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Aureen Metsästysseura ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n 
mukainen ilmoituksen Aureen hirviradasta. Rata sijaitsee yksityishenkilöltä 
vuokratulla kiinteistölle RN:o 581-403-40-4, os. Kuruntie 1643-81, 
Aureskoski. Ampumarata-alueella on 75/100 metrin hirvirata. Toiminta on 
alkanut vuonna 1975. Yhteyshenkilönä toimii Jari Niemi. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n ja liitteen 4, kohdan 7 mukaan 
ulkona sijaitseva ampurata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 
10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua 
rataa, on ilmoituksenvaraista toimintaa. 

Yhdistys hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan 
aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jotta toimintaa 
voidaan jatkaa keskeytyksettä. Hakija esittää, että vakuutta ei tarvitsisi 
asettaa ampumaradan pitkän historian takia ja sen vuoksi, että radan 
käytöstä ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaran 
lisääntymistä.  

Lisäksi hakija esittää, että käsittelymaksussa huomioitaisiin maksua 
alentavasti se, että toiminnalla ei kerätä tuloja, vaan kyseessä on 
yleishyödyllinen toiminta. Toiminnalla mahdollistetaan turvallinen 
harjoittelu ja eettinen harjoittelu riistalaukausta varten. 

Ilmoituksen käsittelee ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 

Aikaisemman luvat 

Hirviradalla on Turun ja Porin lääninhallituksen myöntämä perustamislupa 
vuodelta 1975. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2027. 

Toiminta-alue ja ympäristö 

Ampumarata sijaitsee Parkanon kaupungin keskustasta noin 15 km itään. 
Alueen maaperä on hiekkamoreenia. Ympäröivä alue on maa- ja 
metsätalouskäytössä ja harvaan asuttua. Läheisyydessä on myös 
teollisuuden ja palveluiden alue sekä Sammalnevan turvetuotantoalue. 
Radan itäpuolella kulkee lähimmillään noin 1 km etäisyydellä Paroonin 
taival –vaellusreitti. Ampumarata-alueen kasvillisuus on vähäistä, pääosin 
matalaa varpua. 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat lähialueiden asuin- ja vapaa-ajanasun-
not. Lähin asuinrakennus sijoittuu noin 320 metrin päässä itään, sivuun 
ampumasuunnasta. Muut kolme lähintä yksittäistä asuinrakennusta 
sijaitsevat 380-490 metrin etäisyydellä. Lähin vapaa-ajanasunto, sivuun 
ampumasuunnasta, sijaitsee hakemuksen mukaan noin 1,7 km 
etäisyydellä koilliseen.  
 



                   PARKANON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA                     
 
 
 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 8 21.06.2022 
   

Toiminta-alue sijoittuu Vahojärven-Aurejoen valuma-alueelle. Rata-
alueella ei ole selkeitä ojia eikä vesiä siten kulkeudu merkittäviä määriä 
rata-alueen ulkopuolelle. Sade- ja sulamisvedet imeytyvät todennäköisesti 
rata-alueelle. Ampumarata-aluetta kiertää oja, jota pitkin lähialueen 
pintavedet virtaavat kaakkoon. Ojituksia pitkin pintavedet virtaavat 
Petäjäjärven Talaanlahteen, joka sijaitsee linnuntietä noin 1,3 km päässä 
eteläkaakossa. 
Ampumarata-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. 
 
Lähin luonnonsuojelualue on yksityinen Talaanlahden metsän suojelualue 
noin 600 metrin etäisyydellä eteläkaakossa. Raattaniemen 
luonnonsuojelualue ja Natura-alue sijoittuu 2,3 km itään. Suojelualueet 
eivät ole ampumasuunnassa eikä hirviradalla arvioida olevan vaikutusta 
luonnonsuojelualueiden suojeluperusteisiin. 
 
Ampumaradan läheisten ojien vedet virtaavat Talaanlahden metsän 
luonnonsuojelualueen läpi. Pintavesinäytteen perusteella ampumarata-
alueelta ei kuitenkaan kulkeudu haitta-aineita rata-alueen ulkopuolelle. 
 
Kaavoitustilanne 
Ampumarata-aluetta ei ole merkitty Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040. 
Maakuntakaavassa alue on merkitty turvetuotannon kannalta tärkeäksi 
alueeksi. 
 
Alueella ei ole Parkanon kaupungin maankäyttösuunnitelmia. Aurejärven 
rannalla noin 1 km etäisyydellä itään on Aureskosken osayleiskaava 
(teollisuusalue) ja Aurejärven ranta-asemakaava (loma-asuntoalue). 
 
Toiminta 
Aureen hirviradalla on yksi 75/100 metrin rata, jonka ampumasuunta on 
luoteeseen.  
 
Radan käyttöajat ovat hyvin rajatut ja niistä on sovittu naapurin kanssa. 
Elo-syyskuussa on harjoitukset maanantai-iltaisin. Lakisääteisiä 
merkkiammuntakoetilaisuuksia on järjestetty yleensä kahdet, yksi 
elokuussa ja toinen syyskuussa. Ne ajoittuvat viikonloppuihin. 
Seuraotteluita järjestetään enintään kolmet vuodessa, kahdet elokuussa ja 
yhdet syyskuussa. Toinen seuraotteluista on pidetty välillä viikonloppuna. 

 
Näiden lisäksi on järjestetty helmi-maaliskuun vaihteessa 
mahdollisuuksien mukaan 1-2 hirvenhiihtokilpailut. Joka toinen vuosi 
järjestetään isommat hirvenhiihtokilpailut mahdollisuuksien mukaan.  
 
Vuotuiset laukaisumäärät vaihtelevat runsaasti ja ovat olleet 1 500 - 7 000 
laukausta vuodessa. Vaihtelua aiheuttavat etenkin kilpailut. Rataa 
käyttävät pääsääntöisesti metsästysseuran jäsenet. Kilpailuissa on 
osallistujia laajemmalta alueelta ja osallistujamäärä on ollut enintään 40 
henkilöä. Tulevaisuudessa laukaisumäärät pysyvät lähellä nykyistä, alle 
10 000 laukauksessa. 
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Arviolta 70-80 % radan ampujista käyttää jo äänenvaimenninta ja 
hirvenhiihtokilpailuissa äänenvaimentimen käyttö on vielä runsaampaa. 
  
Toiminta-ajoiksi esitetään seuraavia rajoitettuja aikoja: 
- elo-syyskuussa harjoitusillat maanantaisin klo 18-20 
- lokakuussa mahdollisuus ampua 2-3 päivänä 
- merkkikoeammuntatilaisuudet: yksi elokuussa ja yksi syyskuussa 

viikonloppuna 
Kilpailuja pidettäisiin hakemuksen mukaan: 
- elokuussa merkkiammuntakoetilaisuuden kanssa samana päivänä klo 

9-16 välisenä aikana 
- elokuussa joka toinen vuosi kilpailut perjantai-iltana 
- syyskuussa yhdet kilpailut viikolla tai viikonloppuna 
- talvella 2-3 hirvenhiihtokilpailut 
 
Merkkiammuntakoetilaisuuksien ja kilpailujen ajankohdasta tiedotetaan 
vähintään seuran internetsivuilla ja radalla hyvissä ajoin. 
 
Radan rakenteet 
Ampumarata-alue on ympäröity nauhalla. Hirviradalla on kevytrakenteinen 
sivusuunnassa liikuteltava ampumasuoja 75 metrin etäisyydellä. Lisäksi 
radalla on liikkuvan hirven kiskot ja varasto. 
Radalla on maa-aineksesta rakennettu taustavallit sekä sivuvallit. 
Taustavallia on korjattu toiminnan aloittamisen jälkeen muutama vuosi 
toiminnan aloittamisen jälkeen. Oikeaa sivuvallia on korotettu 15-20 vuotta 
sitten. 
 
Päästöt ympäristöön ja niiden ehkäisy 
 
Melu 
Ampumaratatoiminnan melun vaikutukset liittyvät ensisijaisesti 
häiritsevyyteen ja elinympäristön viihtyisyyteen. Ampumaratamelun 
ohjearvot (Vnp 53/1997) on tarkoitettu maankäytön ja rakentamisen 
suunnittelua varten eikä niiden perusteella arvioida terveys- tai 
viihtyvyyshaittaa. Rakennetuilla radoilla ohjearvoja voitaisiin pitää 
tavoitearvoina. 
 
Melun A-painotettu enimmäistaso impulssiaikavakiolla (LAImax) on 
enintään:  
- asumiseen käytettävillä alueilla 65 dB 
- loma-asumiseen käytettävillä alueilla 60 dB ja 
- luonnonsuojelualueilla 60 dB 
 
Ympäristöministeriön ohjeen mukaan AI-enimmäisäänitaso tulee mitata 
vähintään viiden laukauksen keskiarvona. Yksittäisen laukauksen 
enimmäisäänitaso voi vaihdella tuntuvasti sääolojen vaihteluiden takia. 
Kahden peräkkäisen laukauksen melutaso voi erota toisistaan yli 10 dB. 
Eri päivinä hyväksyttävissä sääoloissa tehtyjen mittausten päiväkohtaisten 
kokonaistulosten vaihteluväli voi sekin olla 15-20 dB. Melumittauksia 
paremmin melutilannetta kuvaa laskentamallien käyttäminen. 
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Aureen hirviradan osalta avoimen maaston melusapluunoiden perusteella 
voidaan todeta, että melun ohjearvot ylittyvät mahdollisesti usealla 
lähialueen kohteella. Ympäristössä ei ole juuri melua rajoittavia 
maastonmuotoja ja suojavallit ovat melko matalia.  
 
Haastavin tilanne on neljällä lähimmällä vakituisella asunnolla (osa vapaa-
ajanasuntoja), joilla kiväärin suupamauksen melu saattaa ylittää 75 dB. 
Hakija esittää, että toimintaa voitaisiin kuitenkin jatkaa erittäin rajoitetuilla 
käyttöajoilla, nykyisellä laukaisumäärällä ja runsaalla äänenvaimentimen 
käytöllä. Melutason alentaminen ohjearvotasoon ampumasuuntaan on 
erittäin haastavaa, mutta toiminnanharjoittaja on edelleen valmis 
jatkamaan kohtuuhintaisesti toteutettavissa olevien toimenpiteiden 
kokeiluja melun vaimentamiseksi. 
 
Jätteet 
Toiminnassa syntyy jätteenä hylsyjä sekä pahvi- ja muovijätettä 
maalitauluista ja pakkauksista. Hylsyt kerätään erikseen ja viedään 
metallinkeräykseen tai osa ladataan uudelleen käytettäväksi. Muut jätteet 
toimitetaan keräyspisteelle.  
 
Päästöt maaperään, pohjavesiin ja pintavesiin 
Ympäristöä kuormittava vaikutus syntyy ampumaradoilla pääasiassa 
haulien ja luotien sisältämistä haitallisista raskasmetalleista. Luodeissa 
lyijyä on noin 89 %, kuparia noin 9 % ja antimonia ja sinkkiä molempia 
noin 1 %. Luotien päästessä kosketuksiin ympäristön kanssa, ne alkavat 
rapautua ja metalleja vapautuu maaperään. Kuivissa ja pH:ltaan 
neutraaleissa oloissa metallien vapautuminen on hyvin hidasta. 
 
Luotiaseradoilla valtaosa luodeista kertyy maalialueiden taakse 
taustavallin iskemäkohtaan. 
  
Aureen hirviradan pintavesinäyte otettiin marraskuussa 2021 länsipuolen 
ojasta. Vesi oli ojassa seisova. Oja laskee Petäjäjärveen. 
Ojavesinäytteessä liukoisen lyijyn pitoisuus oli 0,27 µg/l. Pintavesinäytteen 
tuloksen perusteella ympäristölaatunormi ei ylity, kun biosaatavan lyijyn 
pitoisuus on korkeintaan yhtä suuri kuin liukoisen lyijyn pitoisuus.  
 
Liikenne 
Radalle kuljetaan Kuruntieltä kiinteistölle kääntyvää tietä pitkin. Alueelle 
liikennöi maanantaiharjoituksiin 5-10 ajoneuvoa, 
merkkiammuntakoetilaisuuksiin 10-25 autoa ja kilpailuihin 15-25 autoa.  
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
Aureen ampumarata luokitellaan matalan ympäristöriskin radaksi. Melua 
on esitetty jatkossakin hallittavan hyvin rajoitettujen käyttöaikojen avulla. 
Lisäksi pyritään mahdollisimman runsaaseen äänenvaimentimien 
käyttöön. Ampumaratamelun ohjearvojen saavuttamiseksi erityisesti 
ampumasuuntaan vaadittaisiin massiivisia meluntorjuntarakenteita. 
Laukaisumäärän ollessa pieni, nousisivat kustannukset toimintaan nähden 
kohtuuttomiksi.  
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Haitta-aineiden seurannan osalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa on 
seurata pinta- ja/tai pohjavesien laatua. Ratatoiminnan jatkuessa voidaan 
raskasmetallipitoiset maat jättää paikoilleen ja kunnostustarve tulee 
tarkasteltavaksi toiminnan päättyessä ja maankäytön muuttuessa. 
 
Vaikutukset ympäristöön 
Aureen hirviradan päästöpotentiaali sekä pinta- ja pohjavesiriskit ovat 
pienet.  
 
Seuranta ja tarkkailu 
Ampumaradan melupäästöä tarkkaillaan laukaisumäärien seurannalla. 
Ampuma-aikoja noudatetaan ja käyttöajat asetetaan selkeästi näkyville 
rata-alueelle. Rata-aluetta kiertävä nauhoitus tarkastetaan säännöllisesti ja 
kunnostetaan tarvittaessa. 
 
Kierrätykseen toimitetuista jätteistä pidetään kirjaa. Tarkkailusta kootaan 
vuosiraportti valvontaviranomaiselle. 
 
Poikkeukselliset tilanteet 
Toiminnassa ei tapahdu sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, jotka johtaisivat 
ympäristövaikutusten lisääntymiseen. Turvallisuuden osalta viranomainen 
on poliisi, joten turvallisuusasioita ei arvioida ympäristölupahakemuksessa. 
 
Asian käsittely 
Ilmoitus jätettiin Parkanon kaupungille 6.4.2022. Ilmoitus kuulutettiin 
kaupungin kotisivuilla 8.4.-13.5.2022 välisen ajan. Hakija kuuli 16 
vaikutusalueen kiinteistöä ja lopuille vaikutusalueen kiinteistöille (63 kpl) 
lähetettiin erillistiedoksianto ilmoituksen vireilläolosta. Ilmoituksesta 
pyydettiin lisäksi Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ympäristöterveydenhuollon lausunto.  
 
Sastamalan ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa lausunnossaan, että 
ampumaradan lähikiinteistöjen osalta tulee selvittää, onko heillä käytössä 
talousvesikaivoja. Mikäli näitä on käytössä, tulee se huomioida 
toiminnassa. Pohjaveden pilaantuminen tulee estää. Toiminnasta ei saa 
aiheutua asukkaiden terveelliselle elinympäristölle haittaa.  

Nähtävillä oloaikana ei jätetty yhtään muistutusta lupahakemuksen johdos-
ta. Yhden vapaa-ajanasunnon omistajat ilmoittivat mielipiteenään, että he 
tukevat lupahakemuksen hyväksymistä. 
 
Aureen Metsästysseura on antanut vastineen 
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon 25.5.2022. Vastineessa 
ilmoitetaan, että toiminnanharjoittajan tietojen mukaan lähikiinteistöillä on 
käytössä omat talousvesikaivot. Pohjaveden virtaussuunta noudattaa 
tyypillisesti maanpinnan korkeuksia. Aureen hirviradan tapauksessa 
lähialueen korkeusvaihtelut ovat melko pieniä. Maanpinta näyttäisi 
viettävän hieman kohti idässä/koillisessa sijaitsevia kiinteistöjä. Siten 
pohjaveden virtausta siihen suuntaan ei voi poissulkea. Sen sijaan radasta 
pohjoiseen maanpinta on rata-aluetta sen verran korkeammalla, että 
pohjaveden virtaus kyseisen kiinteistön suuntaan on 
epätodennäköisempää. 
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BAT-selvityksen mukaan tutkimustarveluokittelun mukaan 
pohjavesialueiden ulkopuolella pohjavesinäytteenottoa suositellaan 
luotiaseratojen osalta, mikäli lyijykertymä on yli 5 tonnia ja pohjavettä 
käytetään alle 300 metrin etäisyydellä rata-alueesta oletetun 
virtaussuunnan alapuolella. Aureen hirviradan lyijykertymä on arvion 
mukaan noin 1,2 tonnia ja lähimmät kiinteistöt sijaitsevat hieman yli 300 
metrin päässä. Tyypillisesti neutraaleissa olosuhteissa kivennäismaassa 
lyijyn liukeneminen ja kulkeutuminen on pientä ja hidasta. Näistä syistä 
näytteenottoa lähikiinteistöjen talousvesikaivoista ei ole nähty 
välttämättömänä.  
 
Tarvittaessa voidaan toteuttaa yksittäinen näytteenotto esimerkiksi radasta 
itään sijaitsevan lähimmän kiinteistön talousvesikaivosta, jotta voidaan 
varmistua siitä, että ampumaratatoiminnan vaikutuksia ei ole havaittavissa. 
Perustason eli matalan ympäristöriskin radoilla säännöllistä näytteenottoa 
ei BAT-selvityksen mukaan pääsääntöisesti edellytetä. 
 
Tarkastelu  
Turun ja Porin lääninhallituksen v. 1985 myöntämän ampumarataluvan 
lisäksi radalle on haettu ympäristölupa v. 2005. Sen käsittely on jäänyt 
kesken. Karttatarkastelun perusteella melusapluunan 75 dB:n melutason 
sisään jäävistä kiinteistöistä kaksi on asuinkiinteistöjä ja kaksi vapaa-
ajanasuntoja. Lähimmäksi vapaa-ajanasunnoksi ilmoitetaan hakemuksessa 
1,7 km etäisyydellä sijaitseva asunto, mutta itään päin Aurejärven suuntaan 
on useita vapaa-ajanasuntoja tätä lähempänä, lähimmät 800-1 000 metrin 
etäisyydellä, sivuun ampumasuunnasta. 

 
Ympäristötarkastaja tarkasti ampumaradan 31.5.2022 yhdessä 
yhteyshenkilön Jari Niemen ja ratavastaavan Esa Tammilehdon kanssa. 
Lisäksi pidettiin vielä neuvottelu mahdollisista lupaehdoista yhteyshenkilön 
ja lupahakemuksen laatija, Suomen Ampumaurheiluliiton 
ympäristöasiantuntija Outi Rekolan kanssa 3.6.2022. Ampumamääristä 
keskusteltaessa katsottiin, että 8 000 laukausta vuodessa riittää 
yhdistyksen tarpeisiin. Sallittuja ampuma-aikoja ei ole esitetty rata-alueella, 
mitä esitetään lupaehtoihin. 
 
Tarkastuksella todettiin, että ampuminen tapahtuu pääosin yksittäin 
pienestä 1-paikkaisesta ampumakopista, jonka seinillä ja katossa on 
äänieristeenä levyjä ja kennostoa. Tarkastuksella keskusteltiin 
mahdollisuudesta tehdä häiriintyvän kohteen puolelle vielä lyhyt irrallinen, 
äänieristetty jatkoelementti, jonka tehoa kokeiltaisiin suupamauksen 
vähentämiseksi.  
 
Äänenvaimentimien osalta keskusteltiin mahdollisuuksista lisätä niiden 
käyttöä. Niiden käyttö yleistyy kaiken aikaa ja 80 % on saavutettavissa 
parin vuoden sisällä ja käytön lisäämisestä edelleen tulevina vuosina. 
Lisäksi melun osalta keskusteltiin kilpailujen ja muiden poikkeuksellisten 
tilanteiden ilmoittamisvelvollisuudesta lähimmille kiinteistöille. Sitä pidettiin 
mahdollisena, kun alue ei ole liian suuri. 
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Maaperän pilaantumisen osalta keskusteltiin mahdollisuudesta seuloa 
taustapenkan hiekkaa tietyin väliajoin tai veden imeytymisen estäminen 
penkkaan esim. suojakankaan avulla. Kun seulonta voi edesauttaa 
metallien rapautumista, pidettiin suojakangasta parempana vaihtoehtona. 
Sen sijaan kaivovesinäytteitä ei katsottu tarpeellisiksi, kun luotijäte jää 
penkkaan eikä sadevesi pääse jätteen kanssa jatkossa kosketuksiin.  
 
Turvallisuusasioiden todettiin olevan poliisin asia. Sen osalta todettiin, että 
rataa kiertää keltainen muovinauha, jossa on kyltit ampumaradasta. 
Taustapenkka on hienoa hiekkaa, mutta siinä todettiin olevan pari kiveä, 
joista voi aiheutua kimmokkeita. Radan pitäjät ilmoittivat poistavansa kivet 
penkasta. 
 
Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650 
 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo 
 

Päätösehdotus Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Aureen 
Metsästysseura ry:n hirviradan ilmoituksen kiinteistölle Alanko RN:o 581-
403-40-4, os. Kuruntie Aureskoski ensisijaisesti seuraavin määräyksin ja 
muutoin 6.4.2022 päivätyn ilmoituksen mukaisesti.  

 
 Ampumaratatoiminta 
1. Ampumaradalla saa ampua vuosittain enintään 8 000 laukausta. 

Sallitut ampuma-ajankohdat ovat: 

- elo-lokakuun harjoitusillat maanantaisin klo 18-20 välisenä aikana 

- merkkikoeammunnat kahtena viikonloppuna elo-syyskuussa klo 9.00-
16.00 välisenä aikana  

Radalla saa edellä olevan lisäksi järjestää kilpailuja ja tapahtumia 
seuraavasti: 

- yhdet kilpailut elokuun merkkiammuntakoepäivänä ja yhdet kilpailut 
syyskuun aikana  

- yhdet kilpailut elokuun aikana perjantaina joka toinen vuosi 

- enintään kolmet hirvenhiihtokilpailut talvisin 

2. Ampumaradan sallituista säännöllisistä käyttöajoista tulee tiedottaa 
ampumarata-alueella selkeästi näkyvällä taululla. 

3. Hakija on nimennyt yhteyshenkilöksi Jari Niemen, jonka tehtävänä on 
huolehtia, että radalla noudatetaan annettuja ampuma-aikoja ja 
ympäristöluvassa annettuja määräyksiä. Yhteyshenkilön muutoksista 
tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. 

Meluntorjunta 

4. Ampumasuojan ääneneristävyyden lisäämiseksi asennettujen 
ääneneristyslevyjen kuntoa tulee parantaa ja ne tulee pitää 
moitteettomassa kunnossa kaikkina aikoina mahdollisimman 
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tehokkaan eristyksen aikaansaamiseksi. Suupamauksen 
vähentämiseksi tulee lisäksi asentaa vähintään 0,7 metrin levyinen, 
äänieristetty lisäseinä lähimpään häiriintyvän kohteen puolelle.  

5. Aseiden äänenvaimentimien käyttöä tulee lisätä siten, että 
äänenvaimentimien käyttö on vähintään 80 % vuoteen 2024 mennessä 
ja 90 % vuoteen 2026 mennessä.  

6. Kilpailuista ja muista poikkeuksellisista ampuma-ajankohdista (muista 
kuin harjoitusilloista ja merkkikoeammuntapäivistä) tulee tiedottaa 
kotisivujen lisäksi hakemuksen mukaisen melusapluunan 70 dB:n 
sisään jäävien asuin- ja vapaa-ajanasuntojen omistajia tai haltijoita 
vähintään viikko ennen tapahtumia. Tiedotetta ei tarvitse lähettää, 
mikäli kiinteistön haltijoilta saadaan suostumus, että tiedottamista ei 
tarvita. 

Päästöjen estäminen maaperään ja vesiin 

7. Taustapenkan päälle tulee asentaa kevytpeite tai vastaava kangas 
suojaamaan penkkaa sadeveden imeytymiseltä penkkaan. Suoja 
voidaan poistaa ammuntojen ajaksi. 

8. Mikäli rata-alueella kaivetaan tai vaihdetaan maa-aineksia, tulee 
maaperän haitta-aineet selvittää valvontaviranomaisen hyväksymällä 
tavalla ennen töihin ryhtymistä.  

9. Rata-alue tulee pitää siistinä siten, että roskaantumista ei tapahdu. 
Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa uudelleenkäyttöön tai 
kierrätykseen ja muut jätteet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla 
on lupa ko. jätteen vastaanottamiseen. 

Tarkkailu, seuranta, kirjanpito ja raportointi 

10. Ampumaradan toiminnasta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee vuosittaiset 
laukaisumäärät aselajeittain. Lisäksi kirjanpidosta tulee selvitä erillisten 
tapahtumien ajankohdat, äänenvaimentimien käyttö sekä mahdolliset 
häiriö- tai poikkeustilanteet. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle tai YLVA-järjestelmään seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä. 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

11. Luvan haltijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ympäristön kannalta 
oleellisista muutoksista valvontaviranomaiselle.  

12. Luvan haltijan on vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
mahdollista lopettamista esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma 
lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Suunnitelmassa tulee esittää 
toimenpiteet alueen kunnostamisesta, rakenteiden poistamisesta sekä 
selvitys alueen maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta.  

    
Ilmoituksen voimassaolo 
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Päätös ilmoituksesta on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta laajenee tai 
toiminnassa tapahtuu ympäristön kannalta olennaisia muutoksia, tulee toi-
minnasta tehdä muutosilmoitus. 
  
Mikäli asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia 
säännöksiä, on asetusta noudatettava päätöksen estämättä. 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
Aureen Metsästysseura ry:lle myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdolli-
sesta muutoksenhausta huolimatta 28.7.2022 alkaen. Toiminnassa tulee 
noudattaa päätöksessä annettuja määräyksiä. Muutoksenhakutuomioistuin 
voi kieltää päätöksen toimeenpanon. 
 
Päätöksen perustelut 
Kun huomioidaan hakemus, tehdyt selvitykset, toiminnan pienimuotoisuus 
ja annetut lupamääräykset, ei toiminnasta aiheudu sellaista terveyshaittaa, 
ympäristön pilaantumista, vaaraa maaperän tai pohjaveden pilaantumisel-
le, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai eräistä naapuruussuh-
teista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, että lupaa ei 
voida myöntää. Toiminnasta ei tehtyjen meluarvioiden perusteella 
esitetyillä laukaisumäärillä aiheudu sellaista kohtuutonta häiriötä asutuksen 
ja vapaa-ajanasuntojen pihapiireissä, että lupaa ei voida myöntää. 
 
Vastaavan hoitajan nimeämisellä varmistutaan, että lupaehdoista 
tiedotetaan radan käyttäjiä ja seuranta ja kirjanpito hoidetaan 
lupamääräysten mukaisesti. 
 
Lupamääräykset melun ehkäisemiseksi  
Toiminta-aikarajoituksilla, vuosittaisilla laukaisumäärillä ja melun 
vähentämiseen annetuilla teknisluontoisilla määräyksellä varmistetaan, 
että toiminnasta ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai kohtuutonta 
haittaa häiriintyville kohteille. Vähäisellä ja rajatulla toiminta-ajalla ja 
laukaisumäärällä ehkäistään kohtuuttoman häiriön aiheuttaminen alueella, 
kun ohjearvojen saavuttaminen radalla ei ole kohtuullisin kustannuksin 
mahdollista. Äänenvaimentimien käyttö on lisäksi tehokas tapa ehkäistä 
impulssimaisen melun haittoja asutukselle. 
 
Viikonloppujen poikkeuksellisten ammuntatapahtumien tiedottamisella 
häiriintyvät kohteet saavat ennalta tietoa tapahtumista ja voivat varautua 
tapahtumiin. 
 
Määräykset maaperän ja vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi  
Määräykset roskaantumisen ehkäisemiseksi annetaan ehkäisemään 
ympäristöhaittoja. Suojakankaan asettamisella ehkäistään luotijätteen 
joutuminen kosketuksiin veden kanssa, mikä osaltaan vähentää jätteen 
rapautumista ja metallien liukenemista.  
 
Mahdollisesti haitta-aineita sisältävän maaperän peittäminen tai ajaminen 
muualle alueelta ei ole sallittua, jotta myöhemmin mahdollisesti tarvittava 
maiden puhdistaminen ei vaikeudu.  
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Tarkkailua ja seurantaa koskevat määräykset  
Kirjanpito ja raportointi on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. 
Lopettamissuunnitelman esittämisellä varmistetaan, että alueen 
maaperään ei jää aineksia, jotka voivat aiheuttaa pohja- tai pintavesien 
pilaantumista toiminnan loppumisen jälkeen. Ympäristönsuojelulain 
mukaan luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittanut vastaa myös 
toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
vaikutusten selvittämisestä. 
 
Lupa toiminnan aloittamiseen ennen lainvoimaisuutta 
Lupa toiminnan aloittamiseen ennen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, 
koska muutoksenhaku ei tee sitä hyöyttömäksi. Radalla on harjoitettu 
ampumaratatoimintaa jo 1970-luvulta asti eikä radasta ole valitettu tai  
toiminnasta ei ole todettu haitallisia vaikutuksia. Ympäristönsuojelulain 
mukaan ilmoituksenvaraisesta toiminnasta tehdään ilmoitus vähintään 120 
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, mikä täyttyy 3.8.2022. 
 
Lausunnossa, muistutuksissa ja mielipiteessä esitetyt vaatimukset 
Ympäristöterveydenhuollon lausunto huomioidaan melumääräyksillä, joilla 
ehkäistään terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Toiminta on pienimuotoista ja 
vakiintunutta alueella, joten haitta ei ole kohtuuton. Kaivovesinäytettä ei 
katsota tarpeelliseksi, kun pilaantumista mahdollisesti aiheuttava luotijäte 
edellytetään suojattavaksi peitteellä, jolloin rapautuminen ja metallien 
liukeneminen penkasta on entisestään hitaampaa. Siten metallien 
kulkeutumista kaivovesiin ei pidetä todennäköisenä.  
 
Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11, 16-17, 22, 27, 29, 34, 39, 40, 
42-44, 48-49, 52, 58-62, 66, 83, 85-87, 89 ja 190 §:t  
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2, 3, 6, 11-15 §:t  
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §                                 
Jätelaki (646/2011) 9, 12, 16, 29, 31, 72 ja 73 §:t                 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2, 3 § 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2020 § 17 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupahakemuksen käsittelystä peritään Parkanon rakennus- ja 
ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaisesti 625,00 €. Maksussa on huomioitu radan pitkäaikaisesta 
käytöstä saatu kokemus, asian luonne ja em. tekijöistä johtuva 
kohtuuttoman suuri taksan mukainen maksu. 
 
Päätöksestä tiedottaminen 
Päätös lähetetään ilmoituksen tekijälle, Pirkanmaan ELY-keskukselle, 
terveydensuojeluviranomaiselle sekä Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisäksi 
ilmoitus päätöksestä lähetetään vaikutusalueen kiinteistöille. Päätös anne-
taan 23.6.2022 ja siitä kuulutetaan kaupungin kotisivuilla 23.6.-28.7.2022 
välisen ajan.  
 
Muutoksenhaku 
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 Tähän päätökseen ja ennakkoaloituslupaan saa hakea muutosta valitta-
malla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus annetaan erillisellä liitteel-
lä. Viimeinen valituspäivä on 28.7.2022 
 

 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
    
 
  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
 
 22.06.2022 
 
 Soili Jalava 
 pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 Allerkirjoitettu pöytäkirja on julkaistu Parkanon kaupungin verkkosivuilla 

22.06.2022  
 
 Päätösote on annettu asianosaiselle tiedoksi: 
 
 Tavallinen sähköinen tiedoksianto   
  Laki sähköisestä asioinnista § 18-19 
 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä  
 Kuntalaki 139 § 
 
  
 
 
 *** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 8 
 
 
VALITUSOSOITUS 

 
 Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
 Valituksen saa tehdä 

1) se, jonka oikeutta tai etua asia koskee 
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelulain taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät 
3) muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen 

 
Valitusviranomainen 
 
 Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle: 
 Vaasan hallinto-oikeus  
 PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43) 
 65101 Vaasa 
 puhelin: 029 56 42780  
 faksi: 029 56 42760  
 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 aukioloaika: klo 8.00-16.15 

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

  
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Tiedoksisaanti 
 
 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 
 Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valituskirjelmä 
 
 Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

  valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

  päätös, johon haetaan muutosta 
  miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
  vaatimuksen perusteet 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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  mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan 

 
 Valituskirjelmään on liitettävä: 

  päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
  todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 
  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 
Valituskirjelmän toimittaminen: 
  Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. 
  Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon 

päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäynti-maksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä 
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksuista. Maksuvelvollinen on 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi jakelussa määritellyn mukaisesti. 
 


