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39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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40 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 
  

Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18. luvun 25 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös 
sähköisesti.   
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna ai-
kana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkis-
tetaan aina kokouksen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Katri Manner ja 

Jarkko Kankare. 
 
Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli pöytäkirjan tarkastus ei onnistu kokouk-
sen yhteydessä. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. Kokouksen pöytä-
kirjantarkastajiksi valittiin Katri Manner ja Jukka Leino. 
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41 § Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.7.-30.9.2021 
  

Kosken Tl kunnanhallitus on 7.6.2021 § 101 antanut ohjeet osavuosiraporttien laatimi-
sesta. Vuodesta 2021 lähtien hallintokuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle ta-
lousarvion tehtävätason toteutuminen toteutumisen 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta 
sekä 30. syyskuuta toteutumien mukaan.  
 
Ympäristönsuojelu on valmistellut ympäristönsuojelulautakunnan vuoden 2021 3. nel-
jänneksen osavuosiraportin, joka on esityslistan liitteenä 1.1. ja toteuman, joka on esi-
tyslistan liitteenä 1.2.  
 

 Liite 1.1 Ympäristönsuojelulautakunnan 3. neljänneksen osavuosiraportti vuodelta 
2021 

 Liite 1.2 Ympäristönsuojelulautakunnan 3. neljänneksen toteuma vuodelta 2021 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Lautakunta antaa kunnanhallituksille toiminnastaan oheisten liitteiden 1.1–1.2 mukai-

sen 3. neljänneksen osavuosiraportin. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Ote pöytäkirjasta 

Kosken Tl kunta, kunnanhallitus  
Pöytyän kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
Auran kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
Marttilan kunta, kunnanhallitus ja tekninen toimi 
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42 § Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen,  

Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä 
 

 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelu-

lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai 
sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).  
 
Toiminnat, joita kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea on lueteltu ympä-
ristönsuojelulain 202 §:ssä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäista-
pauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin pe-
rustein. 
 
Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien voimassa olevat ympäristönsuojelumää-
räykset ovat tulleet voimaan vuonna 2016. Päivitystyö koetaan tarpeelliseksi johtuen 
muuttuneesta lainsäädännöstä ja nykyisten ympäristönsuojelumääräysten soveltami-
sessa ilmaantuneista muutostarpeista. Myös ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät 
liitekartat on päivitetty johtuen ELY-keskuksen tekemistä pohjavesialuerajausten muu-
toksista. Lautakunta on asettanut tavoitteeksi päivitystyön tekemisen vuoden 2021 ai-
kana.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten luonnokset pe-
rusteluineen 19.5.2021 § 18. Kuntakohtaiset luonnokset ympäristönsuojelumääräyksis-
tä asetettiin nähtäville 10.8.-30.9.2021 väliseksi ajaksi. Kuulutus asiasta julkaistiin kun-
tien nettisivuilla sekä Auramaan viikkolehdessä 10.8.2021. Asiakirjat olivat nähtävillä 
kuulutuksen ajan Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla.  
 
Luonnoksista pyydettiin lausunnot kunkin kunnan kunnanhallitukselta, rakennuslauta-
kunnalta, tekniseltä lautakunnalta, terveydensuojeluviranomaiselta, jätehuoltoviran-
omaiselta ja kuntien yrittäjiltä sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, alueelliselta maaseutuhallinnolta 
sekä naapurikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta. Ympäristönsuojelumääräyksistä 
annettiin 16 lausuntoa. Muistutuksia ja mielipiteitä ei annettu.  
 
Määräyksiin on tehty tarvittavat muutokset lausuntojen perusteella. Ehdotukset kunta-
kohtaisiksi määräyksiksi on esitetty liitteinä 2.1–5.3. Lausunnoissa esitettyihin asioihin 
annetut vastineet on esitetty liitteessä 6. Ympäristönsuojelulautakunta esittää määräyk-
set kunnille hyväksyttäviksi. Kunkin kunnan kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset 
ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä ja niiden voimaantulosta.  
 
Liite 2.1 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 2.2 Ehdotus Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 2.3 Auran kunnan liitekartta 
 
Liite 3.1 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 3.2 Ehdotus Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 3.3 Kosken Tl kunnan liitekartta 
 
Liite 4.1 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 4.2 Ehdotus Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 4.3 Marttilan kunnan liitekartta 
 
Liite 5.1 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
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Liite 5.2 Ehdotus Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 5.3 Pöytyän kunnan liitekartta 
 
Liite 6. Vastineet lausuntoihin  

  
Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta käsittelee ympäristönsuojelumääräysten päivitykset ja 

hyväksyy ehdotukset. Lautakunta esittää ympäristönsuojelumääräyksiä kuntien halli-
tuksille ja edelleen valtuustoille käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
 Ote pöytäkirjasta 
 Marttilan kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
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43 § Ympäristölupapäätös, Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistys, Pöytyän Seudun 

Reserviläiset ry ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry, Pöytyä 
 

 LUPAHAKEMUS 
 

 Asia 
 Ympäristönsuojelulain 27 § ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 a mukainen ympäristö-

lupa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle.  Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 
 
Lisäksi toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloituslupaa muu-
toksenhausta huolimatta. 
 

 Ilmoituksen tekijä 
 Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistys 

Pöytyän Seudun Reserviläiset ry (Liike- ja yhteisötunnus: 3027784-4) 
Kyrön Seudun Reserviupseerit ry (Liike- ja yhteisötunnus: 1006957-0) 
 
Yhteyshenkilö:  
 
Toiminnan osoite: 
Kirkkotie 382, Pöytyä 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Yhdistysten ampumarata sijaitsee Pöytyän kunnassa Kolkkisten kylässä kiinteistöllä 

xxxxxxxx xxxx osoitteessa xxxxx xxxx, Pöytyä. 
 

 Luvan hakemisen peruste 

 Ympäristönsuojelulain 27 § ja liite 1 taulukko 2 kohta 14 a. 
 

 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 34 §:n ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 § 

13 a kohdan mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on Kosken Tl kunnan ympäris-
tönsuojelulautakunta. 
 

 Asian vireille tulo 
 Hakemus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 1.7.2021 (dnro 238-

001/2021).  
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla ei ole aikaisempaa ympäristösuojelulain 

mukaista lupaa. Viranomainen on edellyttänyt toiminnanharjoittajia hakemaan toimin-
nalleen ympäristöluvan.   
 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Ampumarata on merkitty Var-
sinais-Suomen maakuntakaavaan merkinnällä ea 214, erityistoimintojen alue, toimin-
tana ampumarata. Ampumaradan ympäristö on kaavoitettu maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi.   
 

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Ampumarata sijaitsee Pöytyän kunnassa Kolkkisten kylässä kiinteistöllä xxxxx xxxxx 

osoitteessa xxxx xxxx, Pöytyä. Kiinteistö on yksityisomistuksessa ja sen käytöstä am-
pumaratatoimintaan on vuokrasopimus. 
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Ampumaradan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltu-
valla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 8,6 kilometrin päässä lounaassa 
sijaitseva Takaliston 2-luokan pohjavesialue. Ampumarata kuuluu Aurajoen keskiosan 
alueen valuma-alueeseen (28.002). Ampumarata-alueen etäisyys Aurajokeen on va-
jaa kaksi kilometriä. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Haanvuoren luonnonsuoje-
lualueet noin 1,6 kilometrin päässä luoteessa. Kyseessä on yksityismaiden luonnon-
suojelualueet, jotka ovat luontotyyppien tai lajien hoitoalueita. 
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 220 metrin etäisyydellä lounaassa 
(asuinrakennus), noin 330 metrin etäisyydellä lännessä (asuinrakennus), noin 900 
metrin etäisyydellä pohjoisessa (vapaa-ajan asunto) ja noin 1,1 kilometrin etäisyydellä 
koillisessa (vapaa-ajan asunto).  
 
Ampumaradan läheisyydessä, reilun 200 metrin päässä pohjoisessa, sijaitsee yksi-
tyishenkilön omistama tuulivoimala. Radasta noin 600 metrin päässä luoteessa sijait-
see eläinsuoja. 
 

 Laitoksen toiminta 
 Kolkkisten ampumaradalla on yhteensä viisi rataa: haulikkorata (skeet), pienoishirvira-

ta, yhdistetty hirvi- ja luodikkorata, pistoolirata ja pienoiskiväärirata. Radalla on ollut 
myös erillinen luodikkorata, mutta sen toiminta on lopetettu hirviradan vallien korjauk-
sen yhteydessä. Tämän jälkeen hirvirata on toiminut yhdistettynä hirvi- ja luodikkora-
tana. Nykyisin vuotuinen laukausmäärä on yhteensä noin 30 000. Ampumarataa käy-
tetään ampumataidon ylläpitoon. Nykymuotoinen toiminta ampumaradalla on alkanut 
arviolta vuonna 1982, mutta ampupaikka on perustettu alun perin arviolta 1950-
luvulla.  
 
Haulikkoradalla on seitsemän ampumapaikkaa puolikaaren muodossa ja yksi keskellä 
heittokoppien välissä. Ampumasuunta on koilliseen (vaihtelee noin 150 astetta). Hau-
likkoradalla ammutaan metsästyshaulikkoa. 
 
Pienoishirvirata sijaitsee aivan haulikkoradan vieressä, eikä ratoja voida käyttää yhtä 
aikaa. Pienoishirviradalla on yksi ampumapaikka 50 metrin etäisyydellä. Ampumapai-
kalla oleva ampumissuoja on eristämätön. Ampumasuunta on itään.  
 
Hirvi- ja luodikkoradalla on yksi ampumapaikka 75 metrin ja kaksi ampumapaikkaa 
100 metrin etäisyydellä. Lisäksi hirvi- ja luodikkoradan 100 metrin ampumaetäisyydel-
lä olevan ampumissuojan edessä on ampumavalli/-seinä, josta voi ampua korkeintaan 
viisi ampujaa lähinnä makuuasennosta. Ampumasuunta on kaakkoon. Hirvi-
/luodikkoradalla on 100 metrin ampumaetäisyydellä ampumasuoja, jonka etureunaa 
on äänieristetty ja lisäksi sivuille on tehty jatkoseiniä. 75 metrin etäisyydellä olevasta 
ampumissuojasta ampuminen tapahtuu eristämättömistä katoksista. 
 
Pistoolirata sijaitsee ampumarata-alueen eteläosassa. Pistooliradalla on 10 ampuma-
paikkaa 25 metrin etäisyydellä. Ampumapaikalla oleva ampumissuoja on eristämätön. 
Ampumasuunta on kaakkoon. Pistooliradalla ammutaan maksimissaan .32 kaliiperin 
pistooleilla.   
 
Pienoiskiväärirata sijaitsee pistooliradan vieressä. Pienoiskivääriradalla on kahdeksan 
ampumapaikkaa 50 metrin etäisyydellä. Ampumapaikalla oleva ampumissuoja on 
eristämätön. Ampumasuunta on kaakkoon.  
 
Kaikilla luotiaseradoilla on maa-aineksista rakennetut sivu- ja taustavallit, joita on pa-
ranneltu viimeksi vuonna 2006. Lisäksi pienoishirviradan taustavallia on korotettu alle 
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10 vuotta sitten. Pienoishirviradan taustavallin päällä on maa-aineksilla täytettyjä tyn-
nyreitä varotoimenpiteenä suojaamassa hirviradan liikkuvan hirven varastokatosta. 
Hirvi-/luodikkoradan taustavallissa on maa-aineksen päällä lisäksi autonrenkaita luo-
tien kimmokevaaran pienentämiseksi.  
 
Nykyisin riistanhoitoyhdistys järjestää radalla sisäiset kilpailut kerran vuodessa. Lisäk-
si toiminta-aikojen puitteissa järjestetään satunnaisesti muita sisäisiä kilpailuja. Hau-
likkoradalla ei ole pidetty kilpailuja. Hirviradalla järjestetään lakisääteisiä merkkisuori-
tustilaisuuksia keskimäärin 6 kertaa vuodessa. Suorituksia on ollut vuosittain keski-
määrin 160 kappaletta.  
 
Rata-alue on aidattu keltaisella muovinauhalla, jota korjataan tarvittaessa. Ampumisen 
aikana lipputangossa on punainen lippu.  
 
Toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa tai kasvattaa merkittävästi eikä vuosittaisten lau-
kausmäärien arvioida lähivuosina erityisesti kasvavan, vaan pysyvän keskimäärin sa-
moissa määrissä kuin viimeisten vuosien aikana. Toiminnan arvioidaan jatkossakin 
painottuvan touko-syyskuulle. Tulevaisuutta varten on kuitenkin arvioitu myös maksi-
milaukausmäärää nykyisestä laukausmäärästä ylöspäin siltä varalta, että aktiivisten 
harrastajien määrä kasvaisi. Maksimilaukausmäärien esitetään tulevaisuudessa ole-
van yhteensä noin 50 000 vuodessa. 
 
Toiminta-ajat 
Radan käyttäjinä ovat Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistyksen, Pöytyän Seudun Re-
serviläiset ry:n ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet. Vastuita radalla on jaet-
tu siten, että pistoolirata ja pienoiskiväärirata ovat pääasiassa reserviläisten käytössä 
ja heidän ylläpitämiään ja muut radat rhy:n ylläpitämiä. Radan toiminta on jaettu siten, 
että jokaisella taholla on omat harjoituspäivänsä maanantaista lauantaihin. Sunnuntai-
sin rata on vapaasti kaikkien seuran jäsenten käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikilla radoilla on toimintaa maanantaista lauantaihin. Sunnuntaisin käyttö 
on yleensä vähäisempää.  
 
Radan nykyiset toiminta-ajat ovat arkisin ja lauantaisin klo 9–21 ja sunnuntaisin klo 
12–21. Arkipyhinä noudatetaan sunnuntain toiminta-aikoja. Pääsääntöisesti toiminta 
painottuu touko-syyskuulle, tämän ulkopuolella käyttö on vähäistä ja koostuu lähinnä 
kohdistuslaukauksista. Ampumaradan toiminta-ajat sekä yhteyshenkilöiden yhteystie-
dot on ilmoitettu radan portilla.  
 
Luotiaseratojen toiminta-ajoiksi esitetään jatkossa samoja toiminta-aikoja kuin nykyisin 
eli arkisin ja lauantaisin klo 9–21 ja sunnuntaisin klo 12–21. Haulikkoradan toiminta-
ajoiksi esitetään arkisin klo 9–20, lauantaisin klo 10–18 ja sunnuntaisin klo 12–18. 
Lisäksi esitetään, että lauantain toiminta-ajoista voidaan tarvittaessa poiketa neljänä 
kertana vuodessa siten, että toiminta-aika on tuolloin enintään klo 9–21. 
  
Hirvi-/luodikkoradalle esitetään tehtäväksi meluntorjuntatoimenpiteitä neljän vuoden 
sisällä luvan lainvoimaisuudesta. Esitetään, että siihen asti, kunnes meluntorjuntatoi-
menpiteet ovat valmiit hirvi-/luodikkoradan toiminta-ajat ovat arkisin klo 9–20, lauan-
taisin klo 10–18 ja sunnuntaisin klo 12–18. Meluntorjuntatoimenpiteiden valmistuttua 
toiminta-ajoiksi esitetään arkisin ja lauantaisin klo 9–21 ja sunnuntaisin klo 12–21. 
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

 Ampumaratatoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja -riskit liittyvät ampu-
mameluun sekä luotien ja haulien sisältämien raskasmetallien mahdollisiin vaikutuk-
siin ympäristössä. Ampumaratatoiminnasta aiheutuu erittäin harvoin välittömiä tai ly-
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hyen aikavälin ympäristövaikutuksia. Sen sijaan vaikutukset syntyvät pitkällä aikavälil-
lä luotien ja haulien rapautuessa ja mahdollisesti kulkeutuessa maaperästä pinta- ja 
pohjavesiin. Erityisesti kuivassa kivennäismaassa raskasmetallien kulkeutuminen on 
kuitenkin äärimmäisen hidasta. 
 

Melu 
Kolkkisten ampumaradalle on teetetty ympäristömeluselvitys. Selvityksen perusteella 
ampumaradan melun AI-enimmäisäänitaso LAImax ylittää valtioneuvoston päätöksen 
53/1997 mukaiset ampumaratamelun ohjearvot lähimmillä vakituisilla asunnoilla ja 
vapaa-ajanasunnoilla. Asuinkohteilla ylitykset ovat 11–13 dB ja vapaa-ajan asunnoilla 
6–9 dB. Ylitykset aiheutuvat hirvi-/luodikkoradan ja haulikkoradan toiminnasta. Pistoo-
liradan osalta ohjearvot eivät ylity nykyisellä maksimissaan kaliiperin .32 pistoolien 
käytöllä. Pienoiskivääri- ja pienoishirviradoilla käytettävän kaliiperin .22 melu on vä-
häistä eikä ylitä ohjearvoja.  
 

Nykyisellään ampumaratamelun ohjearvojen ylitykset aiheutuvat hirvi-/luodikkoradan 
ja haulikkoradan ampumatoiminnasta. Hirvi- ja luodikkoradan osalta esitetään toimen-
piteeksi molempien ampumasuojien eristysten parantaminen ja haulikkoradan osalta 
toimenpiteeksi esitetään toiminta-aikojen rajausta. Ampumasuojien muutostyölle esite-
tään 4 vuoden toteutusaikataulua. Hirvi- ja luodikkoradan toiminta-ajoille esitetään 
rajoituksia siihen asti, kunnes muutostyöt ovat valmiit. Toiminta-aikarajoitukset on esi-
tetty kohdassa toiminta-ajat.  
 

Radalla suositellaan äänenvaimentimen käyttöä soveltuvissa aseissa eli kivääri- ja 
luodikkoaseissa. Karkean arvion perusteella nykyisin noin ¾ radalla kyseisillä aseilla 
ampuvista käyttää äänenvaimenninta. 
 
Maaperä ja pohjavesi 
Luotiaseradoilla luodit jäävät taustavalliin. Haulikkoradalla haulit ja ammutut savikiekot 
jäävät ampumasektorin maa-alueelle. 
 
Kolkkisten ampumaradalle on tehty BAT-oppaan mukainen haitta-aineiden hallinnan 
tarvearviointi. Arvioinnin perusteella radan päästöpotentiaali on kohtalainen ja pinta- ja 
pohjavesiriski ovat pienet. Tämän perusteella Kolkkisten ampumarata luokitellaan ris-
kitasoltaan matalan ympäristöriskin (perustaso, taso 1) radaksi. 
 
Kolkkisten ampumaradalla toteutettiin pintavesinäytteenotto toukokuussa 2021. Näyt-
teenottopisteeksi valittiin haulien leviämisalueen läpi virtaava oja. Näytteestä analysoi-
tiin BAT-oppaan mukaisesti ampumaradoille tyypillisten pintavettä kuormittavien me-
tallien (lyijy, antimoni, kupari, sinkki ja arseeni) pitoisuudet sekä lisäksi nikkeli, sillä 
ampumarata-alueella on ollut toimintaa ennen vuotta 1960.  Pintavesinäytteenoton 
perusteella ojavedessä oli havaittavissa ampumaratatoiminnan vaikutuksia lyijypitoi-
suudessa. Pitoisuus alittaa kuitenkin ympäristölaatunormin.  
 
Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat lounaassa, noin 220 ja 370 metrin etäisyydellä. 
Ampumaratakiinteistöllä mahdollisesti muodostuva pohjavesi virtaa hyvin todennäköi-
sesti pintavesien tapaan luoteeseen, sillä yleisesti pintaveden ja maanpinnan läheiset 
pohjavedet virtaavat samaan suuntaan. Ampumaratakiinteistöllä syntyvät pohjavedet 
purkavat luoteeseen viettävälle peltosavikolle. Savi johtaa huonosti vettä ja pohjave-
den muodostuminen tällä alueella on todennäköisesti vähäistä. 
 
Edellä esitettyjen tietojen perusteella ja huomioiden ampumaratatoiminnan haitta-
aineiden äärimmäisen hidas kulkeutuminen, haitta-aineiden leviämisen riski Kolkkisten 
ampumaradalla on pieni.  
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Liikenne 
Ampumaradan alueelle liikennöi parhaalla käyttökaudella keskimäärin arviolta 110 
kevyttä ajoneuvoa viikossa. Talviaikaan käyttö on hyvin vähäistä ja mahdolliset kävijät 
ovat yksittäisiä. 
 
Jätteet 
Radalla on erilliset jäteastiat energiajätteelle, sekajätteelle ja metallille. Jätteenkulje-
tusyritys tyhjentää astiat tarvittaessa. 
 
Vesihuolto ja jätevedet 
Ampumaratatoiminnassa ei käytetä vettä. Alueella on käytössä kuivakäymälä, jonka 
jätteenkuljetusyritys tyhjentää tarvittaessa. 
 

 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
 Ampumaradan melupäästöä sekä haitta-aineiden kertymistä ratarakenteisiin ja sitä 

kautta ratakohtaista kuormituspotentiaalia tullaan tarkkailemaan ratakohtaisten lau-
kausmäärien seurannalla. Laukausmäärien seurannalle on jo tehty oma kirjanpitonsa, 
jonka käyttö on aloitettu vuonna 2021. Toiminnanharjoittaja pitää valvonnalla ja ohjeis-
tuksella huolen, että ampuma-aikoja noudatetaan. Lisäksi rata-alueen rakenteiden 
kuntoa seurataan silmämääräisesti. Myös kierrätykseen toimitetuista jätemääristä tul-
laan pitämään kirjaa.  
 
Kokonaisuudessaan tarkkailun tuloksista kootaan vuosiraportti, joka toimitetaan val-
vovalle viranomaiselle vuosittain lupamääräyksissä määritettynä ajankohtana.    
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Hakijan arvion mukaan ampumaradan toiminnassa ei tapahdu sellaisia poikkeukselli-

sia tilanteita, jotka johtaisivat toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten lisääntymi-
seen. 
 

 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
 Hakija hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 § mukaisesti toiminnan aloittamis-

ta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jotta toimintaa voidaan jatkaa keskey-
tyksettä. Hakija katsoo, ettei vakuutta tarvitse asettaa, koska ottaen huomioon ampu-
maradan toiminnan pitkä historia suhteessa nyt kysymyksessä olevaan ajanjaksoon 
(mahdollinen muutoksenhaku) radan käytöstä ei aiheudu merkittävää ympäristön pi-
laantumisen vaaran lisääntymistä. 
 

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 

 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 13.7.-

19.8.2021 (dnro 238-003/2021) Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun 
sähköisellä ilmoitustaululla ja Pöytyän kunnan internetsivuilla sekä ilmoitus kuulutuk-
sesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 13.7.2021 (dnro 238-004/2021). Lisäksi 
lupahakemuksesta on niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, erikseen tiedo-
tettu 9.7.2021 (dnro 238-005/2021). Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kos-
ken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla internetissä.  
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa suoritettiin tarkastus 14.1.2021. Tarkastuksella käytiin läpi ampumaradan 

toimintaa ja arvioitiin ampumaradan ympäristöluvan tarve. Tarkastuksesta on laadittu 
erillinen tarkastuskertomus (dnro 025-001/2021). 
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 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Pöytyän kunnan terveydensuoje-

luviranomaiselta ja Pöytyän kunnanhallitukselta.  
 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan 6.8.2021 (dnro: 238-
007/2021) muun muassa, että terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan 
ampumaradan meluesteitä tulee ensisijaisesti parantaa ja mitoittaa siten, että meluta-
so altistuvassa kohteessa ei ylitä em. melun ohje- tai raja-arvoa. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, ampumaradan synnyttämää melua tulee mitata ja tarvittaessa radan käyt-
töaikoja rajata, kuten lupahakemuksessa on esitettykin. Ympäristölupaa myönnettäes-
sä tulee kiinnittää huomiota toimijan omavalvontaan, radan aiheuttamaa melutasoa ja 
käyttöaikoja on seurattava. Terveydensuojeluviranomainen esittää harkittavaksi lä-
heisten talousvesikaivojen vedenlaadun tutkimisen raskasmetallien osalta, vaikka vai-
kutukset pinta- ja pohjavesiin on arvioitu vähäisiksi. Radan toiminta ei saa vaarantaa 
lähikiinteistöjen talousvesikaivojen vedenlaatua.  
 
Pöytyän kunnanhallitus totesi lausunnossaan 30.8.2021 (dnro 238-008/2021), ettei 
sillä ole huomauttamista ympäristölupahakemuksesta.  
 
Ilmoituksesta on jätetty yksi muistutus 5.8.2021 (dnro: 238-006/2021), jonka on allekir-
joittanut kolme henkilöä. Muistutuksen kirjoittajat ovat suunnittelemassa loma-
asuntojen rakentamista omistamilleen tonteille ja ovat erittäin huolissaan hakemuk-
sessa mainittujen pitkien aukioloaikojen sallimista pitkäkestoisista meluvaikutuksista 
suunniteltujen loma-asuntojen rauhaan. Ampumaradan aiheuttama meluhaitta ylittää 
jo tälläkin hetkellä sekä asuinalueiden että loma-asuntojen ohjearvot. Tällä hetkellä 
lähin loma-asunto sijaitsee 0,9 km etäisyydellä ampumaradasta. Muistutuksen laatijoi-
den tontit sijaitsevat huomattavasti lähempänä ampumarataa, joten oletettava melu-
haitta olisi huomattava. Meluntorjuntaselvityksessä esitetyt ja suositellut meluntorjun-
takatokset eivät olisi riittävät alentamaan mehuhaitta loma-asunnoille suositellulle ta-
solle alle 60 dB. 
Muistuttajat esittävät, että alueelle ei myönnettäisi hakemuksessa mainittuja pitkiä 
aukioloaikoja, eikä myöskään pidempiä aukioloaikoja kuin millään muilla alueen am-
pumaradoilla on. Muita ampumaratoja pidemmät aukioloajat saattaisivat lisätä edel-
leen Kolkkisten ampumaradan käyttöä ja aiheuttaa sitä kautta enemmän meluhaittaa 
lähellä olevalle asutukselle ja alueella jo oleville ja mahdollisesti tuleville loma-
asunnoille. Muistuttajat esittävät myös, että päätöksessä harkittaisiin myös ampuma-
vapaita, meluvapaita päiviä aina sunnuntaisin ja arkipyhin kuten on esimerkiksi Kari-
naisten ampumaradalla. Lisäksi muistuttajat esittävät, että heinäkuussa ampumarata 
olisi suljettu kokonaan. Meluvapaista päivistä on säädetty ympäristölupaa myönnettä-
essä muillakin paikkakunnilla esim.  Mäntsälässä, jossa lähimpään asutukseen on 
matkaa 1 km. Mäntsälässä ei ole vapaa-ajan asutusta lähietäisyydellä. Useilla ampu-
maradoilla ampumarata on myös suljettu heinäkuun ajan. Muistuttajat esittävät myös, 
että ampumaradalle säädettäisiin tiiviimmät ajat ja päivät, jolloin haulikko- tai kivää-
riammunta on sallittua. Näin on säädetty myös muilla ampumaradoilla. Tällä saadaan 
myös vähennettyä haulikkoammunnan aiheuttamaa pahempaa meluhaittaa. Muistut-
tajat esittävät lisäksi, että alueelle vaadittaisiin edellä mainitussa ympäristömeluselvi-
tyksessä esitettyä meluntorjuntasuunnitelmaa tehokkaampia meluntorjuntamuutoksia. 
 
Toiminnanharjoittajan vastine 
Hakijoille on varattu hallintolain 34 §:n mukainen mahdollisuus antaa vastineensa an-
nettujen lausuntojen ja muistutuksen johdosta. Hakijoille on lähetetty vastinepyyntö 
30.8.2021 (dnro 238-009/2021). Hakijat ovat toimittaneet vastineensa 10.9.2021 
(dnro: 238-010/2021). 
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Vastineessa hakijat toteavat muun muassa seuraavaa: 
Terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon: ”Yksittäiset melumittaukset ovat epä-
luotettava keino melun todentamiseksi, muun muassa sääolojen aiheuttamien suurten 
äänitasojen vaihteluiden vuoksi. Vaadittaisiin pitkäaikaisia mittaussarjoja, että niiden 
avulla voitaisiin tehdä luotettavia päätelmiä ja silloinkin vain melusta mittauspisteen 
lähiympäristössä. Mallinnus kuvaa juuri tätä pitkän aikavälin keskiarvoa. Melumallin-
nuksen on havaittu tuottavan keskimäärin hieman mittauksia suuremman tuloksen eli 
olevan lievästi konservatiivinen menetelmä (Lahti & Markula 2016). Siten melumit-
tauksia ei nähdä tarpeellisena. Sen sijaan haulikkoradan toiminta-aikojen rajoittamista 
on esitetty, kuten terveydensuojeluviranomaisen lausunnossakin on todettu. Ampuma-
ratamelun mittaamista ja melutilanteen seurantaa on käsitelty tarkemmin ympäristölu-
pahakemuksen kohdissa 9.1 ja 9.2. Näytteenottoa läheisillä kiinteistöillä sijaitsevista 
talousvesikaivoista ei ole esitetty, sillä arvion mukaan on epätodennäköistä, että am-
pumarata-alueella mahdollisesti syntyvä pohjavesi virtaisi kyseisten kiinteistöjen suun-
taan.” 
 
Muistutukseen: ”Ampumaradan meluvaikutusta on arvioitu nykyisen tilanteen valossa 
eli huomioiden kaavoitus ja olemassa olevat asuinrakennukset ja loma-asunnot. Kos-
ka kyseisillä tonteilla ei tällä hetkellä ole loma-asuntoja, ei esimerkiksi meluntorjuntaa 
ole sen mukaan mitoitettu. Rakentamista ohjataan kaavoituksen ja rakennuslupien 
kautta. 
 
Kolkkisten ampumarata on merkitty Loimaan seudun maakuntakaavaan. Sen sijaan 
Pöytyän kunnan osayleiskaavaa ei alueella ole. Ampumaratojen parhaan käyttökel-
poisen tekniikan (BAT) -selvityksen mukaan erityisesti uusien ratojen suunnittelussa ja 
kaavoituksessa tulee radalle merkitä meluvyöhyke. Tätä suositellaan myös olemassa 
oleville radoille, jotta maankäytön suunnittelussa tulee huomioiduksi ampumaratatoi-
minnan melu. Tavoitteena on, että melulle altistuvien määrä ei nykytilanteeseen näh-
den lisäänny. Tämän toteutumiseksi ampumaradan toiminnanharjoittajan tulee huo-
lehtia siitä, että ampumaratatoiminnan melualueet eivät nykyisestä laajene. Vastaa-
vasti kaavoituksen ja rakennuslupien laadinnassa ja toteutuksessa tulee huomioida 
se, ampumaradan meluvyöhykkeelle ei rakenneta uusia melulle herkkiä kohteita. 
 
Kolkkisten ampumaradalle teetetyn melumallinnuksen pohjalta voidaan todeta, että 
nykyisellään Vnp 53/1997 mukaiset vakituisille ja loma-asunnoille asetetut ampumara-
tamelun ohjearvot ylittyvät muistuttajien tonteilla ainakin haulikkoradan osalta. Kivääri-
radan osalta mahdollinen ohjearvojen ylitys riippuu mahdollisen loma-asunnon sijoit-
tamisesta tontille. Hakijat pyytävät sekä kiinteistönomistajia että Pöytyän kunnan ra-
kennusvalvontaa huomioimaan tämän rakentamista suunniteltaessa sekä rakennuslu-
pa-asioita käsiteltäessä.  
 
Ympäristöluvan käsittelyssä, myöntämisessä ja lupamääräyksissä tulee noudattaa 
tapauskohtaista harkintaa. Jokainen ampumarata on omanlaisensa kokonaisuus ym-
päröivän alueen, toiminnan ja ympäristövaikutusten kannalta. Siten esimerkiksi toimin-
ta-aikoja ei ole järkevää määrittää samoiksi kaikille radoille. AMPY-oppaan (Ympäris-
töministeriö 2012) mukaan Vnp 53/1997 mukaisten ohjearvojen täyttyminen antaisi 
lähtökohtaisesti oikeuden harjoittaa ampumista päivittäin klo 7–22 välisenä aikana. 
Kolkkisten ampumaradan käyttöaikojen rajoittamista on suhteutettu näihin ohjeellisiin 
aikoihin verrattuna. Hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat ovat osin suppeammat kuin 
mitä radalla on nykyisin noudatettu. Radan toiminnan ei arvioida tulevaisuudessa 
merkittävästi kasvavan ja jatkossakin käyttö painottuu touko-syyskuulle. Muutoin käyt-
tö koostuu lähinnä vähäisestä määrästä kohdistuslaukauksia. 
 
Heinäkuu on ampumaratatoiminnan kannalta merkittävää toiminta-aikaa. Heinäkuussa 



132 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 4/2021 
Ympäristönsuojelulautakunta 3.11.2021 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

valmistaudutaan elokuussa alkavaan metsästyskauteen. Lisäksi myös monella am-
pumaharrastajalla on heinäkuussa vapaata ja siten arkea paremmin mahdollisuuksia 
käydä radalla harjoittelemassa. Kolkkisten ampumaradalle on esitetty melutorjunta-
toimenpiteitä ja käyttöaikojen rajaamista ampumaratojen BAT-selvityksen perusteella 
ja mukaisesti. Laajempien meluntorjuntatoimenpiteiden ei katsota olevan syntyvien 
kustannusten, saavutettavan hyödyn ja ampumaradan laukausmäärien perusteella 
tarkasteltuna kohtuullisia. Myöskään viikoittaisille päiville tai pidemmälle ampumava-
paalle jaksolle ei nähdä perusteltua tarvetta. 
 
Muistutuksessa mainittu Mäntsälän ampumarata on ampumaurheilukeskus eli koko-
luokaltaan merkittävästi Kolkkisten ampumarataa suurempi. Siten näitä kahta rataa ei 
ole mielekästä verrata keskenään. Hakijat ovat varautuneet siihen, että juhlapyhinä 
ampumaradalla ei todennäköisesti jatkossa saa ampua ja tämä onkin ampumaratojen 
ympäristöluvissa varsin yleinen käytäntö.” 
 
Liite 7. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto (dnro 238-007/2021) 
Liite 8. Muistutus (dnro 238-006/2021) 
Liite 9. Hakijoiden vastine (dnro 238-010/2021) 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 
 PÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää Pöytyän seudun riistanhoitoyhdistyk-

selle, Pöytyän Seudun Reserviläiset ry:lle ja Kyrön Seudun Reserviupseerit ry:lle ym-
päristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan ampuradalle Pöytyän kunnan Kolkkisten 
kylän kiinteistölle xxxxx xxxxxxxx osoitteessa xxxxxxxx xxx, Pöytyä. 
 
Ympäristönsuojelulautakunta päättää myöntää toiminnalle hakemuksen mukaisen 
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiselle muutoksen-
hausta huolimatta.  
 
Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksissä 
toisin määrätä.  
 
Lupapäätöksessä on huomioitu saadut lausunnot ja muistutus päätöksen perusteluis-
sa ilmenevällä tavalla. 
 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Ampumatoiminta  

1. Luotiaseradoilla ampumatoimintaa saa harjoittaa seuraavasti:  
 
Maanantaista perjantaihin klo 9–21 
Lauantaisin klo 10–18 
Sunnuntaisin klo 12–20 
 
Haulikkoradalla ampumatoimintaa saa harjoittaa seuraavasti: 
 
Maanantaista perjantaihin klo 10–20 
Lauantaisin klo 10–18 
Sunnuntaisin klo 12–18 
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Ampumaradan käyttöajoista lauantain osalta voidaan poiketa vuodessa 
enintään kuutena lauantaina, jolloin saa ampua klo 9–21.  
 
Ammunta on kielletty juhlapyhinä. 
 
Ampumaradalla saa vuodessa ampua enintään 50 000 laukausta.  

 
2. Ampumarata-alue tulee rajata maastoon ja siellä tulee olla riittävästi varoi-

tustauluja. Rajamerkintöjen ja varoitustaulujen kunnossapidosta tulee 
huolehtia säännöllisesti. 

 
3. Ampumaratatoiminnalle tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot il-

moitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ampumaradan käyttöajoista 
ja muista ympäristöluvan ehdoista tulee tiedottaa ampumarata-alueella 
esimerkiksi kyltein siten, että kaikki radan käyttäjät ovat niistä tietoisia. 
 

Meluntorjunta 
4. Toiminnasta aiheutuvat melutasot tulee pyrkiä pitämään valtioneuvoston 

päätöksen (VNp 53/1997) ohjearvojen mukaisina. Ohjearvot ovat 65 dB 
vakituisen asutuksen alueille ja 60 dB loma-asutuksen alueille.  

 
Ampumamelun vähentämiseksi tulee aseissa käyttää mahdollisuuksien 
mukaan äänenvaimentimia, jos se on teknisesti mahdollista. 

 
5. Hirvi-/luodikkoradan 75 ja 100 metrin etäisyydellä olevat katokset tulee 

eristää hakemuksessa esitetyn mukaisesti kahden vuoden kuluessa pää-
töksen antopäivästä eli 9.11.2023 mennessä. Suunnitelmat ampumaka-
tosten muutostöistä tulee esittää valvontaviranomaiselle vähintään kolme 
kuukautta ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

 
Hirvi-/luodikkoradalla tulee noudattaa seuraavia ampuma-aikoja siihen as-
ti, kunnes ampumakatosten meluntorjuntatoimenpiteet ovat valmiit:  

 
Maanantaista perjantaihin klo 10–20 
Lauantaisin klo 10–18 
Sunnuntaisin klo 12–18 

 
6. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toiminnanhar-

joittajalta melutason mittaamista meluarvojen selvittämiseksi. Melumit-
taukset tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen Ympäristömelun mittaa-
minen, ohje 1/1995 mukaisesti.  

 
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 

7. Taustavallien uudistus- ja parannustöitä tehtäessä tulee taustavalleista 
poistaa luodit. Jäte tulee toimittaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jäte-
lain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. 

 
8. Toiminnassa syntyvät jätteet on kerättävä ja käsiteltävä siten, ettei toi-

minnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän, pohjaveden tai 
pintaveden pilaantumista eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jätteet 
on toimitettava käsiteltäväksi sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on jä-
telain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Hyötykäyttöön sovel-
tuvat jätteet on kerättävä ja varastoitava erikseen ja ne on toimitettava 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 
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9. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida eril-

lään noudattaen jätelain (646/2011) ja -asetuksen (179/2012) määräyksiä 
vaarallisen jätteen varastoinnista. Vaaralliset jätteet tulee vähintään ker-
ran vuodessa toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on jätelain mukainen 
lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. 

 
10. Ampumarata-alue on siivottava helposti kerättävistä hylsyistä ja kiekkojät-

teestä vuosittain. 
 
Raportointi 

11. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa ampumaradan toiminnasta. 
Vuosittainen yhteenveto kirjanpidosta tulee esittää ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyh-
teenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: 
 

o Ammuntapäivien lukumäärä ja laukausten määrä ratakohtaisesti 
o Ampumaradalla pidettyjen kilpailuiden ja kokeiden määrä 
o Päivänmäärät ja kellonajat, jolloin poikettu lauantain käyttöajoista 
(enintään 6 kertaa/vuosi) 
o Tiedot jätemääristä ja toimituspaikoista 
o Tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista ja muut poikkeuk-
selliset tilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 

 
Muut määräykset 

12. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan sovel-
tuvan tekniikan käyttöönottoon. 

 
13. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan pitkäaikaisesta keskeyt-

tämisestä tai toiminnan olennaisesta lisäämisestä tai muuttamisesta on 
ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 

 
14. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Toimin-

nanharjoittajan on esitettävä vähintään kaksi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista suunnitelma toiminnan lopettamisesta ja lopettamisen jälkei-
sistä toimenpiteistä. 

 
15. Toiminnan loputtua ampumarata-alue on kunnostettava. Ampumarata-

alueen maaperän tila on selvitettävä ja tarvittaessa maaperä on puhdistet-
tava voimassa olevien säädösten mukaisesti. 

 
Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.  
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
Lupaharkinnan perusteet 
Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaati-
mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty.  
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Luvan myöntämisen edellytykset 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ampumaradan toiminnasta ei aiheudu 
terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 
tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa-
rantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon alueen kaavamää-
räykset. 
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1. Toiminta-aikoja on rajoitettu hakemuksesta esitetystä melutason 
ohjearvojen ylitysten ja asiasta tulleen muistutuksen vuoksi. Ampuma-aikoja on 
tarpeen rajoittaa asutukselle aiheutuvan viihtyvyyshaitan vähentämiseksi. Am-
pumatoiminnan rajoittamista viikonloppujen ja juhlapyhien osalta ja muuta toimin-
ta-aikojen rajaamista voidaan pitää perusteltuna viihtyvyyshaittojen vähentä-
miseksi ja meluvapaa-aikojen turvaamiseksi. Toiminta-aikojen rajoittamisessa on 
otettu huomioon, ettei radalla ole viikoittaisia meluvapaita päiviä. Aikarajojen 
osalta on otettu huomioon toiminnanharjoittajien hakemat toiminta-ajat siten, ettei 
toiminta-aikojen supistamisella vaikeuteta merkittävästi yhdistysten toimintaa. 
Kuudella poikkeamisella vuodessa lauantain aikojen osalta varmistetaan kilpailu-
jen ym. tilaisuuksien järjestämisen mahdollisuus. Ympäristöministeriön julkaise-
man Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympäristövaikutus-
ten hallinta -oppaan mukaan käyttöaikojen suunnittelulla voidaan vähentää melun 
aiheuttamaa haittaa.  
 
Lupamääräys 2. Radan merkitsemisellä maastoon rajaamalla ja riittävin varoitus-
kyltein sekä näiden merkintöjen kunnossapidolla estetään se, ettei ulkopuoliset 
huomaamattaan mene ampumarata-alueelle. 
 
Lupamääräys 3. Vastuuhenkilön nimeäminen ja yhteystietojen ilmoittaminen vi-
ranomaiselle mahdollistaa nopean yhteydenpidon viranomaisen ja toiminnanhar-
joittajan välillä. Tiedotusvelvollisuus on määrätty, jotta kaikki radan käyttäjät ovat 
tietoisia sallituista ampuma-ajoista ja muista määräyksistä. 
 
Lupamääräys 4 on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen vähentämisek-
si. Toiminnan luonteen vuoksi on tarpeellista määrittää melutasojen ylärajat asu-
miseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla, joihin toiminnanharjoittajien tulee 
pyrkiä. Tehdyn meluselvityksen perusteella valtioneuvoston päätöksen 53/1997 
mukainen melutason ohjearvo ylittyy haulikkoradan ja hirvi-/luodikkoradan osalta 
useilla asumiseen ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Haulikkoradan osalta 
melua torjutaan toiminta-aikarajoituksilla, koska haulikkoradan meluntorjuntatoi-
menpiteet vaatisivat melko massiivista maavallia. Haulikkoradan laukausmäärät 
huomioiden melun rajoittaminen toiminta-aikarajoituksilla on ympäristöministeriön 
julkaiseman Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympäristö-
vaikutusten hallinta -oppaan mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaat-
teen mukaista.  Hirvi-/luodikkoradan osalta meluntorjuntaa parannetaan ampu-
makatosten äänieristämisellä. Äänieristämisen jälkeen on arvioitu aiheutuvan 
pieniä, hyväksyttävissä olevia 1–3 dB ylityksiä kahdella kiinteistöillä. Edellä mai-
nituista syistä melurajoja ei ole asetettu sitovina. Ympäristöministeriön Ampuma-
ratojen ympäristölupa -oppaassa (23/2012) on todettu, että ohjearvot ovat luon-
teeltaan suosituksia ja ne on tarkoitettu yleisen melutilanteen arviointiin. Raken-
netuilla vanhoilla alueilla ohjearvoja voitaisiin oppaan mukaan pitää tavoitearvoi-
na.   
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Kolkkisten ampumaradalla käytetään nykyisellään laajasti äänenvaimentimia sel-
laisissa aseissa, joissa se on mahdollista. Äänenvaimentimen käytöllä voidaan 
vaikuttaa melua vähentävästi BAT-oppaan mukaan erityisesti sivusuuntiin (10–20 
dB), mutta myös eteen (3–8 dB) ja taakse (katoksesta 3 dB ja avoimelta ampu-
mapaikalta 10–15 dB).  
 
Lupamääräys 5. Hirvi-/luodikkoradan ampumakatosten rakentamisesta ja paran-
tamisesta on määrätty melutasojen vähentämiseksi. Muutostyölle on annettu ai-
kaa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Muutostöiden vaativuuteen suhteutet-
tuna kaksi vuotta on katsottu riittäväksi ajaksi muutostöiden suorittamiseksi. Me-
lupäästöjen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa radan toiminta-aikoja siihen 
asti, kunnes muutostyöt ovat valmiit.  
 
Ympäristöministeriön julkaiseman Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Am-
pumaratojen ympäristövaikutusten hallinta -oppaan mukaan tiivisrakenteisen 
ampukatoksen on arvioitu vaikuttavan äänitasoon eteen 0 dB, sivulle 3–8 dB ja 
taakse 5–15 dB. Ampumapaikkojen välisten sivuseinäkkeiden on arvioitu vaikut-
tavan äänitasoon eteen 0 dB, sivulle 3–5 dB ja taakse 0–2 dB. Ampumasuunnan 
valinnan ja muuttamisen on arvioitu vaikuttavan eteen, sivulle ja taakse 10–20 
dB. Kasvillisuuden radan ympäristössä on arvioitu vaikuttavan eteen, taakse ja 
sivulle 0–4 dB. Äänenvaimentimen käytön on arvioitu vaikuttavan eteen 3–8 dB, 
sivulle 10–20 dB, taakse avoimelta ampumapaikalta 10–15 dB ja katoksesta 3 
dB. 
 
Kolkkisten ampumarata-alueen ympäristössä asuinrakennukset ja vapaa-ajan 
asunnot sijoittuvat hirvi-/luodikkoradan suhteen radan sivuille ja taakse, jolloin 
ampumaratojen katosten eristämisellä voidaan saavuttaa parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan periaatteen mukainen hyöty.  
 
Lupamääräys 6. Melun torjuntatoimenpiteiden varmistamiseksi ja ympäristönsuo-
jelulain 5 §:n selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi, meluntorjuntatoimien riittä-
vyys on varmennettava tarvittaessa mittauksin. 
 
Lupamääräys 7. Määräyksellä vähennetään maaperän ja pohja- ja pintavesien 
pilaantumisriskiä. Kun taustavallia uudistetaan tai parannetaan, on samalla tar-
peellista poistaa siihen kertyneet luodit. 
 
Vähentämällä haitallisten aineiden kertymistä rakenteisiin voidaan pienentää ris-
kiä, että aineita kulkeutuu maaperään ja edelleen pinta- tai pohjaveteen. Kuormi-
tusta voidaan vähentää poistamalla taustavalliin päätyneet luodit säännöllisesti. 
Luotien poistaminen voidaan toteuttaa seulomalla iskemäkohtien maa-aines tai 
vaihtamalla maa-aines kokonaan. Poistoväli riippuu laukausmääristä ja taustaval-
lin ominaisuuksista. Hiekkaisen taustavallin, kun olosuhteet ovat kuivat, sopiva 
kunnostusväli olisi 10 000 laukausta/ampumapaikka tai 3–5 vuotta. Myös tausta-
vallin muun kunnostuksen yhteydessä luotien poistaminen on suositeltavaa. 
(Suomen ympäristö 4/2014-julkaisu) 
 
Lupamääräykset 8–10. Määräykset on annettu jätelain toiminnalle asettamien 
vaatimusten täyttämiseksi ja estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Ympäristön-
suojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamiseksi. Jätteen luovuttamisesta säädetään jätelain 29 §:ssä. 
 
Lupamääräys 11. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset pääs-
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töjen ja toiminnan tarkkailusta. Määräys on annettu valvontaviranomaisen tiedon-
saannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tie-
tojen avulla viranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa 
annettujen määräysten noudattamista. 
 
Lupamääräys 12. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnas-
ta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoitta-
jan velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista säädetään ym-
päristönsuojelulain 7 §:ssä. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan 
on ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja varmistuttava siitä, 
että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 
 
Lupamääräys 13. Ilmoittamisesta toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtu-
misesta säädetään ympäristönsuojelulain 170 §:ssä. 
 
Lupamääräykset 14–15. Toiminnan lopettamisesta säädetään ympäristönsuojelu-
lain 94 §:ssä, jonka mukaan toiminnanharjoittaja vastaa edelleen toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä. Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai poh-
javeden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja 
pohjaveden (YSL 133 §). Selvitysvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelu-
lain 135 §:ssä. Puhdistamisesta 133 §:n mukaan vastuussa olevan on selvitettä-
vä alueen pilaantuneisuus ja puhdistamistarve. 
 
Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 
mukaisesti mahdollista lupapäätöstä noudattaen ja edellyttäen, että täytäntöön-
pano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi 
kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Koska kyseessä on olemassa oleva toi-
minta, ei toiminnasta aiheudu sellaista pysyvää vahinkoa tai haittaa, joka estäisi 
toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Vakuutta toiminnan 
aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ei tarvita, koska kyseessä on olemas-
sa oleva toiminta, eikä radan toiminnasta aiheudu merkittävää ympäristön pilaan-
tumisen vaaran lisääntymistä.  
 
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
Terveydensuojeluviranomainen lausunnon osalta todetaan, että meluntorjunnas-
ta on hirvi-/luodikkoradan osalta määrätty lupamääräyksessä 5. Haulikkoradan 
melupäästöjen vuoksi radan toiminta-aikoja on rajattu lupamääräyksen 1 mukai-
sesti. Myös muiden ratojen toiminta-ajoista on määrätty lupamääräyksessä 1. 
Melurajat, joihin toiminnanharjoittajien tulee pyrkiä, on määritelty lupamääräyk-
sessä 4. Lupamääräyksessä 6 toiminnanharjoittaja on tarpeen vaatiessa velvoi-
tettu tekemään melumittauksia toiminnasta aiheutuvien melutasojen selvittä-
miseksi. Toiminnanharjoittajien omavalvonnan toteutumiseksi on lupamääräyk-
sessä 11 määritelty vuosittain lupaviranomaiselle raportoitavat asiat. Terveyden-
suojeluviranomainen lisäksi esitti harkittavaksi läheisten talousvesikaivojen ve-
denlaadun tutkimisen raskasmetallien osalta. Ampumaradan vaikutukset pohja-
vesiin on arvioitu pieniksi, joten vedenlaadun tutkimiselle ei katsota olevan perus-
teita.  
 
Ympäristölupahakemuksesta annetussa muistutuksessa muistuttajien mielestä 
haetut toiminta-ajat ovat liian laajat ja he esittävät toiminta-aikojen rajaamista 
vastaavasti kuin alueen muilla ampumaradoilla. Lisäksi muistuttajat esittävät hau-
likko- ja kivääriradalle muita ratoja tiiviimpiä toiminta-aikoja. Muistuttajien mukaan 
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ampumaratatoiminnan osalta tulisi harkita meluvapaita aikoja sunnuntaisin ja 
arkipyhinä sekä pidempää, esimerkiksi heinäkuun kestävää meluvapaata jaksoa. 
Muistuttajilla on suunnitelmana rakentaa omistamilleen kiinteistöille vapaa-ajan 
asuntoja. Rakennettavat vapaa-ajan asunnot sijoittuvat ampumaradan länsipuo-
lelle. Hakijoiden teettämän meluselvityksen mukaan valtioneuvoston päätöksen 
53/1997 mukaiset melutason ohjearvot ylittyvät ko. kiinteistöillä haulikkoradan 
osalta. Hirvi-/luodikkoradan osalta ampumakatosten eristämisen jälkeen meluoh-
jearvoihin päästään todennäköisesti, riippuen hieman vapaa-ajanasuntojen sijoit-
tumisesta kiinteistöille. Koska kiinteistöt sijoittuvat ampumakatosten taakse, ka-
tosten eristäminen voi vähentää melua Ympäristöministeriön julkaiseman Paras 
käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta -
oppaan mukaan 5–15 dB. 
 
Toiminta-aikoja on rajattu lupamääräyksessä 1 ja niitä on vähennetty hakemuk-
sessa esitetystä. Lisäksi meluvapaiksi ajoiksi on määrätty juhlapyhät. Myös hau-
likko-/luodikkoradan toiminta-aikoja on rajattu lupamääräyksessä 5 siihen asti, 
kunnes meluntorjuntatoimenpiteet on tehty. Ampumatoiminnan rajoittamista vii-
konloppujen ja juhlapyhien osalta ja muuta toiminta-aikojen rajaamista voidaan 
pitää perusteltuna viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi ja meluvapaa-aikojen tur-
vaamiseksi. Aikarajojen osalta on otettu huomioon toiminnanharjoittajien hake-
mat toiminta-ajat siten, ettei toiminta-aikojen supistamisella vaikeuteta merkittä-
västi yhdistysten toimintaa. Tavoitteellisista melurajoista ja tarpeen mukaan teh-
tävistä melumittauksista on määrätty lupamääräyksissä 4 ja 6. 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Olemassa olevaa toimintaa voidaan jatkaa mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta, ellei valitusviranomainen sitä erikseen kiellä (YSL 201 §).  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6–8, 11–12, 15–17, 20, 22–23, 27, 29, 34, 39, 
42–44, 48–49, 51–53, 58, 62, 66, 83, 85, 87, 94, 133, 135, 142, 170,172,190–191, 
199, 201, 205 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2–4, 11–15 § 
Jätelaki (646/2011): 8, 13, 15, 16–17, 29, 72, 118, 119, 121, 121a, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7–9, 20 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 § 
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 
(53/1997) 2–3 § 
Suomen ympäristö 4/2014 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ampumaratojen 
ympäristövaikutusten hallinta –julkaisu 
Suomen ympäristö 23/2012 Ampumaratojen ympäristölupa –julkaisu 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväk-
symän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 2 000 
€:n maksu. 
 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Puheenjohtaja Tapio Luhtala teki ehdotuksen, että hirvi- ja luodikkoradan meluntorjun-

tatoimenpiteet (katosten eristäminen) tulee toteuttaa kolmen vuoden kuluessa päätök-
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sen antopäivästä.  
 
Lautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti Luhtalan ehdotusta.  
 
Ympäristönsuojelulautakunta päätti muuttaa hirvi- ja luodikkoradan meluntorjuntatoi-
menpiteiden toteutusajan kolmeksi vuodeksi Luhtalan ehdotuksen mukaisesti. Muuten 
lautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 9.11.2021. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla (Kosken Tl kunnan internet-
sivut) ja Pöytyän kunnan internetsivuilla.  
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 16.12.2021. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Hakija 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
 
Ilmoittaminen internetissä, kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
Pöytyän kunnan internetsivut 
Auramaan Viikkolehti 
 
Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
Muistutuksen jättäneet 
Asianosaiset 
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44 § Keskeyttämispäätöksen kumoaminen, AA, Koski Tl 

 
 Asia 
 Kosken Tl ympäristönsuojeluun tulleen tiedon mukaan kiinteistöllä AA on suoritet-

tu kaivutöitä ja mahdollisesti maa-ainesten ottoa. Kiinteistöllä on käyty tarkastuk-
sella 25.2.2019 jolloin on todettu, että alueella on suoritettu kaivutöitä ja pintamai-
den kuorintaa.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta päätti 27.2.2019 § 26 pyytää kiinteistön 
omistajilta selvityksen kiinteistöllä suoritetuista kaivutöistä. Kiinteistön omistajilta 
25.3.2019 saadun selvityksen mukaan kaivutyöt on aloitettu joulukuussa 2018. 
Tarkoituksena on kasata kallion päällä oleva pintamaa sekä lammikon teko.  
 
Kosken Tl rakennusvalvonnalta 9.4.2019 saadun selvityksen mukaan kiinteistöllä 
ei tuolloin ollut vireillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia toimenpiteitä. Ympä-
ristönsuojelusihteeri ja rakennustarkastaja kävivät kiinteistöllä tarkastuksella 
9.4.2019. Tarkastuksella todettiin, että kiinteistöllä on edellisen tarkastuksen jäl-
keen tehty lisää maansiirtotöitä. Alueelta kuoritut maa-ainekset oli kerätty alueen 
reunoille vähintään 3 metriä korkeiksi ja pohjaleveydeltään 4 metrisiksi valleiksi. 
Alueen eteläosassa oli korkeampi kohta, johon oli tuotu hiekkaa. Sen alapuolella 
oli näkyvissä hieman kalliota.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 24.4.2019 § 33 tekemällään päätöksel-
lä todennut, että kyseisissä maansiirtotöissä on kyse maa-aineslain (555/1981) 14 
§:n 2 momentin mukaisesta luvattomasta maa-ainesten ottamisesta. Lautakunta 
päätti maa-aineslain 14 §:n ja 15 §:n nojalla keskeyttää maa-ainesten ottotoimin-
nan kiinteistöllä AA. Samassa päätöksessä kiinteistön omistajia kehotettiin maa-
aineslain 14 §:n 2 momentin nojalla palauttamaan alueella ennen maansiirtotöitä 
vallinnut olotila mahdollisimman pitkälle. 
 
Kiinteistön omistajat valittivat päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus on 3.11.2020 antamallaan päätöksellä 20/0204/1 jättänyt tutkimatta vali-
tuksen siltä osin kuin se kohdistuu kehotukseen palauttaa alueella ennen maan-
siirtotöitä vallinnut olotila ja muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Pää-
töksessä todetaan, että asiassa saadun selvityksen perusteella kyse ei ole maa-
aineslain tarkoittamasta kotitarvekäytöstä, joten maa-ainesten ottamiseen olisi 
tullut hakea maa-aineslupaa. Koska lupaa maa-ainesten ottamiseen ei ole haettu, 
on lautakunta voinut keskeyttää maa-ainesten ottamisen kiinteistöllä. Hallinto-
oikeuden päätöksen mukaan lautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa. 
 
Kiinteistön omistajat hakivat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-
oikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus on 16.3.2021 antamallaan päätök-
sellä H847/2021 hylännyt valituslupahakemuksen.  
 

 Tarkastus 
 Kohteessa on suoritettu tarkastus 29.4.2021. Tarkastuksesta on laadittu muistio 

(dnro 070-014/2019). Tarkastuksella todettiin, että alueen itäreunalla maa-
aineskasat olivat ennallaan. Länsireunan kasoista oli eroteltu suurempia kiviä ja 
vallin päälle oli alettu tekemään tiepohjaa. Alueelle oli tuotu parakki, josta on tar-
koitus tehdä mökki. Rakennuslupaa ei tuolloin vielä ollut haettu. Tarkastuksella 
todettiin, että mikäli kiinteistölle haetaan rakennuslupaa ja kiinteistöllä tehtävien 
maansiirtotöiden esitetään liittyvän suunnitelmalliseen rakentamiseen, ei asian 
käsittelyä maa-aineslain mukaisena asiana ole tarpeen jatkaa. Muistiossa on an-
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nettu toimenpidekehotus, jonka mukaan kiinteistön omistajien tulee esittää, että 
alueen maansiirtotyöt liittyvät suunnitelmalliseen rakentamiseen. Mikäli alueelle ei 
ole 31.7.2021 mennessä haettu kunnan rakennusvalvonnasta rakentamisen ja 
mahdollisten muiden suunnitelmien edellyttämiä lupia, jatketaan asian käsittelyä 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnassa maa-aineslain mukaisena asiana. 
 
Asiassa saadut selvitykset 
Kosken Tl rakennusvalvonta on 21.9.2021 pyytänyt lausuntoa kyseessä olevan 
kiinteistön rakennusluvasta. Lausuntopyynnön liitteenä on suunnitelma, jossa on 
esitetty mökin ja lammen rakentaminen sekä pengerrykset kiinteistön itä- ja länsi-
reunoilla. Länsireunan pengerryksen päälle tehdään tie. Itäreunaan tehdään tie 
pengerryksen länsipuolelle. Ympäristönsuojelu ei ole antanut asiassa lausuntoa. 
 
Oheismateriaali 1. Muistio 29.4.2021 dnro 070-014/2019 
Oheismateriaali 2. Rakennusvalvonnan lausuntopyynnön liitteenä ollut liite 1, 
asemakuva 

 
Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää kumota 24.4.2019 § 33 tekemänsä keskeyt-

tämispäätöksen koskien kiinteistöä AA. Kohteessa tehdyn tarkastuksen ja asiassa 
saatujen selvitysten perusteella on osoitettu, että kiinteistöllä tehtävät maansiirto-
työt liittyvät rakentamiseen.  
 

 Perustelut 

 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 24.4.2019 § 33 tekemä keskeyttämis-
päätös on tehty maa-aineslain 15 §:n mukaisesti silloisten tietojen perusteella. 
Tuolloin maanomistajilla ei ollut osoittaa toimien liittyvän suunnitelmalliseen raken-
tamiseen, joten toiminta katsottiin maa-aineslain 1 §:n mukaiseksi maa-ainesten 
ottamiseksi. Sittemmin kiinteistön omistajat ovat hakeneet mökin rakentamiseksi 
rakennuslupaa ja hakemuksessa on esitetty myös suunnitelma lammen tekemi-
sestä ja osoitettu maansiirtotöiden liittyvän alueen rakentamiseen. Kiinteistöllä 
tehtävien toimien liittyessä suunnitelmalliseen rakentamiseen, ei katsota kyseessä 
olevan maa-aineslain 1 §:n mukainen maa-ainesten ottaminen.  Näin ollen tode-
taan, että koska maanrakennustyöt kiinteistöllä liittyvät suunnitelmalliseen raken-
tamiseen, ei maa-aineslain mukaiselle toiminnan keskeyttämiselle siten ole enää 
perusteita ja keskeyttämispäätös kumotaan.  
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Maa-aineslaki (555/1981): 1, 15, 20 ja 20 a § 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti.  

 
 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Vali-

tusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen 
liitteenä. 
 

 Päätös tiedoksi 
 Kiinteistön omistajat (saantitodistuksella) 

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
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45 § Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus maa-aines- ja ympäristöluvasta, 

xxxxxxx  xxxxxxx , Aura 
 

 Diaarinumero 20358/2021   
 

 Lausuntopyyntö 
 Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta lausun-

toa valituksesta liittyen xxxxx xx xxxx xxxxx myönnettyyn maa-aines- ja ympäristölu-
paan.  

 
 Asia 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt 17.2.2021 § 7 xxxxxx xxxxxx 

xxxx ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan kallionkiviaineksen 
ottoon ja kallion louhintaan Auran kunnassa kiinteistöllä xxxx xxxx.  
 
Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus pyytää Kosken 
Tl ympäristönsuojelulautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta 22.10.2021 mennes-
sä. Lausunnon antamiselle on pyynnöstä saatu lisäaikaa 5.11.2021 asti.  
 

 Valitus 
 Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista perusteettomana.  

 
Vaatimuksen perusteluiksi valituksessa todetaan, että Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunta on valmistellut asiaa ennen kaikkien tarvittavien osapuolien kuulemista. 
 
Maa-aineksen louhinta aiheuttaa suurta vaaraa lähialueen asuinrakennuksien perus-
tuksiin. Samalle toiminnanharjoittajalle on myönnetty aikaisemmin maa-aineslupa, joka 
on vaurioittanut omakotitalojen perustuksiin vakavia vaurioita. Työmaa-alueella on vii-
meksi 2020 tammikuussa räjäytetty 5 000 kg räjähdemäärällä räjäytys, joka rikkoi lähi-
alueen kiinteistöjen perustuksia. Tämä nykyinen lupapäätös on myönnetty samalle tilal-
le, vain hiukan toiseen kohtaan aikaisemmasta louhintapaikasta. 
 
Nykyinen maa-aineslupapäätös on perusteeton hakijan ilmoittaman hakemuksen pe-
rusteella, koska VT9 leveäkaistatien, jonka perusteella lupaa on haettu, ei toteudu näil-
lä näkymin mahdollisesti vuosiin tai vuosikymmeniin. Toiminnan harjoittajalla ei ole 
myöskään mitään vahvistavaa sopimusta Destian kanssa kalliomurskeen ostosopimuk-
sesta. Mahdollisen kalliomurskeen hankintapäätökset mainittuun kohteeseen eivät kos-
ke toiminnanharjoittajaa ja siksi hakemus on laitettu vireille perusteettomasti Koski Tl 
ympäristölautakunnalle. 
 
Liite 10. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle (dnro 242-022/2020) 
 

Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 
Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n 
ja maa-aineslain 13 §:n mukaisesti 29.9.-5.11.2020 Kosken Tl kunnan internetsivuilla 
ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla ja Auran kunnan internetsivuilla. Ilmoi-
tus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 29.9.2020. Asianosaisia, 600 
metrin säteellä suunnitellusta louhinta-alueesta sekä kiinteistön rajanaapureita, on tie-
dotettu kirjeitse lupahakemuksesta 24.9.2021. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kosken 
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Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla 29.9.-
5.11.2020 välisen ajan.  
 
Valituksessa on otettu kantaa toiminnanharjoittajan voimassa olevaan maa-
aineslupaan (Auran kunnanhallitus 9.12.2013 § 232) ja ympäristölupaan (Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunta 19.8.2014 § 69). Maa-aineslupa on voimassa 16.12.2023 
asti ja ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Varsinainen ottotoiminta on päättynyt. 
Nykyinen toiminta sijaitsee samalla kiinteistöllä valituksenalaisen lupapäätöksen mu-
kaisen toiminnan kanssa. Etäisyys louhinta-alueiden välillä on lyhimmillään noin 400 
metriä. Louhinta-alueet eivät ole toiminnallisessa yhteydessä toisiinsa ja siksi valituk-
senalainen lupa on käsitelty uutena lupana. Toiminnanharjoittajan voimassa olevien 
maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukainen toiminta eivät liity valitettuun päätökseen. 
Valituksessa viitattu vuonna 2020 tapahtunut räjäytys on selvitetty lähimpien asukkai-
den ja toiminnanharjoittajan kanssa. Räjäytyksen yhteydessä tehdyn tärinämittauksen 
ja räjäytyksen jälkeen halukkaille lähimmille kiinteistöille tehtyjen kiinteistökatselmuk-
sien mukaan räjäytyksen aiheuttamia vaurioita ei havaittu. 
 
Valituksen mukaan maa-aineksen louhinta aiheuttaa suurta vaaraa lähialueen asuinra-
kennuksien perustuksiin. Valituksenalaisessa päätöksessä kiinteistökatselmuksista, 
räjäytystyöstä ja tärinämittauksista on määrätty lupamääräyksissä 17 ja 25. Räjäytys- ja 
louhintatyöt kuuluvat ns. ankaran vastuun töihin. Ankaralla vastuulla tarkoitetaan sitä, 
että esimerkiksi vaarallisen toiminnan harjoittaja on aina vastuussa toiminnastaan ai-
heutuvista vahingoista. Räjäytystyön aikana syntyneet tai lisääntyneet vauriot aiheutta-
vat korvausvelvollisuuden tuottamuksesta riippumatta (oikeuskäytäntö). Pääsääntöi-
sesti tärinästä aiheutuvien vahinkojen osalta riittää, kun syy-yhteys syntyneiden vauri-
oiden ja harjoitetun toiminnan välillä on todennäköinen (ympäristövahinkolaki). Toimin-
nan harjoittajan eli louhintaurakoitsijan puolella ei tarvitse olla puutteellisuutta tai huoli-
mattomuutta, kuten normaalissa toiminnan vastuuvakuutuksessa edellytetään korvaus-
ten edellytykseksi. Räjäytystöitä valvovat poliisi ja aluehallintoviraston työsuojeluviran-
omainen. 
 
Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan todennut, että haettu ottotoiminta tähtää pal-
velemaan Liedon asema–Aura välisen tieosuuden kiviainestarpeita, jolloin kallion ko-
konaisottomäärä voi toteutua nopeimmillaan arviolta kolmen vuoden ajanjaksolla. Ha-
kemuksessa on lisäksi todettu, että mikäli kiviainesmyynti ei toteudu valtatie 9-
hankkeelle, ovat suunnitelmassa esitetyt maksimimäärät noin puolet ilmoitetusta. Vali-
tuksessa on todettu, että toiminnanharjoittajalla ei ole sopimusta Destian kanssa kal-
liomurskeen ostosopimuksesta ja lupahakemus on siten laitettu perusteettomasti vireil-
le. Luvan myöntämisen kannalta ei ole merkitystä sillä, mihin kiviaines myydään. Maa-
aineslain (555/1981) § 7 mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkai-
see kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
Ote pöytäkirjasta 
 Vaasan hallinto-oikeus 
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46 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 11. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa 

saatetuiksi. 
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47 § Muut asiat 
  

• Seuraava ympäristönsuojelulautakunnan kokous pidetään ke 8.12. klo 18.  

• Ympäristönsuojelusihteerin viransijaisen rekrytoinnin tilannekatsaus 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne tie-

toonsa saatetuiksi. 
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Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais-
ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa-
noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §): 

§§  42, 45–47 

 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 39–41 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi-
ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 
 Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Sähköposti ymparisto@koski.fi 
   

§§ 39–41 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
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Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 
jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§ 44 

 Turun hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2–4 
 Postiosoite PL 32, 20101 TURKU 
 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42400 
 Faksi 029 56 42414 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 43 

 Vaasan hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa 
 Postiosoite PL 204, 65101 VAASA 
 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42611 
 Faksi 029 56 42760 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella 

• valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

 

Valituskirjaan on liitettävä  

• vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

• mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi 
valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä. 

 


