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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLE TULO
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 7.4.2020. Hakemusta on täydennetty 15.4.2020,
7.5.2020 ja 26.6.2020.
HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Raahen ampujat ry
Kesäläntie 14 A 3
92130 Raahe

Y-tunnus 3026681-1

Yhteyshenkilö:
Leena Korhonen
TOIMINTA
Ympäristölupaa haetaan uudelle ampumaradalle, jolle sijoittuu 4 kpl haulikkoammuntaratoja
ja jolla ammutaan arviolta 60 000 laukausta vuodessa. Radalla järjestetään kilpailuja ja harjoitusammuntoja. Radalla ammuttavat ammuntalajit ovat compak-sporting, metsästyshaulikko ja trap.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi yli 10 000 laukausta vuodessa tai jossa on
haulikkoammuntaan tarkoitettu rata, on ympäristönsuojelulain (572/2014) liitteen 1 kohdan
14 a) mukaisesti ympäristöluvanvarainen.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 a) mukaan lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa.
SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Siikajoen kunta, Topinnevan alue, tila Hiekkatukku 748-403-22-55. Koordinaatit N: 7177045
E:393396 (ETRS-TM35FIN). Kiinteistön pinta-ala on noin 12 ha ja sen omistaa Siikajoen
Betonitukku Oy. Lisäksi on vuokrattu yksityishenkilöiltä noin 2,6 ha kokoinen alue suunnitellun ampumaradan pohjoispuolella sijaitsevalta kiinteistöltä Käpylä, 748-404-45-3, ampumaradan turva-alueeksi, jolle ei sijoitu mitään toimintoja.
Lähin asutus sijaitsee noin 3,3 km etäisyydellä suunnitellusta ampumaradasta. Alue on entistä maa-ainesten (hiekan) ottoaluetta. Maa-ainesluvan lopputarkastus tehtiin 13.11.2019.
Naapurikiinteistöllä sijaitsee Kuljetuspolar Oy:n maa-ainestenottoalue sekä maankaatopaikka, ja siellä sijaitsevien lammikoiden on Kangastuulen tuulivoimapuiston YVA-selvityksessä havaittu toimivan viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkana. Alueella ei ole
vesijohtoa tai viemäröintiä. Lähin pohjavesialue (Palokangas-Selänmäki) sijaitsee yli 2,5 km
etäisyydellä.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartassa on hakemusalueen kohdalla
merkintä tv-1, eli alue, joka soveltuu merkitykseltään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Alueella ei ole maakuntakaavan lisäksi muuta kaavoitusta. Lähin suojelualue
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on yli kolmen kilometrin etäisyydellä pohjoispuolella sijaitseva Pappilan yksityinen luonnonsuojelualue (YSA202439) ja osittain sen kanssa päällekkäinen Natura 2000 -alue Siikajoen
lintuvedet ja suot (FI1105202). Lähin muinaisjäännös on tervahauta Moisasenhauta (kohdetunnus 1000027920) sijaitsee noin 15 m hakemusalueen kiinteistörajan itäpuolella. Valtatie
8 sijaitsee noin 280 metriä suunnitellun ampumaradan eteläpuolella.
TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Ammunta radalla on ympärivuotista. Radalla ammutaan harjoitusiltoina kolmena päivänä viikossa sekä haulikkojaoksen yksityisammuntana noin kaksi kertaa viikossa. Ammunta-aika
on maanantaista sunnuntaihin klo 9-21 välisenä aikana. Kilpailuja järjestetään noin 3-5 kertaa vuodessa viikonloppuisin. Radalla ei ammuta juhannuspäivänä, jouluaattona ja joulupäivänä.
Pääampumasuunta radoilla on luode-pohjoinen-koillinen. Radalla käytetään ekokiekkoja, joiden pääraaka-aine on savi. Ratoja käyttävät seuran jäsenet, riistanhoitoyhdistykset, poliisit
sekä alueella toimivat metsästysseurat. Ammuntamääriä seurataan kuukausi tasolla.
Compak-sporting -ammunnassa on viisi ammuntapaikkaa, jotka sijaitsevat suoralla linjalla
noin 4 metrin välein. Ammuttavat kiekot lentävät oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle
sekä suoraan poispäin. Lisäksi voidaan käyttää pomppivia jäniskiekkoja tai suoraan ylös
nousevia kiekkoja.
Metsästyshaulikkoammunta suoritettaan skeet-radalla. Rikottavia kiekkoja on 25 kappaletta
ja ne ammutaan yksi kerrallaan. Lähimmillään kiekon voi rikkoa noin 5 ja kauimmillaan noin
36 metrin etäisyydeltä.
Trap-ammunnassa ampumapaikkoja on viisi ja sijaitsevat rinnakkain noin 3 merin etäisyydellä toisistaan. Kiekko lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmassa joko oikealle
tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin välillä ja sen lentomatka
on noin 75 metriä.
Liikenteen järjestäminen ja liikennemäärä
Kulku alueelle tapahtuu vt 8:lta hakemusalueelle johtavaa kulkuyhteyttä. Kiinteistön eteläreunaan tehdään uusi kulkuväylä, jota pitkin kuljetaan ampumapaikoille. Liikemäärä on noin
100 käyntiä viikossa toukokuun ja elokuun välisenä aikana kevyitä ajoneuvoja ja 2 käyntiä
vuodessa raskaita ajoneuvoja.
Päästöt, kuormitus ja jätteet
Haulikkoammunnassa haulien ja savikiekon palasten joutumista ympäristöön ei pystytä estämään. Rata sijaitsee vanhalla soramontulla, jonka maaperä on soraa, moreenia ja savea.
Happamuudeltaan neutraalissa, kuivassa ympäristössä, kuten hiekkamaassa haulien rapautuminen ja sen seurauksena tapahtuva metallien (esim. lyijy) vapautuminen on hidasta. Haulit lentävät arviolta noin 100-250 m säteelle ampumapaikasta. Suurin osa hauleista putoaa
100-150 m etäisyydelle ampumapaikasta. Savikiekot putoavat noin 20-80 m etäisyydelle ampumapaikasta. Ohiammutut kiekot lentävät noin 90 m etäisyydelle.
Radalla tullaan käyttämään ekokiekkoja, joiden pääraaka-aine on savi. Ehjät kiekot pyritään
käyttämään uudelleen. Sirpaleiden poistamiselle ampumaradan toiminta-aikana ei katsota
olevan tarvetta, sillä niistä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ympäristöön roskaantumista
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lukuun ottamatta. Ammunnasta syntyvät hylsyt kerätään talteen ja säilytetään niitä varten
varatussa astiassa ennen toimitusta kierrätykseen.
Muita toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat maalitaulut, patruunapakkaukset, muoviset haulikupit sekä muu sekajäte. Jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräys- tai kierrätyspisteisiin.
Toiminnasta aiheutuu melua, mutta sen ei arvioida aiheuttavan haittaa lähimmälle asutukselle, joka sijaitsee noin 3,3 km etäisyydellä suunnitellusta ampumaradasta. Arvio perustuu
Ympäristöministeriön ohjeen (Suomen ympäristö 4/2014) liitteen 1 mukaisiin sapluunamalleihin melun leviämisestä tasaisessa pehmeässä maastossa ilman ampumasuojaa. Sapluunamallin mukaan 60 dB melualue ulottuu mahdollisesti lähimmän asuinrakennuksen sijaintipaikkaan saakka, mutta meluvaikutuksia ehkäistään rakentamalla melua vaimentavia meluvalleja.
Toiminnasta ei ennalta arvioiden synny päästöjä vesistöön. Alueella on oja, joka siirretään
kulkemaan kiinteistön etelärajalla uuden tien rakentamisen myötä. Oja yhdistyy idän puolella
olevaan ojaan. Ojan siirtämisen myötä haulien ja kiekonpalojen pääsy ojiin estyy.
Rata-alueelle kiinteistön kaakkoiskulmaan tuodaan kompostoiva ulkokäymälä, jonka säiliö
tyhjennetään kerran vuodessa käymälän takana sijaitsevaan maastoon.
Radan liikenne koostuu pääasiassa henkilöautoliikenteestä, joka ajoittuu radan aukioloaikoihin. Toiminnasta aiheutuvat liikennemäärät ovat arviolta noin 100 kevyttä ajoneuvoa viikossa
ja 2 raskasta ajoneuvoa vuodessa. Parkkialue on hiekka-sorapintainen. Radan käyttäjien
autoista aiheutuviin mahdollisiin öljyvuotoihin ja vastaaviin on varauduttu varaamalla radan
varastoon öljynimeytysainetta. Rakennusaikana urakoitsijat huolehtivat, että heidän koneissaan on öljyntorjuntavälineet.
ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
Toiminnasta ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia ovat hakemuksen mukaan melu sekä hauleista mahdollisesti liukenevat metallit. Näitä vaikutuksia pyritään vähentämään melua vaimentavilla valleilla. Savikiekkojen ampumisesta aiheutuu ympäristön roskaantumista.
Hanke lisää liikennemäärää nykyisestä.
ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Toimintaan liittyvät onnettomuuksien riskit liittyvät hakemuksen mukaan lähinnä ammuntaan
liittyvään terveysvaaraan. Muita riskejä aiheuttavat mahdolliset ajoneuvoista aiheutuvat öljyvuodot tai vastaavat.
Onnettomuustilanteita ehkäistään radan teknisillä suojarakenteilla, järjestyssäännöillä sekä
kilpailutapahtumien huolellisilla järjestelyillä. Vuotojen varalta alueelle varataan öljynimeytystarvikkeita.
ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ
Turvallisuuden lisäämiseksi ja meluhaitan vähentämiseksi rakennetaan suojavalleja ja aitoja.
Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ammunnassa käytetään ekokiekkoja. Ehjät kiekot
käytetään uudelleen. Roskaantumista ehkäistään keräämällä hylsyt alueelta.
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TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Ampumamääriä seurataan manuaalisesti sekä digitaalisesti. Jokainen ratakäynti merkitään
ylös.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on kuulutettu 22.4.-28.5.2020 välisen ajan Siikajoen kunnan internet-sivuilla ja julkipano.fi –sivustolla. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä samoilla sivustoilla. Kuulutuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisia. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta
on tiedotettu Siikajokilaakso-lehdessä.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa pyydettiin Suomen Hyötytuuli Oy:n lausuntoa hankkeesta.
Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa ympäristöterveydenhuollolta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Pohjois-Pohjanmaan museolta pyydettiin kommenttia hankkeen
mahdollisista vaikutuksista kiinteistön itäpuolella sijaitsevaan muinaisjäännökseen liittyen.
Lausunnot
Suomen Hyötytuuli Oy:n 2.3.2020 toimittama lausunto:
”Suomen Hyötytuuli Oy ei vastusta ampumaradan sijoittumista kiinteistölle 748-403-22-55.
Suunnittelussa ja ampumaradan käytössä tulisi kuitenkin huomioida, että voimaloiden pystytystöiden aikana sekä satunnaisesti huoltotöiden aikana on mahdollista, että ampumaradan
käyttöä voidaan joutua rajoittamaan turvallisuussyistä. Meluvaikutusten osalta on huomioitava, että Suomen Hyötytuuli Oy ei vastaa meluvaikutuksista, mikäli tuulivoiman ja ampumaradan yhteisvaikutukset koetaan häiritsevänä.”
Ympäristöterveydenhuolto antoi puoltavan lausunnon ilman huomautettavaa hakemuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 15.6.2020 toimittaman lausunnon Luonto ja alueidenkäyttöyksikön kannanotto:
”Suunnitellun ampumarata-alueen länsipuoleisella kiinteistöllä 748-404-27-1 välittömästi
etelä-pohjoissuuntaisen tien länsipuolella on Kangastuulen tuulivoimapuiston YVA- ja kaavaselvityksissä todettu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka. Vuonna 2014 tehdyissä
maastoselvityksissä havaittiin soranottoalueen lampareiden luona 2-5 viitasammakon kutuääntelyä, ja populaation kooksi arvioitiin 10 yksilöä. Kyseessä on LSL 49.1 §:ssä tarkoitettu
luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajin lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty. Kuljetuspolar Oy haki vuonna 2019 maa-aineslain mukaista lupaa
hiekan ottoon em. kiinteistöllä. Lupa myönnettiin siten, että lampareet rajattiin suunniteltujen
otto- ja läjitysalueiden ulkopuolelle. Toiminta viitasammakon kutulampareiden ympäristössä
on käynnistynyt. Viitasammakkopopulaation nykytilasta ei ole tietoa. Ampumaradan ympäristölupahakemuksessa ei ole selvitystä ampumaradan rakentamisen tai toiminnan vaikutuksista viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkaan.
Suunnitellun ampumaradan alueella on ilmakuvan mukaan vesijuotti/oja ja lampareita, mutta
ne ovat paljaan hiekan ympäröimiä, minkä perusteella ELY-keskus arvioi, etteivät ne sovellu
viitasammakon kutulampareiksi tai elinympäristöksi. ELY-keskuksen tiedon mukaan viitasammakon kutulampareiden ja suunnitellun ampumarata-alueen välissä ei ole ojayhteyttä
tien alitse. ELY-keskuksen arvion mukaan ampumaratahankkeella ei ole heikentävää vaikutusta viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkaan.”
Kaavoitus ja kulttuuriympäristö -yksikkö:
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”Haettu ampumarata sijoittuu Siikajoen kunnanvaltuuston 9.11.2017 § 113 hyväksymän Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisenä hyväksytylle osa-alueelle. Hyväksytty kaava mahdollistaa 28 tuulivoimalan ja niihin liittyvän verkoston rakentamisen alueelle. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka mahdollistaa tuulivoimalan rakennuslupien myöntämisen yleiskaavan perusteella. Kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 14.5.2020 t 2132. Kaavan voimaantulosta on kuulutettu 28.5.2020.
Osayleiskaavassa ampumaradan toteuttamiseksi tarkoitettu kiinteistö 748-403-22-55 on
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-1 kaavamerkinnällä. Merkinnän selityksen mukaan alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja
kokoonpanoalueita. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä huolto- ja varastotilojen
rakentaminen. Kiinteistön länsi/eteläosaa sivuaa tai sille on osoitettu ohjeellinen uusi huoltotie. Kiinteistön eteläpuolella parinsadan metrin etäisyydellä kaavassa on osoitettu valtatie 8.
Hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaan ampumaradan ampumasuunta on pohjoiseen. Suunnitellun ampumaradan pohjoispuolella noin 200- 500 metrin etäisyydellä on tuulivoimaloille varatun rakennusalueen raja. Rakennusalalle saa sijoittaa enintään neljä voimalaa (voimalat nro 2-5). Pohjoispuolelle sijoittuu, tosin merkittävästi kauemmaksi, myös muita
kaavassa mahdollistettuja tuulivoimaloiden rakennuspaikkoja. Kiinteistön itärajalta lähimmän
voimalan rakennusalan rajaan on puolestaan etäisyyttä reilut 100 metriä (voimala nro 6).
Yleiskaavan oikeusvaikutukset (maankäyttö- ja rakennuslaki 42 §) mukaan viranomaisten on
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Lupahakemusta
ratkaistaessa on siten tarpeen arvioida vaikeuttaako hanke kaavassa toteutettavaksi mahdollistettujen tuulivoimaloiden toteuttamista. Toisaalta on myös varmistuttava, ettei kaavassa
mahdollistettujen tuulivoimaloiden rakennuttua niiden käytöstä voi aiheutua vaaraa nyt suunnitellulle ampumaratakäytölle tai ampumaradan käyttäjille.
Lisäksi kiinteistön itäpuolella on kaavassa osoitettu ja muinaisjäännösrekisteriin merkitty muinaismuistolain tarkoittama rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (kohde: Moisasenhauta, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000027920). Kyseessä on muinaisjäännösrekisterin kohdekuvauksen mukaan tervahauta, jonka halkaisija on 18 m. Pohjakartan ja myös ilmakuvan perusteella arvioituna kiinteistön alue on jo merkittävästi muutettu, mutta mikäli hanke toteutuu,
tulee toteuttamisedellytykset kiinteistön itärajalle sijoittuvan muinaisjäännöksen turvaamiseksi varmistaa asiantuntijaviranomaiselta.”
Pohjois-Pohjanmaan museota pyydettiin kommentoimaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia
kiinteistön itäpuolella sijaitsevaan tervahautaan Moisasenhauta (kohdetunnus 1000027920).
Pohjois-Pohjanmaan museon kannanotto:
”Koska kohde on luonteeltaan selvästi rajautuva ja koska se kokonaisuudessaan sijaitsee
ojan erottama viereisellä kiinteistöllä, ei suunnitellulla ampumaratahankkeella ole suoraa vaikutusta kohteeseen. Tiedon kohteesta on kuitenkin hyvä olla mukana suunnittelussa ja luvituksessa niin, että voidaan varmistua siitä, että kohde ei tule vahingoittumaan radan käytön
aikana. Tältä kannalta luodikkoradan varauksen sijoittamista alueen itärajalle voidaan pitää
hyvänä ratkaisuna.”
Muistutukset ja mielipiteet
AA:
Omistamamme
kiinteistö
on
ampumasuuntaan
sijoittuva
rajanaapuri.
Ympäristölupahakemuksessa todetaan haulien lentävän jopa 250 metriä, mutta ampurataalue ei ole riittävän iso, jotta turvallinen väli naapurikiinteistöön olisi olemassa. Haulien
mahdollisesti päätyessä naapurikiinteistön puolelle voi koitua puustovaurioita sekä
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turvallisuusriski. Omistamamme kiinteistön
maankäytöstä ampumaradan suoja-alueeksi.
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vuokrasopimusta

Vastine
Hakija ei halunnut antaa vastinetta lausuntoihin. Hakija on tehnyt 17.6.2020 vuokrasopimuksen ampumasuunnassa sijaitsevan naapurikiinteistön omistajan kanssa ampumaradan
suoja-alueesta.
TARKASTUS
Toiminnan suunnitellulle sijaintipaikalle ei ole tehty lupapäätökseen liittyvää tarkastusta.
RATKAISU
Raahen kaupungin ympäristösihteeri on tarkastanut Raahen Ampujat ry:n jättämän ympäristölupahakemuksen ja päättää myöntää Raahen Ampujat ry:lle ympäristöluvan ampumaradalle, kiinteistölle Hiekkatukku 748-403-22-55.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti.
LUPAMÄÄRÄYKSET
Yleiset toimintaa koskevat määräykset
1. Ampumaradalle tulee nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa ampumaradan toiminnasta, syntyvistä jätteistä sekä tarkkailusta ja kirjanpidosta sekä siitä, että toiminta on lupamääräysten mukaista. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Yhteystiedot tulee pitää ajantasaisena.
Vastuuhenkilön tiedot tulee toimittaa myös tuulivoimayhtiölle, jotta toiminnan hetkittäisistä rajoitteista voidaan sopia toiminnanharjoittajien kesken.
2. Ampumarata-alueella tulee olla ilmoitustaulu, josta ilmenee toiminnan vastuuhenkilön yhteystiedot, ampumaradan yksittäistä käyttäjää koskevat määräykset ja ohjeet, kuten ampumaradan toiminta-ajat, sekä mahdollisten kilpailutapahtumien ajankohdat. Taulun tiedot tulee pitää ajan tasalla.
3. Ampumarataa saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin haulikkoammuntoihin sekä
ampumakokeiden ja ammuntakilpailujen järjestämiseen hakemuksessa ilmoitettuna aikana.
4. Ampumaradalla saa ampua maanantaista sunnuntaihin klo 9.00-21.00 välisenä aikana.
Toimintaa ei saa harjoittaa yleisinä vapaa- ja juhlapäivinä.
5. Ampumarata-alue tulee merkitä selvästi maastoon varoitustaulujen ja rajamerkkien
avulla. Varoitusmerkkien ja suojavallien kunnosta tulee pitää huolta. Ammunnan aikana
tulee käyttää salkoon nostettua punaista lippua, joka saa olla esillä vain oikeina tapahtuma-aikoina.
Alueelle tulee rakentaa hakemuksen mukaiset suoja- ja meluntorjuntavallit. Vallien rakentamiseen ja korottamiseen saa käyttää vain pilaantumattomia maa-aineksia. Mahdollisten jätemateriaalien, kuten betonimurskeen, käyttämisestä vallien rakentamiseen tulee
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tehdä asianmukaiset ilmoitukset. Uudet maavallit on sijoitettava siten, ettei niiden alle jää
raskasmetalleilla pilaantuneita maita.
6. Ympäristösihteerille tulee varata mahdollisuus tehdä tarkastus ennen ampumaratatoiminnan aloittamista. Poliisille toimitettava ampumaratalupahakemus/-ilmoitus ja siitä annettava päätös on toimitettava tiedoksi myös ympäristösihteerille.
Päästöt sekä melu
7. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää 65 dB asumiseen käytettävillä alueilla eikä
60 dB loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Melutasot on määritetty A-painotettuna
enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAImax). (VNA 53/1997)
8. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta melu- tai muuta haittaa ympäristölle tai alueen asukkaille tai muille toimijoille. Toiminnanharjoittajan on pyrittävä vähentämään melun leviämistä esimerkiksi ampumapaikkojen rakenteilla. Ampumaradan
äänivallit tulee pitää kunnossa ja ympärillä olevaa suojapuustoa säilyttää meluhaittojen
vähentämiseksi.
9. Rata-alueella tulee tehdä melumittaukset, jos on syytä epäillä melurajojen ylittymistä ja
melusta tulee valituksia. Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus ja mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön ampumaratamelun mittausohjeiden mukaisesti. Mittaussuunnitelma ja ilmoitus melumittauksen ajankohdasta on toimitettava ympäristövalvontaan vähintään kaksi viikkoa ennen mittauksen suorittamista. Ympäristösihteeri voi
antaa mittaustulosten perusteella määräyksiä meluntorjuntatoimien parantamisesta.
10. Alueelta lähtevät pintavedet on johdettava maastoon hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Ampumarata-alueen valumavedet eivät saa aiheuttaa ympäröivien pintavesien likaantumista, ojien liettymistä tai ympäristön vettymistä. Hakija on tarvittaessa velvollinen kunnostamaan ojia, joihin valumavesiä johdetaan.
Jätehuolto
11. Toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista tai muuta kohtuutonta haittaa ympäristölle tai alueen asukkaille tai muille toimijoille. Alue tulee siistiä
roskista vähintään kerran vuodessa.
12. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet (kuten käytetyt hylsyt, paperi, pahvi, metalli jne.) on
mahdollisuuksien mukaan lajiteltava toisistaan erilleen ja toimitettava niille tarkoitettuihin
keräyspaikkoihin riittävän usein. Toiminnassa tulee ottaa huomioon Siikajoen kunnan jätehuoltomääräykset.
Syntyvästä jätteestä on tehtävä kirjanpitoa, johon on sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä
ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. (JäteL 119 §)
Mahdolliset vaaralliset jätteet tulee säilyttää asianmukaisesti merkityissä astioissa ja varastotiloissa, sekä toimittaa vähintään kerran vuodessa vaarallisia jätteitä vastaanottavaan laitokseen. Pilaantuneiksi todetut maa-ainekset ovat vaarallista jätettä ja ne tulee
toimittaa vain sellaiseen paikkaan, jossa on oikeus vastaanottaa pilaantuneita jätemaita.
Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirjat.
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13. Kompostoitu käymäläjäte on toimitettava hyötykäyttöön tai käytettävä hyödyksi sijaintipaikassa lain ja Siikajoen kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Häiriötilanteet
14. Jos onnettomuudesta, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä
ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi
erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ryhdyttävä
välittömästi tilanteen vaatimiin pilaantumisen ehkäisyn ja ympäristövahingon laajenemisen vaatimiin toimiin ja ilmoitettava tapahtuneesta valvontaviranomaiselle.
Tarkkailu ja kirjanpito
15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jossa on tiedot laukaisumääristä radoittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajoista.
16. Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle edellisvuotta koskeva raportti, josta ilmenee seuraavat tiedot:
 ampumaradan toiminta-ajat, arvio ammuntapäivien lukumäärästä
 laukausmäärät radoittain ja asetyypeittäin
 ampumarata-alueella pidetyt kilpailut
 alueella syntyneet jätteet, niiden määrä ja toimituspaikka
 muut tarkkailutulokset ja -havainnot
 häiriö- ja poikkeustilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen
17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä lupaviranomaiselle.
Mikäli ampumaradalle halutaan sijoittaa myös luodikkorata, tulee tehdä hakemus lupamääräysten muuttamiseksi.
18. Toiminnan päättyessä ampumaradan maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää maaperäanalyysein. Analyysitulokset on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
sekä ympäristösihteerille. Ampumaradan pilaantuneet rakenteet tulee poistaa ja vaihtaa
puhtaisiin maa-aineksiin ja alue tulee siistiä ja maisemoida luvan voimassaoloaikana.
19. Mikäli toiminta keskeytetään tai lopetetaan kokonaan, on lopettamisesta ja lopettamisen
jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta esitettävä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi
suunnitelma viimeistään kuusi kuukautta ennen lopettamista.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristöluvan harkinnan perustelut
Ympäristönsuojelulain 48 § 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla huomioiden lupamääräykset,
toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, terveydellistä haittaa eikä pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapureille, maaperän eikä
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pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella. Ampumaratatoiminta ei vaikuta kaavan toteuttamiseen.
Toiminta sijoittuu entiselle maa-ainestenottoalueelle, jonka ympärillä on metsätaloutta. Alueen läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita. Toiminnalla on riittävä etäisyys naapureihin ja
vesistöihin, eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle tai luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.
Hakemusta ei kuulutettu uudelleen siihen tehtyjen täydennysten jälkeen, sillä vaikutukset
ympäristöön eivät lisäänny muutosten vuoksi.
Vastaus annettuun lausuntoon
ELY-keskuksen sekä Suomen Hyötytuuli Oy:n lausunnot on huomioitu määräyksessä 1,
jossa on edellytetty vastuuhenkilön yhteystietojen välittämistä tuulivoimayhtiölle toiminta-aikojen hetkittäisistä rajoituksista sopimista varten.
Lupamääräysten perustelut
Määräyksillä 1, 3-5 ja 7-13 rajoitetaan ampumaradan toimintaa, ettei siitä aiheudu ympäristön yleisen viihtyvyyden vähentymistä, terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta.
Määräyksillä 1 ja 5 taataan alueella liikkumisen ja ampumatoiminnan yleinen turvallisuus.
Määräykset 4 ja 7-9 on annettu meluhaittojen vähentämiseksi. Valtioneuvoston päätöksen
53/1997 ohjearvoja sovellettaessa tulee ottaa huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit, sekä alueen todellinen tai suunniteltu
käyttö ja merkitys.
Määräykset 10-14 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelua varten, vesistöpäästöjen
rajoittamiseksi, toiminta-alueen siisteydestä huolehtimiseksi, roskaantumisen estämiseksi ja
maaperän pilaantumien estämiseksi.
Toiminnan tarkkailua ja seurantaa varten on annettu määräykset 1, 6, 9 ja 14-19. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä.
Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta
oleellisista muutoksista (määräykset 1 ja 17).
Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan jälkeen paikka ei saa aiheuttaa vaaraa tai
haittaa ympäristölle (määräykset 18 ja 19).
LUVAN VOIMASSAOLO
Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on
oltava lupa (YSL 27 §, 29 § ja 87 §).
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ASETUSTEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä
noudatettava ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toiminta voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5-8, 12, 14–17, 20, 22, 39–40, 42–44, 48–49, 52–53, 58,
60-62, 66, 70, 83, 85, 87-89, 93-94, 123, 133–135, 142, 155–156, 167–168, 170, 172, 190–
191, 198, 205 ja 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (VNA 713/2014) 2-4, 11–15 ja 28–30 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista
(VNA 53/1997) 2 ja 3 §
Jätelaki (646/2011) 8, 12–15, 17, 29 ja 118–122 §
Jäteasetus (VNA 179/2012) 20 ja 24 §
Vesilaki (587/2011) Luku 5: 7 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista
(214/2007) 2 §
Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan ympäristötoimen lupa- ja valvontamaksutaksa (Siikajoen tekninen lautakunta 1.10.2018 § 87, tullut voimaan 1.1.2019)
Ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen
tehtävien delegoiminen viranhaltijoille (Siikajoen tekninen lautakunta 19.12.2017 § 102)
KÄSITTELYMAKSU
Ympäristölupamaksu Siikajoen kunnan ympäristölupamaksutaksan (voimassa 1.1.2019 alkaen) mukaisesti:
Hakemuksen käsittely 3 §

2400 €

Lisäksi peritään lehti-ilmoituskulut todellisten kulujen mukaan.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Siikajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (sähköpostitse)
Pohjois-Pohjanmaan museo (sähköpostitse)
Suomen Hyötytuuli Oy (sähköpostitse)
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Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
Siikajoen tekninen lautakunta
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Siikajoen kunnan internet-sivuilla sekä julkipano.fi
–sivustolla.
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitus-osoitus on
liitteenä.

Mari Malinen
vs. ympäristösihteeri
puh. 044 4393633
sähköposti: mari.malinen@raahe.fi
Liite
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin-ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
4. valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
1. päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:
PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:
029 56 42780
faksi:
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

