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Tahinlammen haulikkorata, Pieksämäki 

- Riskinarviointi         

 

Taustaa  

 
Tahinlammen haulikkorata sijaitsee Pieksämäellä katuosoitteessa Peiposjärventie 173. Kohteen kiinteistöre-
kisteritunnus on 593-403-1-20 NIKKARILA. Kiinteistön omistaja on Metsähallitus. Ampumaratatoiminnasta 
vastaa Pieksämäen seudun ampujat. PiekSAn haulikkorata on toiminut alueella vuodesta 1978 alkaen (Lää-
ninhallituksen lupa N:o Ca 287 5924/671/77).  
 
Maaperä ja ratarakenteet 
 
Geologian tutkimuskeskuksen maankamara ohjelman (07/2015) mukaan suurin osa haulikkorata-alueesta 
sijaitsee moreenikummulla (hiekkamoreenia). Varsinainen ampuma-alue ja osa edustasta sijaitsevat soraval-
taisella harjualueella ja osa haulien leviämisalueesta ojitetulla puustoisella suolla. Puustoinen suo on ojitettu 
ennen vuotta 1973 ja ojituksen jälkeisen sukkession seurauksena on todennäköisesti lähempänä turvekan-
gasvaihetta (kuva 1). Ramboll Oy:n tekemien tutkimusten mukaan Tahinlammen haulikkoradalla rataraken-
teiden pintakerros 0-10 cm ampumasektorilla 0-100 m sisälsi runsaasti humusta ja hieman hiekkaa. Syvyydel-
lä 10-20 cm hiekan määrä oli humusta suurempi. Etäisyyksillä 100-150 m ja 150-200 m ratarakenteiden pin-
takerrokset koostuivat humuksesta ja hiekasta. Geologian tutkimuskeskuksen pintamaa 1:20 000 aineiston 
perusteella ampumaradan vaikutusalueella on soraa, hiekkamoreenia sekä turvetta (kuva 2).  
 
Kuva 1. Tahinlammen haulikkoradan sijainti sekä teoreettinen haulien leviämisalue (Sisältää MML:n 
peruskartta-aineistoa 03/2016). 
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Kuva 2. Haulien teoreettinen leviämisalue, pintamaalajit ja vesinäytteiden ottopisteet (Sisältää MML:n 
maastotietokanta- 07/2015 sekä GTK:n maaperä 1:20 000 03/2016 aineistoa). 
 

 
 
Pinta- ja pohjavedet 
 
Tahinlammen ampumaradan lähin vesistö, Pieni Tahinlampi, sijaitsee noin 100 m etäisyydellä luoteessa. Am-
pumaradan etelä- ja kaakkoispuolella osittaisella haulien leviämisalueella on ojitettua puustoista suota, joka 
ojituksen jälkeisen sukkession myötä on todennäköisesti jo lähempänä turvekangasvaihetta. Kukkarojärven 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (tunnus 0659302) sijaitsee noin 160 m koilliseen ampumaradan 
keskeltä mitattuna (kuva 3). Haulien teoreettisen leviämisalueen vasen reuna saattaa osin sijaita karttarajauk-
sen mukaisella pohjavesialueella.  
 
Kuva 3. Pohjavesialue, maatutkaluotauksen mukainen kalliopinnan esiintyminen pohjavesipinnan yläpuolella 
ja haulien leviämisalue (Sisältää MML:n maastotietokanta 07/2015 ja SYKE:n ympäristötietokanta-aineistoa 
08/2015). 
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Ympäristöteknisten tutkimusten tulokset  
 
Haitta-aineet ratarakenteiden ja maaperä 
 
Rata-alueella tutkittiin Ramboll Oy:n toimesta 3.6.2015 ratarakenteiden haitta-ainepitoisuuksia kolmelta 
etäisyydeltä ampumapaikoilta (0-100m, 100-150m, 150-200m) ja kahdelta syvyydeltä (0-10 cm ja 10-20 cm). 
Näytteet otettiin kokooma- eli MONOnäytteinä. Näytteistä mitattiin kenttämittarilla lyijyn, kuparin, sinkin ja 
arseenin pitoisuuksia. 
 
Taulukko 1. VNa:n 214/2007 mukaiset kynnys- ja ohjearvot. 
 

Haitta-aine Kynnysarvo (mg/kg) Alempi ohjearvo (mg/kg) Ylempi ohjearvo (mg/kg) 

Lyijy 60 200 750 

Antimoni 2 10 50 

Arseeni 5 50 100 

Kupari 100 150 200 

Sinkki 200 250 400 

Nikkeli 50 100 150 

 
Haulikkoradoilta etäisyydeltä 0-100 m kootussa kokoomanäytteessä todettiin lyijyä VNa:n 214/2007 alem-
man ohjearvotason ylittävät pitoisuudet 0-20 cm syvyydellä maanpinnasta. Etäisyydellä 100-150 m lyijyä 
todettiin pintamaassa 0-10 cm syvyydellä ylemmän ohjearvotason ylittävä pitoisuus ja syvyydellä 10-20 cm 
alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus. Etäisyydellä 150-200 m lyijyä todettiin ylemmän ohjearvotason 
ylittävät pitoisuudet syvyydellä 0-10 cm ja 10-20cm. Pilaantuma arvioidaan rajoittuvan noin 20 cm syvyyteen 
maanpinnasta eli ratarakenteisiin (taulukko 2). Haulien leviämisalueesta ja ratarakenteiden pilaantuman laa-
juutta ja massamääriä arvioitiin tutkimustulosten sekä haulien leviämismallien perusteella. On syytä muistaa, 
että leviämismallit eivät ota huomioon mm. puuston tai muiden esteiden levinneisyysaluetta pienentävää 
vaikutusta. 
 
Taulukko 1. Näytteiden haitta-ainepitoisuudet (Ramboll Oy 2015). 

 
Etäisyys ja näytteenottosyvyys Lyijy (mg/kg) Sinkki (mg/kg) Kupari (mg/kg) 

0-100 m, 0-10 cm 231 21 < 

0-100 m, 10-20 cm 238 23 < 

100-150 m, 0-10 cm 1 114 16 < 

100-150 m, 10-20 cm 673 20 < 

150-200 m, 0-10 cm 3527 18 < 

150-200 m, 10-20 cm 1210 31 < 

*lihavoituna pitoisuus yli alemman ohjearvotason, turkoosilla pitoisuus yli ylemmän ohjearvotason, < tulos 
alle määritysrajan. 
 
 
Tulokset ja tulosten tarkastelu skeet-radalla 
 
Pilaantuman laajuutta ja massamääriä arvioitiin tutkimustulosten sekä haulien leviämismallien perusteella. 
Leviämismallin mukaan skeet-radalla hauleja leviää noin 150˚ sektorissa ampumasuuntaan (ampumasuunta 
126˚) ja noin 200 m etäisyydelle ampumapaikalta. Suurin osa hauleista putoaa noin 100-150 m etäisyydelle 
ampumapaikasta. Lähinnä trap-rataa olevaa skeet-rataa on käytetty kolmesta radasta vähiten (ampumara-
dan edustajan mukaan ainoastaan 5-10 % skeet-ammunnoista). Näin ollen tutkimuksen ja leviämismallin 
mukainen arvio pilaantuman laajuudesta radan pohjois- ja koillisosassa on todennäköisesti arvioitua pienem-
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pi. Tutkimuksella ei kuitenkaan rajattu pilaantuman levinneisyyttä, joten kokonaisarvioinnissa on käytetty 
em. leviämismallia.  
 
Tulokset ja tulosten tarkastelu trap-radalla 
 
Leviämismallin mukaan trap-radalla hauleja leviää noin 90˚ sektorissa ampumasuuntaan (ampumasuunta 
156˚) ja noin 250 m etäisyydelle ampumapaikalta. Ampumaradan edustajan mukaan trap-radalla on ammut-
tu lähinnä kansallista- ja metsästystrap-ammuntaa, joissa ampumasektori on kapeampi kuin normaali trap-
ammunnassa. Haulien leviämisalue on näin ollen Tahinlammen kohteessa arvioitu 75˚ mukaan. Suurin osa 
hauleista putoaa noin 100-200 m etäisyydelle ampumapaikasta. 
 
Tulokset pintavesitutkimusten osalta 
 
Haulien putoamisalue sijaitsee osittain ojitetulla puustoisella suolla, mistä haitta-aineet voivat kulkeutua 
ojien pintavesien välityksellä ampumaradan luoteispuolella sijaitsevaan Pieneen Tahinlampeen tai ampuma-
suunnassa sijaitsevaan Hepolampeen. Vuosina 2015 ja 2016 otetuista vesinäytteistä on mitattu kohonneita 
lyijypitoisuuksia (kuvat 4 ja 5). Ojaverkkoa on kunnostusojitettu maaliskuussa 2015 mikä on todennäköisesti 
aiheuttanut haitta-aineiden kulkeutumista.  
 
Kuva 4. Pienen Tahinlammen ja Hepolammen vesinäytteiden lyijypitoisuus, µg/l. Katkoviiva kuvaa ympäris-
tönlaatunormia (7,2 µg/l). 
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Kuva 5. Ojavesinäytteiden lyijypitoisuus, µg/l. Mittauspisteiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Oranssi katkovii-
va kuvaa Hepolammen hyväksyttyä päästötasoa (78,3 µg/l) ja keltainen katkoviiva Pienen Tahinlammen hy-
väksyttyä päästötasoa (24,8 µg/l). 
 

 
 
Tulokset ja tulosten tarkastelu haulikkoradalla 
 
Ampumaratatoiminnasta aiheutuu erittäin harvoin välittömiä tai lyhyen aikavälin ympäristövaikutuksia. Ras-
kasmetallien kulkeutuminen maaperässä riippuu maaperän laadusta, pintavesien laatu- ja määrämuutoksista 
kuten virtausnopeudesta, kiintoaineksen määrästä, pH:sta ja maaperän luontaisesta puskurikapasiteetista. 
Yksi viidestä tekijästä, joka vaikuttaa lyijyn liukoisuuteen on lyijyä sitova orgaaninen aines. Mitä paksumpi 
orgaanisen aineksen, kuten humus-, karike- tai turvekerros on, sitä alhaisempi on ampumaradalta poistuvan 
veden lyijypitoisuus (EPA 2001). Tahinlammen haulikkorata-alueesta suurin osa sijaitsee moreenikummulla 
(hiekkamoreenia). Varsinainen ampuma-alue ja osa edustasta sijaitsevat soravaltaisella harjualueella ja osa 
haulien putoamisalueesta turvemaalla.  
 
Haulien putoamisalueella on ojia, mistä haitta-aineet voivat kulkeutua pintavesien välityksellä ampumaradan 
luoteispuolella sijaitsevaan Pieni Tahinlampeen tai ampumasuunnassa sijaitsevaan Hepolampeen. Ojaverk-
koa on kunnostusojitettu maaliskuussa 2015 mikä lienee aiheuttanut suhteellisen korkeat lyijypitoisuudet 
otetuissa vesinäytteissä. 
 
Pohjavesialuekuvauksen ja karttatarkastelun perusteella pohjavesi purkautuu ympäröiviin vesistöihin, jolloin 
pohjaveden virtaussuunnan voidaan arvioida olevan pohjavesialueelta ampumaradalle päin ja näin ollen 
Tahinlammen haulikkoradan aiheuttama riski pohjavedelle on olemattoman pieni 
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Ympäristöriskin kuvaaminen 

 
Johtopäätösten läpinäkyvyyden ja selvitysten yhdenmukaisuuden takaamiseksi toiminnan aiheuttama ympä-
ristöriski tulisi kuvata sekä numeerisesti BAT-oppaassa esitetyn pisteytysjärjestelmän avulla, että sanallisesti. 
Erikseen pisteytetään ja kuvataan päästöpotentiaali (kuormitus), pintavesi- ja pohjavesiriski. Pisteytystä so-
velletaan riskien hallinnan tarpeen määrittämisessä. 
 
BAT-selvityksen johtopäätöksenä esitetään haitta-aineiden hallinnan tarve BAT-selvityksen mukaisena riskita-
sona sekä suositukset riskinhallintamenetelmiksi (Kajander & Parri, toim. 2014, BAT-selvityksen taulukko 6.3, 
tässä raportissa taulukko 3). Laajemmissa selvityksissä ympäristöriskien arvioinnin perusteluissa voidaan kes-
kittyä niihin ympäristönosiin, joihin kohdistuvat riskit katsotaan merkittäviksi. 
 
Taulukko 3. Haitta-aineiden riskitasot ja riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdat (Kajander & Parri, toim. 
2014). 

 

 
 
Ampumaradat luokitellaan BAT-selvityksessä riskitason perusteella neljään luokkaan:   

- Taso 1 – matala ympäristöriski 
- Taso 2a – kohonnut pintaveden pilaantumisriski, vaikutukset paikallista laajempia 
- Taso 2b – kohonnut pohjaveden pilaantumisriski, joka kohdistuu luokiteltuun pohjavesialueeseen tai 
talousvesikäytössä olevaan muodostumaan 
- Taso 3 – korkea ympäristöriski tai todettuja ympäristövaikutuksia 
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Päästöpotentiaali 

 
BAT-selvityksen mukainen päästöpotentiaalin eli haitta-ainekuormituksen pisteytysperusteet on 
esitetty taulukossa 4. Tahinlammen ampumaradalla lyijyn määrä ratarakenteissa on vähäinen. 
Ampumaradan käyttöikä on 20-50 vuotta ja haulikkoratoja on 4 kpl. Tulokseksi saadaan, että 
Tahinlammen ampumaradan päästöpotentiaali on kohtalainen (taulukko 5). 
 
Taulukko 4. Haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä (Kajander & Parri, toim. 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 5. Tahinlammen ampumaradan päästöpotentiaali. 
 

Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit 

Lyijyn määrä ratarakenteissa  1 5 – 50 t Pb 

Käyttöikä 2 20 – 50 v 

Haulikkoradasta 4 Jokaisesta rata-alueella 
sijaitsevasta haulikkoradasta 

yksi lisäpiste 

Kuormitus yht. 7 (kohtalainen)  

 

 

 

 

mailto:lotta.jaakkola@ampumaradalle.fi
http://www.ampumaradalle.fi/referenssit
https://fi.linkedin.com/in/lotta-jaakkola-330ab792


FT, MMM Lotta Jaakkola  
Sähköposti lotta.jaakkola@ampumaradalle.fi 
Referenssit www.ampumaradalle.fi/referenssit 
LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/lotta-jaakkola-330ab792 

Haitta-aineiden aiheuttaman pintavesiriskin arviointi 

 
Ampumaratojen haitta-aineiden aiheuttama riski pintavesille pisteytetään taulukon 6. mukaisesti ja 
haitta-aineiden hallinnan tarve sekä kohdekohtaiset parhaat käyttökelpoiset tekniikat määritellään 
toiminnan aiheuttaman pitkän aikavälin ympäristöriskin perusteella. 
 

Hyväksyttävän päästötason määrittäminen 

 
Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaisesti haitta-aineen pitoisuus pintavedessä ei saa ylittää 
sille asetettua ympäristönlaatunormia. Pintavedellä tarkoitetaan tässä yhteydessä vesilain (587/2011) 
määritelmän mukaista vesistöä eli lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä 
tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta. Vesistöksi ei katsota noroa, jolla 
tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin 
kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin 

mahdollista, tai ojaa. 
 

Pintavesien lyijypitoisuudelle asetettu ympäristönlaatunormi on Valtioneuvoston asetuksen 
1022/2006 mukaan 7,2 μg/l vuosikeskiarvona (= jokaisen yksittäisen, edustavan, seurantapisteen 
yhden vuoden aikana mitattujen tulosten aritmeettinen keskiarvo). Ympäristöluvassa voidaan 
toiminnanharjoittajan hakemuksesta erikseen määrätä myös sekoittumisvyöhykkeestä, jolla haitta-
aineen tai aineiden pitoisuus voi ylittää mainitussa kohdassa esitetyn ympäristönlaatunormin, jos 
muu osa pintavesimuodostumasta on kyseisten normien mukainen. Sekoittumisvyöhykkeen laajuus 

rajataan ympäristöluvassa päästölähteen läheisyyteen siten, että se on oikeassa suhteessa pilaavien 
aineiden pitoisuuksiin päästölähteen kohdalla ja että noudatetaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavaan toimintaan sovellettavia ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaisia yleisiä periaatteita. Jos 
sekoittumisvyöhykettä ei ole määrätty, voidaan riskinhallinnan ensisijaisena tavoitteena pitää sitä, 
että ampumarata-alueelta johdettavan pintaveden lyijypitoisuus vastaanottavaan vesistöön 
purkautumiskohdassa ei ylitä ympäristönlaatunormia (7,2 μg/l vuosikeskiarvona vesistön 
näytepisteissä). Valtioneuvoston asetuksen 1022/2006 mukaan ympäristönlaatunormin toteutumista 
seurataan vesistöstä vasta riittävän sekoittumisen jälkeen, joten ympäristönlaatunormitasoisten 
vesien johtaminen vesistöön ei voi heikentää tämän tilaa merkittävästi. Tällöin ampumarata-alueelta 
poistuvan veden suurin hyväksyttävä lyijypitoisuus voidaan arvioida esimerkiksi jakamalla 
ympäristönlaatunormi rata-alueen ja alueelta vesistöön johtavan ojan valuma-alueen pinta-alojen 
suhdeluvulla (sekoittumiskerroin). 
 
Esimerkki: 
 
Ampumaradalta vesistöön johtavan ojan valuma-alue on 10 ha eli 100 000 m2.  Ampumaratojen 
yhteenlaskettu pinta-ala on 20 000 m2.  Tällöin sekoittumiskerroin on 0,2 ja hyväksyttäväksi 
päästöksi rata-alueelta saadaan 36 μg/l (= 7,2 μg/l /0,2). Tällöin ojassa tapahtuvan sekoittumisen 
takia rata-alueelta vesistöön purkautuvan ojaveden keskimääräinen pitoisuus purkupisteessä ei ylitä 
lyijyn ympäristönlaatunormia. 
 
Tahinlammen ampumarata 
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 Valuma-alue, Pieni Tahinlampi Valuma-alue, Hepolampi 

Ampumaradan läpi johtavan 
ojan valuma-alue, m2 

218 497 221 908 

Ampumaratojen yhteenlaskettu 
pinta-ala, m2 

63 392 20 409 

Sekoittumiskerroin 0,29 0,09 

Hyväksyttävä päästötaso, μg/l 24,8 78,3 

    
Lyijy toimii ensisijaisena indikaattorina ampumaratojen haitta-ainepäästöille. Muiden metallien 
osalta hyväksyttävä päästö voidaan tarvittaessa määrittää tarkennetuissa tutkimuksissa 
riskinarvioperustaisesti.  
 
Taulukko 6. Haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä pintavesiriskille (Kajander & Parri, 
toim. 2014). 
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Taulukko 7. Tahinlammen ampumaradan riskitason luokitus pintavesille. 
 

Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit 

Maaperän vedenläpäisevyys K 3 (pahimman mukaan) Kosteikko 

Sekoittumiskerroin rata-alueelta 
johtavassa ojassa SK 

3 (0,29, korkeimman 
mukaan) 

>0,25 

Nykytilanne, pintaveden  ja 
sedimentin haitta-ainepitoisuudet 

N 

4  

Riskin realisoitumisen seurausten 
vakavuus S 

1 Vaikutukset paikallisia 

Yhteensä (max 18) 11 (kohtalainen riski)  

 
 
Riskitason määrittelyn jälkeen arvioidaan riskinhallinnan tavoitteet. Alhaisen ympäristöriskin 
kohteissa katsotaan, että toiminnan aiheuttaman kuormituksen seuranta laukausmäärien 
seurannalla ja mahdollinen vaikutusten tarkkailu ovat riskinhallinnan kannalta riittäviä toimenpiteitä. 
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Riski pohjavesille 

 

Taulukko 8. Haitta-ainepäästöjen riskitason pisteytysjärjestelmä pohjavesiriskille (Kajander & Parri, 
toim. 2014). 
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Kuva 5. Haulikkoradan rata-alueen pintamaa, johon ammunnasta syntyvät jätteet kertyvät, on 
ratarakennetta (Kajander & Parri, toim. 2014). 

 

Taulukko 9. Pohjavesiriski Tahinlammen ampumaradalla. 
 

Pohjavesiriski   

Riskitekijä Pistemäärä Pisteytyskriteerit 

Maaperän vedenläpäisevyys 2 Vettä johtava 

Etäisyys pohjaveden pintaan 2  4 – 10 m 

Nykytilanne 0 Ampumaratatoiminnasta 
peräisin olevat haitta-

ainepitoisuudet rajoittuvat 
ampumaradan rakenteisiin, 

vajovesien pitoisuudet 
hyväksyttävällä tasolla, 

pohjavedessä ei havaittavissa 
vaikutuksia 

Riskin realisoitumisen 
seurausten vakavuus 

0 Oletettavasti ei merkittäviä 
vaikutuksia 

Yhteensä 4 (pieni riski)  
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Johtopäätökset 

 

Tahinlammen haulikkoradan päästöpotentiaali on kohtalainen, pintavesiriski kohtalainen ja pohjavesiriski 
pieni eli riskiluokituksessa rata on tasoa 2a (vaativa/pintavesi). 
 
Riskin Kuvaus: Haitta-aineiden merkittävän kulkeutuminen rata-alueen ulkopuolelle pintavesien välityksellä 
pitkällä aikavälillä. Vaikutuksen paikallista laajempia tai vähäistä vakavampia.  
 
Vaatimukset haulikkoradat: Käytön seuranta ja raportointi. Pintavesien hallinta sekä rata-alueen haitta-
ainepitoisten vesien koonti ja tarvittaessa käsittely. Kunnostus toiminnan loputtua.  
 
Tekniset ratkaisut: Tapauskohtaisesti soveltuva ratkaisu. 
 
Käytön seuranta: Laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajat. 
 
Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu: Rata-alueen hulevesien ja pintaveden tarkkailu 3-6 vuoden välein.  
 
Aikataulu: 0-10 vuotta tai harkinnan mukaan. Teknisille riskinhallintatoimenpiteille ei välitöntä tarvetta. Hait-
ta-aineiden hallinnan tarvearviointi tehtävä ja seuranta aloitettava heti. 
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