaisupaikan vieressä ja se on Jyväskylän kau-

pungin omistuksessa. 

 

Alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalousmaata. Keski-Suomen maakuntakaavas-

sa Vihtakankaan ampumarata on merkitty merkinnällä e/a, joka tarkoittaa ”vähintään 

seudullisesti merkittävää ampumarata-aluetta”. Maakuntakaavassa alue on rajattu 

myös yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi, jonka suun-

nittelumääräyksissä sanotaan muun muassa, että ”aluetta koskevat toimenpiteet on 

suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene”. 

 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Ampumarata sijaitsee Vihtakankaalla Petäjävedentien varrella (tie 607) noin 4,6 kilo-

metriä Korpilahden kirkonkylän keskustasta pohjoiseen. Alue on korkeudeltaan vaih-

televaa mäntykangasta. Lähin asutus sijaitsee noin 500 metrin (Kankaanpää), noin 600 

metrin (Pentinkulma, vapaa-ajan asunto), noin 650 metrin (Myllymäki) ja noin 950 

metrin (Kuusiperä) etäisyydellä etelässä sekä noin 750 metrin (Viljaperä) ja noin 850 

metrin (Punatulkku, vapaa-ajan asunto) etäisyydellä etelä-lounaassa. Muut asuinra-

kennukset sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä ampumaradasta. 

 

Alueen lähellä ei ole Natura 2000 –kohteita tai muita luonnonsuojelualueita.  
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Maaperä ja pintavesi 

Alueen luontainen maaperä on hienoa hiekkaista tai silttistä maata. Alue on mänty-

kangasta ja osa Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhykkeeseen kuuluvaa deltakomp-

leksia. Maanpinta vaihtelee alueella karttatarkastelun perusteella tasolla  

122,5…+135,0 mmpy. Alueen itäosan (kivääriratojen) läpi pohjoisesta etelään virtaa 

pintavesioja, joka saa alkunsa noin 320 metriä ampumarata-alueen pohjoispuolella si-

jaitsevasta lähteestä. Oja yhtyy noin 400 metriä ampumarata-alueen eteläpuolella toi-

seen, ampumaradan länsipuolelta tulevaan ojaan ja lopulta Korpilahden taajaman läpi 

Päijänteen Kirkkoselkään virtaavaan Korpiojaan. Kivääriradan K2 eteläpuolella on 

kosteikkoalue (Kortesuon pohjoispää), joka ulottuu haulikkoradan H2 ampumasekto-

riin ollen noin 50 metrin etäisyydellä ampumapaikasta. Kosteikkoalueella on myös 

ojamainen lammikko. Muita pintavesiä ei sijaitse ampumarata-alueen läheisyydessä. 

Haulikkoradalla H1 maaperä nousee kohti ampumasektorin oikeaa laitaa. Pintamaa on 

mäen päällä noin 50 – 150 metrin etäisyydellä ampumapaikoista sammalta, jonka alla 

on silttinen/hiekkainen perusmaa. Mäen alla ampumasektorin vasemmassa laidassa 

pintamaa on turvetta ainakin noin 20 – 30 cm:n syvyyteen asti. Maa on ampumapai-

koista noin 40 metrin etäisyydelle saakka puutonta. 

 

Haulikkoradan H2 ampumasektorissa noin 50 -150 metrin etäisyydellä ampumapai-

koista pintamaa on 5 – 10 cm:n syvyyteen asti sammalta tai turvetta, jonka alla on hie-

no silttinen ja hiekkainen perusmaa. Ampumasektorin vasemmassa laidassa maaperä 

nousee mäeksi haulikkoratojen H1 ja H2 väliin. Maa on ampumapaikalta noin 40 met-

rin etäisyydelle saakka puutonta. Kivääriradoilla K1 ja K2 taustavallit on tehty luon-

taisiin rinteisiin, joissa maaperä on hiekkaista ja noin metrin syvyydestä alkaen silttis-

tä. Pistooliradalla valli on tehty luontaiseen rinteeseen, johon on tuotu täyttömaa-

aineksia (hiekkaa). 

 

Pohjavesi 

Ampumarata-alue on kokonaisuudessaan Vihtakankaan I-luokan pohjavesialueella 

(0927701) ja sen varsinaisella muodostumisalueella. Alueella on myös Jyväskylän 

Energia Oy:n pohjavedenottamo, jolta toimitetaan talousvettä Korpilahden taajamaan 

sekä usealle vesiosuuskunnalle. Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä pohjavedenot-

tamon perustamisesta (89/Ym/72) määrätään kauko- ja lähisuoja-alueet vedenottamol-

le. Pohjavedenottamon käytön laajentamista koskeva päätös (55/Ym I/81) kumoaa ai-

kaisemman vedenottamon perustamista koskevan päätöksen, mutta Keski-Suomen 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kauko- ja lähisuojavyöhykkeiden rajaukset jää-

vät siitä huolimatta voimaan. Ampumarata jää vedenottamon lähisuoja-alueen sisälle. 

Jyväskylän Energia Oy:llä on lisäksi Vihtakankaan pohjavesialueella kaksi muutakin 

vedenantoisuudeltaan ampumarata-alueen keskellä sijaitsevaan kaivoon verrattuna vä-

häisempää kaivoa. Toinen niistä sijaitsee pistooliradasta noin 290 metriä pohjoiseen ja 

toinen noin 460 metriä pohjoiseen. Kaikkien kaivojen vuorokautinen vedenotto on yh-

teensä noin 500 m
3
. 

 

Ampumarata-alueella alkukesästä 2012 tehtyjen selvitysten yhteydessä on mitattu poh-

javeden pinnankorkeuksia. Vesipinta vedenottamon kaivossa oli noin +120,7 mmpy, 

pohjavesiputkessa PVP1 kivääriradan K2 ampumapaikan takana noin +120,9 mmpy ja 

pohjavesiputkessa PVP2 kivääriradan K1 taustavallin oikealla puolella noin +120,9 

mmpy. Pohjavesiputkessa HPV2 kivääriradan K1 taustavallin oikealla puolella noin 

+123,8 mmpy ja pohjavesiputkessa pistooliradan K3 ampumapaikan lähellä +128,4 
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mmpy. Ampumarata-alueen pohjoispuolella kauempana sijaitsevien putkien pohja-

vesipinnan taso vaihteli välillä +123,8…+133,34 mmpy joulukuussa 2011 tehdyissä 

pohjaveden pinnankorkeuden mittauksissa. 

 

Pohjavesi virtaa korkeustietojen perusteella pohjavesialueen luoteisosassa luoteesta 

kaakkoon kohti vedenottamoa ja alueen kaakkoisosassa koillisesta lounaaseen. Pohja-

veden pääasiallinen virtaussuunta on luoteesta kaakkoon.  

 

Alueen pohjaveden laatua on seurattu vain vedenottamon käyttötarkkailuna tulevasta 

raakavedestä ja lähtevästä vedestä sekä kaivoista 1, 2 ja 3. Vedestä on analysoitu vuo-

sina 2010 – 2012 lämpötila, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus, happipitoisuus, asidi-

teetti, kloridi, kovuus, alkaliteetti, rauta, mangaani, nitriitti sekä NPOC (haihtumatto-

man hiilen kokonaismäärä). Lisäksi pohjaveden pinnan korkeuksia on mitattu eri puo-

lilla pohjavesialuetta olevista pohjavesiputkista. Raskasmetallien pitoisuuksia pohja-

vedestä ei ole tutkittu. 

 

AMPUMARADAN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Vihtakankaan ampumaradalla ammutaan harjoitusammuntoja sekä ampumakokeita. 

Kaksi vierekkäistä haulikkorataa (H1 ja H2) sekä kaksi vierekkäistä kiväärirataa (K1 

ja K2) on otettu käyttöön vuonna 1967 ja pistoolirata vuonna 1969. Alueella käyvät 

ampumassa ammunnanharrastajat metsästäjistä poliisiin. Ratojen käyttö ajoittuu 

enimmäkseen kesäkauteen, koska talvella tietä ampumarata-alueelle ei aurata. Ratojen 

käyttöajat on ampumarata-alueella olevin merkinnöin ohjeistettu seuraavasti: arkisin 

klo 8 – 20, lauantaisin klo 8 – 18 ja sunnuntaisin klo 12 – 20. Nämä radalla käytössä 

olevat ampuma-ajat poikkeavat hieman hakemuksessa esitetyistä (ma-pe 9 – 21, la 9 – 

18 ja su 12 – 18). Toiminta-aikoja on vuosien saatossa muutettu, koska melu häiritsi 

kiinteistön Viljaperä asukkaita. Viime vuosina toiminnasta ei ole tullut valituksia. 

Ampumarata on yleisesti auki aukioloaikoina ja kaikkien vapaasti käytettävissä am-

pumaharjoittelua varten. Käyttäjät maksavat ratojen käytöstä joko vuosittaista maksua 

tai kertamaksua, jonka suuruus on erilainen radasta riippuen. Maksuilla katetaan rato-

jen ylläpitokulut.  

 

Radan omistavien Korpilahden Erämiehet ry:n (v. 2004 jäseniä 96), Korpilahden re-

serviupseerikerho ry:n (jäseniä v. 2004 33) ja Korpilahden Seudun Reserviläiset ry:n 

(v. 2004 jäseniä 37) lisäksi radan aktiivinen käyttäjä on hirviradan osalta Vanhan-

Korpilahden riistanhoitoyhdistys (vuonna 2004 hirviseurueita 15, jäseniä kaikkiaan 

noin 730), joka maksaa vuokraa hirvirata-alueesta alueen omistajille. 

 

Haulikkoradat  

Haulikkoratoja on ampumaradalla kaksi, joilla ammutaan savikiekkoja ilman ampu-

masuojaa. Haulikkoradalla H1 on trap -ammuntaa ja radalla H2 skeet -ammuntaa. Ra-

tojen välissä on puinen aita. Trap -ammunnassa on viisi ampumapaikkaa suorassa lin-

jassa ja kiekonheitin sijaitsee noin 15 metrin etäisyydellä ampumapaikkojen etupuolel-

la. Kiekkojen heittokorkeutta, -nopeutta ja sivukulmaa voidaan myös säätää. Skeet -

ammunnassa ampumarata on puoliympyrän muotoinen. Kiekonheittotornit sijaitsevat 

ympyrän kaaren molemmissa päissä. Kiekkoja heitetään toisesta tornista kolmen met-
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rin korkeudella ja toisesta metrin korkeudella. Kiekkojen lentorata on vinosti kohti 

toista heittotornia. Kiekot päätyvät samaan kasaan siltä osin kun eivät hajoa matkalle. 

 

Haulikkoratojen arvioidut ammuntamäärät: 

 

Ajankohta Laukauksia/vuosi 

Ennen vuotta 1990 12 000 

Vuodesta 1990 lähtien 16 000 – 20 000 

Vuonna 2008 23 500 

Vuonna 2009 11 000 

Vuonna 2010 7 500 

 

Haulikkoradoilla puusto alkaa noin 40 metrin etäisyydellä ampumapaikoista. Noin 50 

metriin asti puusto on kuivaa ja vaurioitunutta haulien osumista. Ampumaradan aidan 

jälkeen, noin 60 metrin etäisyydellä ampumapaikoista, alkaa terve, korkea puusto. 

 

Kivääriradat 

Kivääriradan K1, eli hirviradan, etäisyys maalitauluihin on säädettävissä noin 75 – 100 

metriin kiskoilla liikkuvalla ampumasuojalla. Ampumasuoja on vain ampumasuuntaan 

avoin puinen rakennus, jonka sisäpinnat oli vuorattu ääntä vaimentavalla pehmeällä 

pintamateriaalilla. Maalialueen taustavalli on korkea luonnonhiekkarinne. Maalialu-

eella on myös kiskoilla liikkuva karhu ja hirvi, jotka liikkuvat ampumasuunnassa oi-

kealta vasemmalle. Niitä käytetään merkkiammunnoissa. Radan poikki sen alkupäässä 

virtaa kirkasvetinen puro. Hirviradalla ammutaan noin 10 000 laukausta vuodessa. 

 

Vanhan-Korpilahden riistanhoitoyhdistys käyttää hirvirataa valvottuun harjoitteluun 

kesän aikana ja hirvieläinten metsästyksessä pakollisen ampumakokeen koetilaisuuk-

sien järjestämiseen. Hirvirata-aluetta käyttävät myös pienriistametsästäjät aseiden 

kohdistamiseen. Harjoitusammuntoihin ja ampumakokeisiin osallistuu metsästäjiä 

myöskin naapuriyhdistysten alueilta.   

 

Kivääriradalla K2 ammutaan paikallaan olevasta katoksesta matalahkon taustavallin 

edessä oleviin tauluihin. Rata on noin 75 metriä pitkä ja ampumasektoriltaan kapea. 

Ammutut laukaisumäärät ovat nykyään pieniä, sillä rataa käytetään lähinnä kohdis-

tusammuntoihin. Kivääriradan K2 halki virtaa sama puro kuin kivääriradan K1 halki-

kin. 

 

Pistoolirata 

Pistooliradalla ammutaan tarkkuusammuntaa ampumakatoksesta luonnonhiekkaisen 

taustavallin edessä oleviin tauluihin lyhyeltä etäisyydeltä. Pistooliradalla ei ole aiem-

min ollut säännöllistä ammuntaa, mutta nykyään siellä on ammuttu ainakin noin 5 000 

laukausta vuodessa. Tarkkaa laukaisumäärää pistooliradalta ei ole tiedossa, koska sitä 

käyttävät muutkin kuin ampumaseuran jäsenet.  
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Maaperän pilaantuneisuus 

 

Vihtakankaan ampumaradan maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty vuonna 2000 

valmistuneessa Suomen IP-Tekniikka Oy:n laatimassa maaperäselvityksessä 

(7.4.2000, nro 17432). Selvityksessä on keskitytty maaperätutkimuksiin, jonka lisäksi 

on otettu vesinäytteet vedenottamolta ja alueen läpi virtaavasta purosta. Alueelle on 

samassa yhteydessä asennettu kaksi pohjavesiputkea. 

 

Haulikkoradoilta otettiin näytteet molempien ratojen keskelle tehdyiltä linjoilta. Näyt-

teitä otettiin pintakerroksesta, rikastumiskerroksesta (0 – 10 cm) ja syvemmästä hiek-

kakerroksesta (10 – 20 cm). Kivääriradalta 1 näytteitä otettiin iskemien kohdilta 70 

cm:n syvyyteen saakka, välivallin edestä aukon keskikohdalta 0 – 10 cm:n syvyydeltä 

ja ampumasektorin keskeltä puolesta välistä ampumarataa 0 – 10 cm:n syvyydeltä. Ki-

vääriradalta 2 taustavallin pitoisuuksia tutkittiin sekä uudesta että aiemmin käytössä 

olleesta penkasta. Pistooliradalta näyte otettiin myös taustavallista 70 cm:n syvyyteen 

saakka sekä rinnakkaisnäyte taulutelineen vasemmalta puolelta 30 cm:in saakka.  

 

Haulikkoradoilla lyijypitoisuus ylitti lähes kaikissa pintakerroksen näytteissä pilaantu-

neelle maalle asetetut silloiset raja-arvot (ohjearvo 60 mg/kg, raja-arvo 300 mg/kg). 

Lyijyn todettiin liuenneen voimakkaasti hauleista ja liukenemisen jatkuvan suuren me-

tallisen lyijymäärän vuoksi. Kivennäismaassa korkeita lyijypitoisuuksia ei kuitenkaan 

juuri havaittu, mikä kertoi lyijyn hyvästä sitoutumisesta maaperän humuskerrokseen.  

 

Molempien kivääriratojen taustavallien lyijypitoisuudet olivat korkeita. Kivääriradalla 

1 kohonneita pitoisuuksia oli myös taustavallin ja ampumapaikan välisellä alueella, 

mutta pitoisuudet laskivat syvemmälle mentäessä. Kivääriradalla 2 lyijyä ei havaittu 

ampumapaikan ja vallin väliltä otetussa näytteessä. 

 

Pistooliradan osalta luotiromua löytyi penkasta huomattavasti 30 cm:n syvyyteen 

saakka, mutta liuenneen lyijyn määrä oli pienempi johtuen luotien painosta johtuvasta 

paremmasta pidättyvyydestä. Myös pitoisuudet ampumapaikan ja vallin välisessä pin-

tamaassa olivat korkeita, mutta laskivat lähes joka pisteessä kuitenkin jo 30 cm:n sy-

vyydellä ohjearvojen alle. 

 

Selvityksessä todetaan ampumarata-alueen maaperän olevan pilaantunut ampumatoi-

minnan seurauksena. Lyijy on erittäin tiukasti kiinnittynyt maaperän humuskerrokseen, 

mutta lyijyn liukeneminen ja leviäminen maaperässä on kuitenkin selvää lyijyn liukoi-

sen määrän vuoksi. Pitkällä aikavälillä liukeneminen lisääntyy maaperän muuttuessa 

happamammaksi. Kivääriratojen ja pistooliradan taustavallit sisältävät suuria määriä 

luotiromua ja liuenneen lyijyn määrä on niissä suppealla alalla korkea. 

 

Ramboll Finland Oy on laatinut lisäselvityksen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista 

(28.6.2012, viitenro 82142966). Siinä maaperänäytteitä otettiin kaikilta radoilta ja niil-

lä pyrittiin täydentämään aikaisempaa Suomen IP-tekniikan laatimaa maaperätutki-

musta. 
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Haulikkoradoilta kerättiin moniosaiset pintamaanäytteet molempien ratojen ampuma-

paikkojen edustoilta noin 0 – 50 metrin etäisyydeltä ampumapaikoista. Yksi moniosa-

näyte koostui noin 30 osanäytteestä. Niiden lisäksi kerättiin molemmilta radoilta noin 

50 – 150 metrin etäisyydeltä ampumapaikoista kaksi kokoomanäytettä. Toinen näyte 

kerättiin pintamaasta syvyydeltä 0 – 10 cm ja toinen syvyydeltä 10 – 20 cm. Molem-

mat näytteet koostuivat viidestä osanäytteestä. Ampumapaikkojen edustoilla havaittiin 

paljon kiekkojen palasia sekä hylsyjä. Haulikkoradan H1 edustan pintamaanäytteessä 

lyijypitoisuudet eivät olleet suuria (110 mg/kg), mutta radan H2 näytteessä havaittiin 

korkea lyijypitoisuus (1300 mg/kg). Etäämmällä (50 – 150 m) haulikkoratojen pinta-

maan todettiin olevan voimakkaasti lyijyllä pilaantunutta (5 000 – 13 000 mg/kg), 

mutta yli 10 cm:n syvyydessä hiekkainen ja silttinen maa oli jo puhdasta. 

 

Kivääriradoilla lyijypitoisuuksia tutkittiin taustavalleihin kaivinkoneella tehdyistä 

koekuopista sekä taustavalleista ja ampumapaikkojen edustoilta moniosaisin pinta-

maanäyttein. Taustavallien pintamaakerroksen todettiin olevan voimakkaasti pilaantu-

nut lyijyllä ja radan K1 taustavalli myös kuparilla. Valleissa ei havaittu pilaantunei-

suutta enää 30 cm:n syvyydessä. Myöskään ampumapaikkojen edustoilta ei havaittu 

korkeita lyijypitoisuuksia. 

 

Pistooliradalta kerättiin yksi noin 30 osanäytteestä koostuva moniosanäyte. Radan 

taustavalliin tehtiin yksi koekuoppa. Ampumapaikan edustalla havaittiin paljon hylsy-

jä. Ampumapaikan edustalta otetusta pintamaanäytteestä havaittiin korkea lyijypitoi-

suus (1 010 mg/kg) samoin kuin taustavallin koekuopasta syvyydeltä 0 – 30 cm (1 300 

mg/kg). Syvemmältä vallista ei havaittu lyijypitoisuuksia. 

 

Pinta- ja pohjavesien laatu 

 

Suomen IP-tekniikka tutki vuonna 2000 maaperäselvityksensä yhteydessä vesinäyttein 

ampumatoiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesiin. Vesinäytteet otettiin ki-

vääriratojen halki virtaavan puron ylä- ja alapuolelta sekä pohjaveden osalta vedenot-

tamon kaivon raakavedestä ja kaivosta. Kiväärirata 2:n kohdalla virtaavan puron poh-

jasta otettiin myös sedimenttinäyte 0 – 5 cm:n syvyydeltä. Kaivon letkun kautta otetus-

sa raakavesinäytteessä havaittiin lyijyä, jonka kuitenkin selvityksessä arvioitiin johtu-

van lyijyä sisältävistä putkista tai hanoista. Vedenottamoiden 1 ja 2 kaivoista otetuista 

näytteistä ei havaittu lyijyä. Lyijyä ei havaittu myöskään alueen läpi virtaavan puron 

vedessä eikä sedimentissä. 

 

Ramboll Finland Oy otti alkukesästä 2012 maaperätutkimuksen yhteydessä pohjavesi-

näytteet raskasmetallipitoisuuksien määrittämiseksi asentamistaan kahdesta uudesta 

pohjavesiputkesta sekä vedenottamon hanasta. Hanasta otetusta näytteestä havaittiin 

pieniä pitoisuuksia kuparia (0,005 mg/l) ja sinkkiä (0,008 mg/l), mutta pitoisuudet ovat 

niin alhaisia, etteivät ne vaikuta veden käyttöön talousvetenä. Lyijypitoisuuksia näyt-

teissä ei havaittu. 

Melu 
  

Ampumarata-alueen toimintaan liittyen ei ole tehty melumallinnusta. Lähin asutus on 

suhteellisen etäällä ja ampumatoimintaa on ollut alueella pitkään, minkä vuoksi am-

pumamelusta ei ole tullut paljoa valituksia. Ammunta-aikoja on aikoinaan muutettu 

valitusten perusteella eikä viime vuosina toiminnasta ole valitettu.  
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Kivääriradalle on rakennettu vuonna 2004 ajanmukainen ampumakoppi, jossa on kiin-

nitetty erityistä huomiota meluntorjuntaan. Melutason on todettu korvakuulolla suori-

tetun toteamuksen perusteella alentuneen huomattavasti. 

 

Ampumatoiminnan aiheuttamaa melua mitattiin Korpilahden kunnan ympäristösihtee-

rin toimesta heinäkuussa 2007 ympäristölupaprosessin yhteydessä. Mittauksia varten 

ammuttiin laukauksia kaikilta ampumapaikoilta haulikolla ja kiväärillä ja mitattiin 

melua lähimpien asuinrakennusten pihamailla. Kiinteistöissä sisällä melua ei mitattu, 

koska se ei olisi näkynyt mittalaitteessa. Korkein melupiikki ilmeni Viljaperän talon 

pihamaalla (55 dB) ammuttaessa trap -radalla haulikolla kohden taloa. Muuten mitatut 

melupiikit juuri ja juuri erottuivat taustakohinasta. 

 

Alueen jätehuolto 

 

Toiminnasta syntyy jätteinä etupäässä metalli-, muovi- ja pahvijätettä sekä jätepuuta. 

Pahvia syntyy käytetyistä maalitauluista ja patruunapakkauksista, jätepuutavaraa maa-

litaulujen kehikoista ja metalli- ja muovijätettä hylsyistä. Käytetyt metalliset ja muovi-

set hylsyt kerätään ja kierrätetään tai käsitellään muutoin viranomaisten antamien oh-

jeiden mukaisesti. Hakemuksen mukaan pahvi- ja muovijätteet kerätään ja kierrätetään 

tai käsitellään muutoin viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tarkastuskäynnillä voitiin 

todeta, että ampumaratojen läheisyydessä oli jäteastiat. Alueella ei kuitenkaan ole 

säännöllistä jätteiden keräilyä. Pahvi-, paperi- ja puujäte kerätään merkityille paikoille 

ja kuljetetaan pois tai poltetaan erikseen merkityllä polttopaikalla. Alueelta kerätyt 

hylsyt lajitellaan valmistusmateriaalin mukaisesti (messinki/pahvi/muovi) ja sijoite-

taan niille varattuihin astioihin. Valvontavuorossa oleva ammuntojen johtaja vastaa 

jätteiden lajittelusta ja sijoittamisesta asianomaisiin varastopaikkoihin. Metallit kerä-

tään talteen ja myydään edelleen metalliromuna. 

 

Ampumarata-alueella ei ole minkäänlaista wc:tä. 

 

Toiminnasta aiheutuvat riskit  

 

Sekä Suomen IP-Tekniikka Oy että Ramboll Finland Oy ovat omissa selvityksissään 

todenneet, että haulikkoratojen pintamaassa ja taustavallien pintaosissa on korkeita 

lyijypitoisuuksia. Lyijy on kuitenkin kiinnittynyt maaperän humuskerrokseen eikä pi-

laantumista ole toistaiseksi aiheutunut syvemmälle. Myöskään alueen pinta- tai pohja-

vesissä ei toistaiseksi ole havaittavissa ampumatoiminnan vaikutuksia. Riski pohjave-

den pilaantumiseksi pitkällä aikavälillä on olemassa. 

 

Ramboll Finland Oy on arvioinut selvityksessään haitta-aineiden määriä maaperässä, 

niiden kulkeutumis- ja altistumisreittejä, terveysriskejä, ekologisia riskejä sekä las-

kelmien epävarmuustekijöitä. Pohjaveden kannalta merkittävimmiksi haitta-aineiksi 

on arvioitu lyijy ja helposti kulkeutuva antimoni sekä kupari, jota löydettiin kiväärira-

dan pohjavesinäytteestä. 

 

Maaperään päätyneen lyijyn määräksi on arvioitu keskimääräisten laukausmäärien ja 

käyttövuosien perusteella haulikkoratojen osalta 12 570 kg, kivääriratojen osalta 3 890 

kg ja pistooliradan osalta 650 kg. Vastaavasti antimonin määräksi on arvioitu haulik-
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koratojen osalta 260 kg, kivääriratojen osalta 87 kg ja pistooliradan osalta 8 kg. Haitta-

aineiden teoreettista kulkeutumista pohjaveteen on laskettu erikseen haulikkoratojen ja 

luotiaseratojen osalta. Pohjaveteen muodostuvaksi lyijyn enimmäispitoisuudeksi hau-

likkoratojen osalta saatiin laskennalla 3,3 mg/l talousveden laatuvaatimuksen ollessa 

selvästi alhaisempi (0,01 mg/l). Luotiaseradoilla lyijyn teoreettiseksi enimmäispitoi-

suudeksi pohjavedessä saatiin 0,4 mg/l ja kuparin enimmäispitoisuudeksi 0,05 mg/l. 

Kuparipitoisuus ylittää kemiallisen tilan luokittelussa käytettävän laatukriteerin 0,02 

mg/l. 

 

Talousveden käytöstä ei nykytilassa aiheudu terveysriskejä, koska veden laatua seura-

taan eikä kohonneita lyijyn pitoisuuksia ole havaittu. Teoreettisiin pitoisuuksiin perus-

tuva kulkeutumistarkastelu antaa kuitenkin viitteitä siitä, että lyijyn pitoisuudet voivat 

pitkällä aikavälillä kohota pohjavedessä talousveden laatua vaarantaviksi. Alueella ei 

kasva merkittäviä määriä syötäviä kasveja eikä satunnaisen marjanpoiminnan radalla 

arvioida aiheuttavan merkittävää terveysriskiä. 

 

Maaperässä olevien haitta-aineiden todetaan voivan aiheuttaa vaikutuksia kasvillisuu-

delle, maaperäeliöstölle tai eläimistölle joko ampumaradan alueella tai kulkeutuessaan 

herkemmille alueille. Ampumaradan alueella kasvillisuus on runsasta, mutta metalli-

kuormituksen ei ole havaittu aiheuttaneen negatiivisia vaikutuksia kasvillisuudelle. 

Maaperäeliöstölle on todennäköisesti aiheutunut vaikutuksia toiminnan alkuvaiheessa, 

mutta nykyisellään maaperäeliöstö lienee sopeutunut vallitsevaan tilanteeseen. Eläi-

mistölle koituvat vaikutukset eivät liene merkittäviä, koska metallien siirtyminen kas-

veihin on vähäistä eikä ampumarata-alue liene eläimistön pääasiallista elinpiiriä. Kor-

tesuolta ei ole havaittu kohonneita lyijypitoisuuksia, vaikka lyijyn liukoisuus kasvaa 

turvemaan alhaisen pH:n vuoksi. On kuitenkin mahdollista, että kulkeutumista on vä-

häisessä määrin tapahtunut ja/tai tulee tapahtumaan kuormituksen lisääntyessä. Mer-

kittävät tai laaja-alaiset vaikutukset Kortesuon kasvillisuudelle tai eliöstölle ovat epä-

todennäköisiä. 

 

Kulkeutumislaskenta sisältää epävarmuuksia. Laskennassa oletuksena on metallien ra-

pautuminen nopeasti ja kerralla. Haulien ja luotien rapautuminen on todellisuudessa 

hidas prosessi, joka tapahtuu kymmenien vuosien kuluessa. Metallit myös sitoutuvat 

maaperään, joten hauleista vapautuvien metallien kulkeutuminen pohjaveteen vie ai-

kaa vieläkin pidempään kuin rapautumisprosessi. Laskennan perusteella saadaan kui-

tenkin viitteitä siitä, että ampumaradalta aiheutuu riski pohjaveden laadulle. Metallit 

eivät häviä ajan myötä, joten kuormituksen jatkuessa ilman riskinhallintatoimenpiteitä 

on mahdollista, että pohjaveden laatu tulevaisuudessa heikkenee vaarantaen vedenot-

tamon toiminnan. 

 

Vedenottamon pohjavesiseurannassa ei ole havaittu kohonneita lyijypitoisuuksia. 

Akuutteja riskejä ei arvioinnin perusteella esiinny, mutta pitkällä aikavälillä mahdolli-

suus lyijypitoisuuksien kohoamiseen pohjavedessä on olemassa. Aikajänne pitoisuuk-

sien kohoamiselle lienee kymmeniä vuosia ja kohoava trendi havaitaan tarkkailulla 

ennen terveydelle haitallisten pitoisuuksien esiintymistä. Pohjaveden laadun ja ve-

denottamon toiminnan turvaamiseksi sekä terveysriskien mahdollisuuden poistamisek-

si on sekä haulikkoradalla että luotiaseradoilla syytä toteuttaa riskinhallintatoimenpi-

teitä. 
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Riskinhallinta 

 

Metallien kulkeutumista pohjaveteen etenkin taustavalleista tulee vähentää. Luo-

tiaseradoilla mahdollisia toimenpiteitä ovat luotiloukut, taustavallien hiekkaloukku 

(bentoniitilla tai muovikalvolla eristäminen) ja veden keräys sekä taustavallien katta-

minen, joka on selvityksen mukaan suositeltavin Vihtakankaan ampumaradalla. Hau-

likkoradoilla metallien pohjaveteen kulkeutumisen estämiseksi esitetään pintamaan 

(10 cm) kuorintaa 10 vuoden välein, maan pinnoitusta vettä läpäisemättömällä pin-

noitteella ja haulien keräämistä siltä sekä taustavallin ja sen laelle asennettavan verkon 

avulla toteutettavaa haulien leviämisalueen rajoittamista ja vallin edustan pinnoitusta. 

Maan pinnoittamiseen sekä taustavallin ja verkon käyttöön kuuluvat lisäksi huleveden 

keräys, tarkkailu ja tarvittaessa käsittely. Laajan alueen pinnoituksen ja etenkin hule-

veden keräyksen laajalta alueelta todetaan olevan haastavaa sekä teknisesti että talou-

dellisesti. 

 

Vedenottamon normaalin pohjaveden laadunvalvontaan tulisi lisätä lyijy- ja anti-

monipitoisuuksien tarkkailu. Myös ampumaradan pohjaveden havaintoputkista tark-

kailtaisiin lyijy- ja antimonipitoisuuksia joka toinen vuosi otettavin näyttein. Tulokset 

raportoitaisiin myös graafisesti ja mikäli metallipitoisuuksien kasvua havaittaisiin, 

selvitettäisiin tarve tarkkailun tihentämiseen.   

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Ulkona sijaitsevien ampumaratojen parasta käyttökelpoista tekniikkaa ei ole vielä mää-

ritelty valtakunnallisesti. Hakemuksessa ei ole esitetty arviota parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan soveltamisesta. Radalla ei kuitenkaan ole toteutettu suojaustoimenpiteitä pin-

tamaahan joutuvien metallisen pohjaveteen kulkeutumisen estämiseksi. Melun torjun-

tatoimenpiteenä on kivääriradalle K1 rakennettu ääntä eristävä ampumasuoja. Lisäksi 

radalle on määritelty toiminta-ajat. Hakemukseen vaaditussa lisäselvityksessä on esitys 

maaperän suojaus- ja riskinhallintatoimenpiteistä.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty arviota mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista tai nii-

hin varautumisesta. Toiminta on luonteeltaan sen tyyppistä, ettei siihen sisälly suuria 

akuutteja riskejä.  

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian uudelleen käsittelyyn on hakemuk-

sesta kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 7.8 – 5.9.2012. Al-

kuperäinen lupahakemus ja siihen liittyvät lisäselvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 10.8.2012. 

Asianosaiset on kuultu 3.8.2012 lähetetyllä virkakirjeellä. 
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Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty lausunnot 3.8.2012 Keski-Suomen elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselta (myöh. ELY-keskus), Jyväskylän kaupungin perusturva-

lautakunnan ympäristöterveysjaostolta sekä vedenottotoiminnasta Jyväskylän kaupun-

gin alueella vastaavalta Jyväskylän Energia Oy:ltä (myöh. JE Oy). 

 

JE Oy toimitti lausuntonsa 20.9.2012. Se toteaa lausunnossaan, että Korpilahden kir-

konkylän läheisyydestä ei ole löytynyt yhtään Vihtakankaalle vaihtoehtoista veden-

hankintapaikkaa, jonka antoisuus riittäisi kattamaan alueen pohjavedentarpeen. Vihta-

kankaan vedenottamon pääkaivo sijaitsee kivääriratojen K1 ja K2 ampumasektorin vä-

lissä. Kyseinen vedenottamo on sekä Korpilahden kirkonkylän että useiden vesiosuus-

kuntien ainoa vedenhankintapaikka. JE Oy on huolissaan sekä ampumaradan vaiku-

tuksista pohjaveden laatuun että henkilöstönsä työturvallisuudesta ampumarata-

alueella työskennellessä. 

 

Alueella tehdyt maaperäselvitykset toteavat yksiselitteisesti maaperän pilaantuneisuu-

den. Lisäksi maaperän lyijyn todetaan pitkällä aikavälillä aiheuttavan riskin myös poh-

javeden pilaantumiselle. JE Oy toteaa, että yksittäisistä havaintoputkista otetut pohja-

vesinäytteet kuvaavat ainoastaan pohjaveden laatua kyseisessä havaintopisteessä. Kun 

pohjaveden virtausreittejä ei tarkasti tunneta, pistemäisen tai alueellisesti rajatun pääs-

tölähteen (esim. ampumapenkka) vaikutusten havaitsemiseksi menetelmä on sattu-

manvarainen. Ongelmatiikka on tuttu esimerkiksi tuntemattoman päästölähteen pai-

kantamistutkimuksista ja mahdollisesti selittää sen, miksi metallien liukenemiseen 

viittaavia lievästi kohonneita kupari- ja sinkkipitoisuuksia havaittiin ainoastaan ve-

denottokaivosta, mutta ei havaintoputkista otetusta näytteistä. JE toteaa myös, että alu-

eella tehdystä jätteenpoltosta on vähän tietoa. 

 

Yhdyskunnan vedenhankinta tulee JE Oy:n näkemyksen mukaan asettaa etusijalle, kun 

arvioidaan ampumaratatoiminnan aiheuttamasta maaperän pilaantumisesta aiheutuvaa 

pohjaveden pilaantumisriskiä. Ympäristönsuojelulain 7 ja 8 § kieltävät yksiselitteisesti 

sekä maaperän että pohjaveden pilaamisen eikä laissa oteta kantaa siihen, tapahtuuko 

pilaaminen hitaasti vai nopeasti. Siinä vaiheessa, kun raskasmetallien liukenemisesta 

aiheutuvia pohjaveden laatumuutoksia havaitaan, korjaavat toimenpiteet ovat toden-

näköisesti jo myöhässä. Siksi JE Oy esittääkin, että ampumaradalle ei tule myöntää 

ympäristölupaa. Ampumaratoihin pohjavesialueilla suhtaudutaan hyvin kriittisesti 

myös valtion ympäristöhallinnon ohjeistuksessa. 

 

Itä-Suomen vesioikeus toteaa päätöksessään nro 89/Ym/72, että vedenottamon lä-

hisuoja-alueelle ei saa rakentaa muita kuin vedenottamoon liittyviä laitteita ja alueella 

ei saa suorittaa muita kuin pohjaveden ottamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.  

 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan maaperän tai pohjaveden puhdistamisvelvoite 

on ensisijaisesti sillä, jonka toiminnasta pilaantuminen on tapahtunut. Tarkastuskäyn-

timuistioon (17.8.2012) viitaten ympäristölupaa ei JE Oy:n näkemyksen mukaan voida 

myöntää, koska luvan hakijat ilmoittavat, ettei heillä ole varoja estää maaperän tai 

pohjaveden pilaantumisen jatkumista tai puhdistaa jo pilaantunutta maaperää. 

 

Lausunnossaan liitteenä olevaan neuvottelumuistioon (Muistio 27.6.2012 Vihtakan-

kaan ampumarata ja vedenottamo. Korpilahden Erämiehet ry ja Jyväskylän Energia 
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Oy) viitaten JE Oy toteaa turvallisuusasioiden olevan tällä hetkellä alueella yksittäis-

ten käyttäjien vastuulla. Ampumaradasta tulisi laatia kirjalliset turvallisuusohjeet, jois-

sa huomioitaisiin myös alueella työskentelevien henkilöiden työturvallisuus. Ampu-

maradan käyttäjien tulisi olla tunnistettavissa ja todistetusti perehdytetty turvallisuus-

ohjeisiin. Lisäksi alueelle tulee määrätä ammunnan aikainen jatkuva valvonta, millä 

varmistetaan sekä ympäristö- että turvallisuusohjeiden noudattaminen ja estetään ul-

kopuolisten henkilöiden aiheuttamat vaaratilanteet. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus toimitti lausuntonsa 21.9.2012. Lausunnossaan se toteaa, 

että ympäristölupaa ei tulisi myöntää ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskiellon 

(7 §) ja pohjaveden pilaamiskiellon (8 §) perusteella.  Maaperän ja pohjaveden pilaa-

miskiellot sisältävät vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa 

konkreettista pilaantumista ollakseen maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellon vastais-

ta. 

 

Vihtakankaan ampumarata sijoittuu kokonaisuudessaan vedenhankinnan kannalta tär-

keän Vihtakankaan pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle. Myös Vihta-

kankaan vedenottamo, joka on Korpilahden taajaman ainoa vedenottamo, vedenotto-

kaivoineen on ampumarata-alueella. Ampumarata on kokonaisuudessaan ottamon lä-

hisuoja- ja osittain kaukosuojavyöhykkeellä, joiden rajauksia ei ELY-keskuksen nä-

kemyksen mukaan ole poistettu. 

 

Vihtakankaan vedenottamon kaivoista tai alueen pohjavesiputkista ei toistaiseksi ole 

havaittu kohonneita metalli- (lyijy-, kupari tai antimoni-) pitoisuuksia, mutta maaperä 

on osin lyijyllä voimakkaasti pilaantunutta. Ampumaratatoiminnan jatkuminen lisää 

maaperän pilaantuneisuutta kumuloituvasti ja siten lisää pohjaveden pilaantumisriskiä, 

kuten Ramboll Finland Oy:n selvitysraportissa todetaan. Pohjaveteen liittyvä pilaan-

tumisriski ja vesihuoltoon liittyvä toimintaepävarmuus tulisi ottaa huomioon lupahar-

kinnassa. 

 

ELY-keskus katsoo, että selvitysraportissa esitetyillä riskienhallintatoimenpiteillä ei 

pohjaveden pilaantumisriskiä voida riittävästi ehkäistä. Etenkin haulikkoradoille esite-

tyt riskienhallintatoimenpiteet ovat ELY-keskuksen näkemyksen mukaan jopa mahdo-

tonta toteuttaa jo yksin pintamaiden kuorinnasta ja poistosta aiheutuvien kustannusten 

vuoksi. Lisäksi haulien keräysjärjestelmän (maan pinnoitus vettä läpäisemättömällä 

pinnoitteella tai taustaverkon asennus) on alueen maasto-olosuhteet huomioiden lähes 

mahdotonta järjestää. 

 

Luotiaseradoille esitetyt suojatoimenpiteet ovat ELY-keskuksen mukaan mahdollista 

teknisesti toteuttaa, mutta toimenpiteillä ei todennäköisesti kuitenkaan saavutettane 

toivottua riskienhallintatasoa. Joka tapauksessa toimenpiteet edellyttäisivät tausta-

penkkojen maamassojen vaihtoa ensivaiheessa, tarvittavien luodinkeräysjärjestelmien, 

ja katteiden rakentamista, penkkojen niska- ja ympärysojien kaivamista vesien johta-

miseksi penkkojen ohi. Vesien tarkkailu pitäisi järjestää, sen varmistamiseksi, ettei 

metallipitoisia vesiä huuhtoudu ympäristöön pohjavesialueelle. 

 

ELY-keskuksen mukaan lupaharkinnassa tulee myös huomioida pinta- ja pohjavesien 

tilaa koskevat vesienhoitolaki (1299/2004) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston ase-

tus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006), jossa on määritelty pohjaveden hyvän 
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kemiallisen tilan arviointiin käytettävät ympäristölaatunormit. Keskeinen on myös ve-

sienhoitolain ja ympäristönsuojelulain nojalla annettu valtioneuvoston asetus vesiym-

päristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006). ELY-keskus huomauttaa 

myös, ettei toiminnasta saa aiheutua terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. 

Ampumaratatoiminta voi aiheuttaa terveyshaittaa melun tai haitta-aineiden vaikutuk-

sesta ja terveyshaitta on aina luvanmyöntämiseste, riippumatta sen asteesta tai määräs-

tä. 

 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaos käsitteli lausun-

tonsa kokouksessaan 25.9.2012 (§ 98) ja vahvistettu pöytäkirja toimitettiin lupaviran-

omaiselle 3.10.2012. Lausunnossaan myös ympäristöterveysjaos toteaa ampumaradan 

sijainnin tärkeän pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella ja Vihtakankaan 

vedenottamon olevan talousvedentuotannon kannalta tärkein vedenottamo Korpilah-

den taajaman alueella. Tehtyjen selvitysten perusteella ampumarata-alueen maaperä on 

osittain pilaantunut lyijyllä. Ampumaratatoiminnan todetaan selvityksessä aiheuttavan 

selkeän riskin pohjavedenotolle ja maaperään sitoutunut lyijy leviää ajan myötä maa-

perässä. Myös muut luotien ja haulien sisältämät aineet saattavat kulkeutua lyijyä hel-

pommin syvempiin maakerroksiin ja sieltä edelleen pohjaveteen. Metallit eivät häviä 

ajan myötä, joten kuormituksen jatkuessa ilman riskinhallintatoimenpiteitä on mahdol-

lista, että pohjaveden laatu tulevaisuudessa heikkenee vaarantaen vedenottamon toi-

minnan. 

 

Edellä esitetyn perusteella ympäristöterveysjaosto katsoo, että hakemuksen mukaisesti 

toteutetulla toiminnalla ei pohjaveden pilaantumista voida varmuudella ehkäistä. Ta-

lousveden laadun vaarantuminen aiheuttaa terveyshaitan mahdollisuuden. Tämän 

vuoksi ei Vihtakankaan ampumaradalle tule myöntää ympäristölupaa. 

 

Mikäli ympäristölupa alueelle kuitenkin myönnetään, tulee sen olla määräaikainen. 

Luvan voimassaoloaikana hakijalla on mahdollisuus selvittää ampumatoiminnalle 

vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. 

 

Lisäksi hakijatahoa edustava Korpilahden Reserviupseerikerho ry toimitti asiaan lau-

sunnon 4.9.2012, koska heiltä ei ollut edustusta ampumaradalle tehdyllä tarkastus-

käynnillä. Reserviupseerikerhon näkemyksen mukaan on mahdollista, että ympäristö-

luvan ehdot tulevat olemaan taloudellisesti niin raskaat, etteivät rata-alueen toimijat ja 

maanomistajat kykene ehtoja täyttämään. Maaperän puhdistaminen millä tahansa me-

netelmällä tulee niin kalliiksi, ettei toimijoilla siihen ole varaa. Toisaalta mahdolliset 

ympäristöluvan vaatimukset luotien ja haulien keruujärjestelmistä ovat epätarkoituk-

senmukaisia, jos reilun 50 vuoden aikana valleihin ja maastoon kertynyt lyijy jää ke-

ruujärjestelmien alle. Pohjaveteen ei maaperätutkimusten mukaan ole liuennut haitta-

aineita ampumatoiminnasta. 

 

Vihtakankaan rata on merkitty Keski-Suomen maakuntakaavaan alueellisesti tärkeänä 

ratana (kohde e/a 4). Vanhan Korpilahden riistanhoitoyhdistys järjestää radalla vuosit-

tain lakisääteiset hirvikokeet ja muutoin rata on vilkkaassa käytössä. Radalla harjoitte-

levat ja kilpailevat useat metsästysseurat ja reserviläisyhdistykset. Rata on ainoa sivii-

lirata Jyväskylän kaupungin alueella. Tikkakosken varuskunta-alueen ampumaradan 

siviilikäyttö on hyvin rajoitettua. Jyväskyläläisen ampumaseuran, Keski-Suomen Am-

pujat ry:n rata on Laukaan Leppävedellä. 
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Ammunnasta aiheutuva melu ei Reserviupseerikerhon näkemyksen mukaan ole Vihta-

kankaalla ongelma. Reservinupseerikerho toteaa entisen kaatopaikan olevan mahdolli-

sesti suurempi uhka pohjavedelle kuin ampumaradan lyijyn. 

 

Mikäli rata joudutaan sulkemaan kohtuuttomien ympäristölupaehtojen vuoksi, on Re-

serviupseerikerhon mukaan mahdollista, että ammuntaa siirtyy vieressä oleville enti-

sille soranottoalueille ja muualle maastoon. Näin lyijyä leviäisi valvomattomasti epä-

määräisille alueille, mikä aiheuttaisi turvallisuusriskin. Myöskään Vihtakankaan am-

pumaradan valvonta ei olisi mahdollista. Suljettaessa rata sinne jäisi joka tapauksessa 

kaikki se lyijy ja muu metalli sekä kiekkojätteet, jotka ovat maaperään kertyneet 1960-

luvulta lähtien. Miljoonien eurojen puhdistamiskustannukset jäisivät kaupungin vas-

tuulle. 

 

Reserviupseerikerho myös kysyy, olisiko kaupungin lyijyn mahdollisesti alkaessa liue-

ta pohjaveteen edullisempaa puhdistaa rata-alue ja mahdollisesti myös vanha kaato-

paikka, vai järjestää Korpilahden vesihuolto muulla tavalla? 

 

Reserviupseerikerho myös esittää, että asian käsittelyä lykättäisiin, kunnes uusi val-

misteltavana oleva ampumaratalaki astuu voimaan.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei jätetty määräajassa yhtään muistutusta tai mielipidettä.  

 

Tarkastukset 

Alueella tehtiin tarkastuskäynti 17.8.2012, josta tehty muistio on liitetty hakemusasia-

kirjoihin.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija toimitti vastineensa 30.10.2012. Siinä hakija toteaa Jyväskylän kaupungin pe-

rusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston lausuntoon viitaten, että ampumaradalle 

on etsitty vaihtoehtoista sijoittamispaikkaa 1980- ja 1990-luvuilla, mutta sellaista ei 

ole löydetty. Hakijan näkemyksen mukaan uuden paikan löytäminen on hyvin epäto-

dennäköistä johtuen muun muassa toiminnasta aiheutuvista meluhaitoista. Hakijan 

mukaan haulikkoradan alueelta ei tule pohjavettä kaivoihin, koska pohjaveden virtaus-

suunta on vedenottamosta poispäin. Kivääri- ja pistooliradoille on rakennettavissa me-

tallien kulkeutumisen estämiseksi suojarakenteet, joten nekään eivät tulevaisuudessa 

kuormita pohjaveden muodostumisaluetta. 

 

Jyväskylän Energian lausuntoon hakija toteaa, että rata on toiminut ongelmitta yli 40 

vuotta, jonka aikana poliisi on tiukentanut aselupia. Hakija ei näe radan turvallisuudes-

sa muutosta huonompaan suuntaan. Vedessä havaitut vähäiset kupari- ja sinkkipitoi-

suudet eivät hakijan mukaan todennäköisesti ole peräisin ampumaradan toiminnasta. 

Kyseiset metallit ovat hyvin heikosti maaperässä kulkeutuvia ja niiden osuus ampuma-

ratojen metallikuormituksessa suhteessa lyijyyn on vähäinen. Näin ollen kyse voi olla 

pohjaveden luontaisista pitoisuuksista, kontaminaatiosta tai vedenottamon vesikalus-

teista tulleista metalleista. Asian voi selvittää uudella näytteellä ja tarvittaessa usean 

näytteenottokerran jälkeen pitoisuustrendin perusteella. Hakijan näkemyksen mukaan 

vedenottamon veden laadun seuranta kuuluu ottamon omistajana JE Oy:lle. Hakija 
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myös ihmettelee, miksi JE Oy on huolissaan raakaveden metallipitoisuudesta, mutta ei 

ole aiemmin ottanut niitä tarkkailuohjelmaansa. Hakija toteaa vielä, että vedenottamo 

rakennettiin Korpilahden Vesi Oy:n toimesta vuonna 1972, jolloin sovittiin, ettei ve-

denotto saa häiritä ampumaradan toimintaa. Vuonna 1981 vedenottamo siirtyi Korpi-

lahden kunnan omistukseen. 

 

ELY-keskuksen lausuntoon hakija toteaa, että heidän käsityksensä mukaan ympäristö-

hallinto on määritellyt, että ampumaratojen pintamaa katsotaan rakenteeksi eli sitä ei 

voida näin ollen tulkita pilaantuneeksi maaperäksi. Alueen pohjavesiputkista (PVP1 ja 

PVP2) hakija toteaa, että ne ovat hyvin sijoiteltuja ja niistä voidaan seurata ampumara-

tatoiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollisessa pohjaveden laadun seuran-

taohjelmassa voidaan metalleille asettaa riittävän pienet pitoisuusrajat, joten tarvitta-

viin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, ennen kuin talousveden laatuvaatimukset ylittyvät 

vedenottamolla.  

 

Hakija ihmettelee ELY-keskuksen näkemystä siitä, että luotiaseradalla ei saavuteta riit-

tävää riskienhallintatasoa. Estämällä sadevesien taustavallia huuhtova vaikutus ei lyi-

jyn kulkeutuminen pohjaveteen ole mahdollista riippumatta siitä, poistetaanko aiempi 

kuormitus (luodit ja lyijyä sisältävä maa-aines) taustavalleista. Ympäristöluvan myön-

tämättä jättämiselle ei ole perusteita, mikäli haitta voidaan estää suojaustoimenpitein. 

Lyijyn ja muiden metallien kulkeutumisen estämiseksi hakija esittää kivääri- ja pistoo-

liratojen taustavallien päälle rakennettavia katoksia sekä niskaojien tekemistä. Lisäksi 

hakija on valmis tehostamaan jätehuoltoa ja kieltämään roskien polttamisen alueella. 

 

Hakija toteaa vielä lopuksi, että lopullisista suojarakenteista päätetään vuoden 2013 

aikana, kun kansallinen BAT-raportti (parhaat käyttökelpoiset tekniikat ja parhaat käy-

tännöt ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnassa) on val-

mistunut. Haulikkoradan haulien laskeuma-alue sijaitsee pohjavesialueen virtausten 

alapuolella eikä se näin ollen vaaranna pohjaveden ottoa. 

  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Kor-

pilahden Erämiehet ry:lle, Korpilahden Reserviupseerikerho ry:lle sekä Korpilahden 

Reserviläiset ry:lle ampumaratatoimintaan tilalla Vihtamaja (179-430-34-7). Toimin-

taa rajoitetaan hakemuksessa esitetystä. Ampumarataa saavat käyttää luvan haltijoiden 

suostumuksella myös muut tahot toimiessaan lupapäätöksessä esitetyllä tavalla. Toi-

mintaa tulee harjoittaa tämän päätöksen lupamääräysten ja muilta osin lupahakemuk-

sessa esitetyn mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  

 

Toimintaa on supistettu määräämällä pohjavedelle kaikkein suurimman riskin aiheut-

taja, haulikkoammunta, lopetettavaksi. Lisäksi toinen kiväärirata poistetaan käytöstä. 

Toimenpiteitä maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi sekä jo pilaantuneiden alueiden 

puhdistamista on vaadittu lupamääräyksissä 4, 7 ja 8. Näillä toimenpiteillä rakennus- 

ja ympäristölautakunta katsoo, että pohjaveden pilaantumisriski saadaan riittävän pie-

neksi. Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohja- ja pintavesiin on edellytetty seuratta-
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vaksi lupamääräyksillä 9 ja 10. Lausuntoihin laatimassaan vastineessa hakija on il-

moittanut olevansa valmis ainakin jonkinasteisiin toimenpiteisiin maaperän suojaami-

seksi.  

 

Radan turvallisuusasiat eivät kuulu suoraan ympäristölupaan, mutta lupamääräyksessä 

3 on edellytetty ampumarata-alueen merkitsemistä maastoon ja ammuntojen aikaisesta 

viestittämisestä muille alueen käyttäjille. Ammunnan aikaista valvontaa ei ole määrät-

ty, koska radan käyttö on aina ollut vapaata ja valvonta olisi käytännössä erittäin han-

kala järjestää tarkoitusta vastaavalla tavalla. Käyttäjät kuuluvat moniin eri seuroihin ja 

yhdistyksiin tai ovat yksittäisiä ammunnan harrastajia ja toimivat radalla itsenäisesti.  

 

Reserviupseerikerhon kysymykseen Korpilahden vesihuollon järjestämisestä muulla 

tavoin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että Jyväskylän Energia Oy ei selvityk-

sissään ole löytänyt korvaavaa vaihtoehtoista vedenottopaikkaa. Lisäksi pohjaveden pi-

laamiskielto on ehdoton, riippumatta siitä, käytetäänkö pohjavettä talousvetenä vai ei. 

Ampumaratalaki taas ei keskeisesti liity ympäristönsuojelullisiin kysymyksiin tai vai-

kuta ympäristölupaprosessiin.   
 

Ampumaratatoiminta 

 

1. Ammuntaa saa harjoittaa vain seuraavilla olemassa olevilla ampumaradoilla: 

- Hirvi-/kiväärirata (K1) 

- Pistoolirata  

 

Haulikkoradat (H1 ja H2) sekä kiväärirata (K2) on suljettava. Jatkotoimenpiteistä 

haulikkoratojen ampuma-alueiden maaperän sekä kivääriradan K2 taustavallin 

kunnostamiseksi on sovittava Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa viimeistään 

kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.  

(YSL 6, 7, 8 §)    

 

2. Ampumaradan toiminta-ajat ovat arkisin (maanantai-perjantai) klo 8.00 – 20.00, 

lauantaisin klo 9.00 – 18.00 ja sunnuntaisin klo 12.00 – 18.00. 

 

Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueelle sijoitetuin tauluin 

ja muilla tarpeellisilla tavoilla siten, että kaikki käyttäjät ovat niistä tietoisia.  

(YSL 3, 43 §, YSA 19 §, NaapL 17 §)    

 

3. Ampumarata-alue on aidattava ja merkittävä selkeästi maastoon. Ammuntojen ol-

lessa käynnissä tulee alueen tuloväylällä olla nähtävissä selkeä merkki siitä, että 

ammunnat ovat käynnissä. Lisäksi radoilla tulee olla erikseen merkinnät käynnissä 

olevista ammunnoista. Jyväskylän Energia Oy:n kanssa tulee erikseen sopia, kuin-

ka alueella liikkuvan vesilaitoksen henkilökunnan turvallisuus taataan. (YSL 43 §, 

YSA 19 §) 

 

4. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

Ampumarata-alueen toimintoja tulee ylläpitää ja edistää siten, ettei toiminnasta ai-

heutuva melu, päästöt maaperään, pintavesiin tai pohjavesiin tai jokin muu syy ai-

heuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
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tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai 

yleisen viihtyvyyden alenemista toiminnan vaikutuspiirissä oleville. (YSL 4, 5, 7, 

37, 42, 43 §, NaapL 17 §, JL 12 §) 

 

Meluntorjunta 

 

5. Ammunnasta aiheutuva melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impuls-

siaikavakiolla määritettyä arvoa 65 dB (LAImax) asumiseen käytettävillä alueilla ja 

60 dB (LAImax) loma-asumiseen käytettävillä alueilla. (YSL 4, 42, 43 §, NaapL 17 

§, VNp 53/1997) 

 

6. Ampumaradan pitäjän on teetettävä alueella melumittaus, mikäli valvontaviran-

omainen katsoo sellaisen tarpeelliseksi. Mittaus on tehtävä kolmessa lähimmässä 

melulle alttiissa kohteessa. Mittauksessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa ja 

mittaus on tehtävä todellisissa ammuntatilanteissa noudattaen ympäristöministeri-

ön antamia ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta (YM, ympäristöopas nro 61, 

1999). Ympäristötoimi voi antaa mittaustulosten perusteella määräyksiä meluntor-

juntatoimenpiteiden parantamisesta. (YSL 43, 55, 108 §, NaapL 17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

 

7. Käyttöön jäävän kivääriradan sekä pistooliradan maaperän suojausta tulee paran-

taa. Taustavallin suojaus tulee molemmissa järjestää siten, ettei luodeista pääse 

liukenemaan haitta-aineita maaperään. Ampumapaikkojen edustojen maaperä ki-

vääriradan liikkuva ampumapaikka huomioiden tulee suojata alueelta, jolle hylsyt 

leviävät. Rakenteiden kunnosta tulee huolehtia. 

 

Pilaantunut maa-aines tulee vaihtaa ampumapaikkojen edustoilta ja taustavallista 

ennen suojaustoimenpiteiden rakentamista. Suunnitelma parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan mukaisista suojaustoimenpiteistä tulee hyväksyttää Jyväskylän kaupungin 

ympäristötoimessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen lain-

voimaiseksi tulosta. Suojaustoimenpiteet tulee rakentaa viimeistään kuuden kuu-

kauden kuluessa niiden hyväksymisestä. Lisäksi tulee selvittää, onko kivääriradan 

ampumapaikan ja taustavallin väliseltä alueelta tarpeen poistaa pintakerrosta. Pi-

laantuneen maa-aineksen poistamisesta ja käsittelyyn toimittamisesta tulee sopia 

Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.  

(YSL 4, 7, 42, 75 §, YSA 19 §, JL 13, 72, 73 §) 

 

Jätehuolto 

 

8. Ampumarata-alueella syntyvät jätteet on käsiteltävä siten, ettei niiden käsittelystä 

tai varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Jätehuollossa on noudatettava Jy-

väskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä sekä jätelakia. Jätteen muodostumista on 

pyrittävä kaikin tavoin vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten pahvi ja 

metallit, on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Ampumapaikoilla 

on oltava riittävä määrä selkeästi merkittyjä jäteastioita lajittelua varten, eikä rato-

jen käyttö saa aiheuttaa roskaantumista tai epäsiisteyttä. Hylsyt tulee pyrkiä kerää-

mään ampumapaikoilta ja maastosta jokaisen ammunnan yhteydessä. Alueella ei 

saa polttaa jätteitä. (YSL 5, 43, 45 §, JL 8, 13, 28, 72 §) 
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Toiminnan vaikutusten tarkkailu 

 

9. Pohjaveden laatua tulee seurata kolmesta pohjavesiputkesta sekä vedenottamolta, 

jossa näytteenotto tulee tehdä yhteistyössä Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Pohja-

vesiputkista pistooliradan etelä-lounaispuolelta (pistooliradan pv-putki), vedenot-

tamon vierestä sen koillispuolelta (PVP2) ja vedenottamon eteläpuolelta (PVP1) 

tulee ottaa vesinäytteet sekä mitata veden korkeus kerran vuodessa. Päävedenotta-

mon kaivosta tulee ottaa vesinäyte kolme kertaa vuodessa (kevät, kesä, syksy). Ve-

sinäytteistä tulee analysoida ainakin seuraavat parametrit: pH, antimoni (Sb), ar-

seeni (As), kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni) sekä lyijy (Pb). 

 

Valvontaviranomainen voi muuttaa tarkkailua, mikäli se katsoo sen aiheelliseksi 

esimerkiksi tarkkailutulosten perusteella.  

(YSL 5, 8, 55 §)  

 

10. Kivääriradan halki virtaavan puron veden laatua tulee seurata joka toinen vuosi ke-

sällä otettavalla vesinäytteellä. Näyte tulee ottaa tilan Vihtamaja etelärajalta. Näyt-

teestä tulee analysoida ainakin kupari- ja lyijypitoisuudet. (YSL 5, 8 §) 

  

11. Luvan saajan tulee ilmoittaa ampumaradasta vastaavan henkilön yhteystiedot ym-

päristötoimeen välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Ampumaratavastaavan on 

tunnettava radan toiminta ja rataa koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja määrä-

ykset. Ampumaratavastaavan yhteystiedot tulee olla näkyvillä rata-alueen käyttäjil-

le. (YSL 43, 46 §, YSA 19 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

12. Ampumaradan pitäjän on pidettävä kirjaa ja toimitettava valvontaviranomaiselle 

jokaisen vuoden loppuun mennessä seuraavat ampumaradan käyttöä koskevat tie-

dot:  

 

- laukausten lukumäärät ampumaradoittain 

- ammuntapäivät 

- kilpailut ja hirvikokeet 

- poikkeavat tilanteet ampumaradan alueella 

- toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät ja jätelajit sekä toimituspaikat 

 

Lisäksi lupamääräyksissä 9 ja 10 edellytettyjen pohja- ja pintavesien tarkkailun 

analyysitulokset on toimitettava valvontaviranomaiselle heti niiden valmistuttua 

sekä vuosiraportoinnin yhteydessä. 

(YSL 5, 46 §, JL 12 §) 

 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 

13. Ampumaradan pitäjän on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutok-

sista, toiminnan keskeyttämisestä tai toiminnan ympäristövaikutusten lisääntymi-

sestä ympäristötoimelle. Tarvittaessa toiminnalle tulee hakea uutta lupaa, lupamää-

räyksiä voidaan muuttaa tai lupa voidaan perua. (YSL 42, 81 §, YSA 30 §) 
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14. Toiminnan päätyttyä ampumaradan pitäjän on puhdistettava alue jätteistä ja raken-

teista. Samalla on selvitettävä maaperän pilaantuminen ja tarvittaessa puhdistettava 

alue Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Toiminnan harjoittajan 

on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunnitel-

ma lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista valvontaviran-

omaiselle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle. (YSL 42, 90 §, JL 13, 20 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 
 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty.  

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Kyseessä on vanha ampumarata, jonka sijainti on ympäristönsuojelullisesti erittäin 

hankala. Alue on tärkeää yhdyskuntavedenkäytössä olevaa pohjavesialuetta, ja ampu-

matoiminta aiheuttaa suuren riskin keskellä ampumarata-aluetta sijaitsevalle Korpi-

lahden alueen päävedenottamolle. Lisäksi toiminnan voidaan todeta jo aiheuttaneen 

maaperän pilaantumista. Pelkällä toiminnan ohjauksella ei voida poistaa kaikkia toi-

minnan aiheuttamia riskejä, vaan ampumatoimintaa täytyy rajoittaa haittojen hallitse-

miseksi. Toiminnasta ei ole viime vuosina tullut valituksia ympäristötoimeen esimer-

kiksi melun vuoksi. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huo-

mioiden, ei lautakunnan käsityksen mukaan aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. 

Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.  

 

Ympäristöluvan myöntämisedellytyksiä ja toiminnan aiheuttamaa haittaa ja häiriötä 

arvioitaessa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko naapuruussuhde alkanut aiemmin 

vai myöhemmin kuin haittaa aiheuttava toiminta. Lupamääräyksissä annetut ympäris-

töhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahakemuksessa mainitut suojatoimet huo-

mioiden, voidaan ampumaradan sijoittamista nykyiselle paikalleen pitää hyväksyttä-

vänä. 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
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räyksiä, jotka liittyvät maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaamiseen, melun tor-

juntaan, jätehuoltoon ja toiminnan vaikutusten seuraamiseen. Ympäristönsuojelulain 

43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa toi-

minnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lu-

pamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Kiväärirataa K1 käytetään kivääriradoista enemmän ja se on tärkeä rata esimerkiksi la-

kisääteisissä hirvikoeammunnoissa. Rataan on panostettu uusimalla esimerkiksi am-

pumasuoja ja radalla on hirvi- ja karhutaulujen liikuttamiseen tarvittava laitteisto. Ra-

dalla voidaan myös ampua useilta eri etäisyyksiltä. Radalla tapahtuvasta ammunnasta 

aiheutuva pilaantuminen painottuu taustavalliin sekä ampuma-alueen edustalle. Näissä 

paikoissa pohjaveden riittäväksi suojaamiseksi vaadittavat suojaustoimenpiteet ovat 

mahdollisia.   

 

Pistoolirata on suojaisassa paikassa ja sen aiheuttama maaperän pilaantuminen on kes-

kittynyt suhteellisen pienelle alueelle. Pohjaveden virtaussuunta ei ole ainakaan tois-

taiseksi suoraan vedenottamon suuntaan. Myös pistooliammunnan aiheuttama melu-

haitta on pientä. Toimintaa voidaan jatkaa sillä edellytyksellä, että puhdistetaan tähän 

mennessä pilaantunut maaperä ja estetään ammunnan aiheuttama maaperän pilaantu-

minen jatkossa.  

 

Kiväärirata K2 on lähinnä kohdistusammunnoissa käytetty kapea ja matalan taustaval-

lin omaava rata, jonka rooli ammunnoissa ei ole yhtä tärkeä. Radasta aiheutuu kuiten-

kin hajanaista pilaantumista ampumapaikan edustalle ja taustavalliin. Radan toiminnan 

jatkaminen vaatisi vastaavia suojausrakenteita kuin toinenkin kiväärirata, jotka olisivat 

taloudellisesti radan käyttöön ja kuntoon suhteutettuna kohtuuttomia.    

 

Haulikkoradoilla hauleista peräisin oleva lyijy on aiheuttanut maaperän pilaantumista 

melko laajalla ja myös toisen omistuksessa olevalla alueella, josta voi seurata myös 

pohjaveden pilaantumista. Lupahakemuksessa ei ole esitetty riittäviä toimenpiteitä 

haulikkoradan maaperän pilaantumisen ja mahdollisen pohjaveden pilaantumisen es-

tämiseksi. Haulikkoradan toimintaa ei voida esitetyn hakemuksen mukaisesti järjestää 

siten, että maaperä tai pohjavesi ei pilaantuisi tai maaperän tai pohjaveden pilaantumi-

sen vaaraa ei olisi eikä toimintaa näin ollen voida nykymuotoisena jatkaa. Hakija sel-

vitti lupaprosessin aikana, ettei esimerkiksi rautahaulien käyttö lyijyhaulien sijaan ole 

mahdollista, koska puusto johon rautahaulit osuvat, ei ole enää metsäteollisuudelle 

kelvollista. Lisäksi rautahaulien käyttöä olisi mahdotonta valvoa yleisessä käytössä 

olevalla ampumaradalla. Pilaantumisen vaaraa ei siis voida poistaa taloudellisesti ja 

teknisesti toteuttamiskelpoisilla lupamääräyksillä. Esitetty toiminta on siten ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) 7 §:n (maaperän pilaamiskielto) ja 8 §:n (pohjaveden pilaa-

miskielto) vastaista. Aiemmasta toiminnasta aiheutuneen pilaantuneen maaperän kun-

nostamisesta on sovittava toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Haulikkoradan toiminta 

jatkossa ei vaikuta maaperän kunnostustarpeeseen. Haulikkoammunnan päättymisen 

myötä myös toiminnan meluhaitta vähenee selvästi.  

(lupamääräys 1) 
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Toiminnalle ei ole olemassa aikaisempia määräyksiä sen toiminta-ajoista, vaan toimin-

ta-ajat ovat muokkautuneet käytön myötä. Toiminnan aiheuttamasta melusta tai toi-

minnasta muutenkaan ei ole tullut valituksia ympäristötoimeen eikä lähinaapurusto 

hakemuksen kuulemisen yhteydessä ole tehnyt muistutuksia. Toiminta-ajat on tältä 

pohjalta määritelty lupamääräyksessä esitetyn mukaisesti nykyisin käytössä olevia ja 

hakemuksessa esitettyjä toiminta-aikoja mukaillen.  

(lupamääräys 2) 

 

Alue on aidattava maastoon, jotta esimerkiksi metsässä liikkuvat marjastajat tai sienes-

täjät eivät vahingossa tule alueelle. Alueen rajaamista aidalla on vaadittu jo vuodelta 

1962 olevassa ampumarataluvassa. Lisäksi alueella tulee olla selkeät säännöt siitä, 

kuinka käynnissä olevista ammunnoista varoitetaan. Alueella kulkee oikeutetusti esi-

merkiksi vesilaitoksen henkilökuntaa. (lupamääräys 3) 

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ampumaratatoiminnan 

ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelun tason ja tietämyksen ylläpitäminen, par-

haan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan ja mahdollisimman hyvien haittojen tor-

juntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa 

seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoit-

teita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, 

toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen eh-

käisemiseksi tai poistamiseksi. (lupamääräys 4)  

 

Ampumaradan melu koetaan sen impulssimaisen luonteen vuoksi erityisen häiritse-

väksi. Melun haitalliset vaikutukset korostuvat hiljaiseksi koetussa ympäristössä. Me-

lutasot eivät oletettavasti ylitä valtioneuvoston asetuksessa annettuja ampumaradan ai-

heuttaman melutason ohjearvoja varsinkaan, kun haulikkoradat suljetaan. Meluhaitto-

jen syntymisen ehkäisemiseksi melutasot annetaan lupamääräyksellä sitovina raja-

arvoina. (lupamääräys 5) 

 

Ampumaradan toiminnan ei katsota aiheuttavan ympäristöön merkittävää meluhaittaa. 

Laukausmäärät pienenevät edelleen haulikkoratojen sulkemisen myötä. Määräys mah-

dollisista melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi. Luvan valvoja määrittelee melumittauksen tarpeellisuuden 

esimerkiksi valitusten perusteella. (lupamääräys 6) 

 

Käyttöön jäävien ratojen taustavalleissa ja ampumapaikkojen edustoilla on havaittu 

maaperän pilaantumista, joten näissä kohdissa pohjaveden suojaaminen edellyttää, ett-

ei luodeista ja hylsyistä pääse liukenemaan haitta-aineita pohjavesiin. Pohjaveden pinta 

on osalla alueesta hyvin lähellä maan pintaa (noin 1,5 – 2 metriä). Jotta maaperän suo-

jaaminen olisi tarkoituksenmukaista, tulee aikaisemmat haitta-aineet poistaa taustaval-

leista ja maaperästä sekä mahdollisesti myös kivääriradan välialueelta. Pilaantuneen 

maa-aineksen poistamisessa toimivaltainen viranomainen on paikallinen ELY-keskus. 

Kivääriradan taustavalliin voidaan esimerkiksi asentaa kumirouheluotiloukut tai taus-
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tavalli voidaan kattaa, jolloin sadevedet eivät pääse huuhtelemaan luotiromua sisältä-

vää taustavallia. Pistooliradalla iskemäalue on sen verran pieni, että esimerkiksi luoti-

loukuilla voidaan estää luotien pääsy maaperään. Toiminnanharjoittaja voi itse valita 

tekniikan, jolla maaperän suojaaminen tehdään. Käytettävä tekniikka tulee kuitenkin 

hyväksyttää luvan valvojalla. (lupamääräys 7)    

 

Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätet-

tä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvä jäte on pyrittävä hyödyntämään, jos se on 

teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna 

muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jäte-

huollon asianmukaisesta järjestämisestä. (lupamääräys 8) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä ampumaradan toi-

minnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Pohja- 

ja pintavesien tarkkailuvelvoitteet tukevat vesienhoitolain (1299/2004) sekä sen perus-

teella annettujen valtioneuvoston asetusten vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) 

ja vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) mukaisia tavoittei-

ta. (lupamääräykset 9 – 12) 

 

Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa ar-

vioida muutoksen merkittävyys ja vaikutukset, tulee toiminnassa tapahtuvista muutok-

sista ilmoittaa valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin. Ampumarata-alueen viimeistely-

toimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön, soveltuminen tulevaan käyt-

tötarkoitukseen sekä pitkäaikaisten haittojen estyminen. Toiminnasta ja alueesta luo-

puminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunni-

telman perusteella. Tarvittaessa myös yksittäisen radan lopettamisesta on tehtävä eril-

linen suunnitelma. (lupamääräykset 13 – 14) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee 

tehdä 31.12.2022 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai 

muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 

19 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 3 – 4, 6 – 8, 28, 31, 35 – 38, 41 – 43, 45 – 46, 

52 – 57, 75, 90, 96 – 97, 105, 108 § 

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16 – 19, 23, 30, 37 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12 – 13, 20, 28, 35, 72 – 73 §  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 
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Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (VNp 

53/1997) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Kyseinen lupa-asia on kuitenkin tullut vireille jo 

Korpilahden kunnassa vuonna 2004 ja ympäristölupamaksu on peritty 26.2.2008 anne-

tun ensimmäisen lupapäätöksen yhteydessä. Näin ollen tästä päätöksestä ei peritä erik-

seen maksua.  

  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Korpilahden Erämiehet ry / Keijo Kettunen, Sammalniementie 121, 41800 Korpilahti 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Jyväskylän Energia Oy / vesiliiketoiminta, Eeronkatu 12, 40720 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaos,  

Väinönkatu 1a B 4. krs, 40100 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 10.1.2013. 

Valitusosoitus on liitteenä.  
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Valitusosoitus 


