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HUMPPILAN KUNTA  YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS     1/2020 
Tekninen lautakunta  Tekninen lautakunta 15.1.2020 § 6  
Kisakuja 2    
31640 HUMPPILA Antopäivä 27.1.2020 
 
 
ASIA  

Päätös Humppilan Repo ry:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta 
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevan, ulkona sijaitsevan Si-
ron ampumaradan toimintaa Humppilan kunnassa, kiinteistöllä Repola 103-401-1-
677.  
 

LUVAN HAKIJA  
Humppilan Repo ry 
c/o Veli-Matti Hintsanen, 
Sahantie 2 
31640 Humppila 
Y-tunnus: 01851156-9 
 
Yhteyshenkilö 
Jarmo Hyytiäinen 
Honkainmäentie 50 
31640 Humppila 
puh: 040 824 7730 
jarmo.hyytiainen@gmail.com 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI  
 

Ympäristölupaa haetaan ulkona sijaitsevan ampumaradan nykyiselle toiminnalle. 
Ampumarata sijaitsee Humppilan kunnan Huhdin kylässä, tilalla Repola, kiinteistö-
rekisteritunnus 103–401-1-677.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE  
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §:n 1 mom. (ulkona sijaitseva ampumarata) 
Liite 1 kohta 14 a muu kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ilmoituksenvarainen ul-
kona sijaitseva ampumarata. 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohta 13 a, muu 
kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohta 7 tarkoitettu ulkona sijaitseva ampuma-
rata.  
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  
 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Humppilan kunnassa toimii tekninen 
lautakunta. 
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34 §:n 2 momentin mukaan kyseinen toiminta 
kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistaviin lupa-asioihin 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohta 13 a, muu 
kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohta 7 tarkoitettu ulkona sijaitseva ampuma-
rata. 
  
 

ASIAN VIREILLETULO  
 

Hakemus on tullut vireille Humppilan kunnassa 21.12.2018. Lupahakemus on siir-
retty valmisteltavaksi Forssan seudulliseen ympäristönsuojeluun 24.4.2019. 
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET  
 

Hämeen lääninhallituksen päätös 4.6.1970 lupa ampumaradan rakentamiseen N:o 
1167/II 7504/20 C 70 Hum. 
 

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  
 

Humppilan kunnan kattavassa, 27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tul-
leeksi kuulutetussa Hämeen maakuntakaavassa 2040 ampumarata on merkitty 
ampumarata-alueena. Ampumarata sijoittuu sv-d lentoestealueen suojavyöhyk-
keelle. Ampumarata sijoittuu alueelle, jolla ei ole muita erityismerkintöjä. Alueella ei 
ole yksityiskohtaista yleis- eikä asemakaavaa.  
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
  

Ampumarata sijaitsee Huhdin kylässä, noin 4,5 km Humppilan keskustasta itään. 
Lähin vesistö on Humppilan keskustassa sijaitseva Koivistonlammi. Lähimmät 
asuinkiinteistöt sijaitsevat n. 520 metrin etäisyydellä koillisessa ja 650 m:n etäisyy-
dellä pohjoisessa. Lähin loma-asunto sijaitsee n. 600 m:n etäisyydellä luoteessa. 
Alue sijaitsee Kokemäenjoen vesistön alueella. Ampumarata-alue ei sijaitse luoki-
tellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Latovainion pohjavesialue, joka 
sijaitsee n. kilometrin etäisyydellä. Rata-aluetta lähinnä oleva luonnonsuojelualue 
on Peiliösuon alue SL 129, joka sijaitsee n.1,9 km:n etäisyydellä rata-alueesta 
kaakkoon. Rata-alueen ympäristö on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.  
 

AMPUMARADAN TOIMINTA 
 

Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Toiminta radalla on jatkunut vuodesta 1972 ja lupaa haetaan toistaiseksi.  
Radalla on haulikolle skeet ja trap radat sekä pienoiskiväärirata. Lisäksi on myös 
kiväärien kohdistusrata. Talviaikana 1.11.-28.2. välisenä aikana on sallittu vain ki-
väärien kohdistusammunnat ratamestarin luvalla. 1.3.- 31.10 välisenä aikana am-
muntaa on lähinnä keskiviikkoisin klo 17-21 ja lauantaisin klo 10-15, jolloin on met-
sästysseuran ohjatut yleiset ammuntavuorot. 
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Ampumaradat  
 
Alueella olevat ampumaradat:  

 1 kiväärirata 50 m, 1 ampumapaikka, 

 1 traprata 5 ampumapaikkaa 

 1 skeetrataa 8 ampumapaikkaa  

 90 m pituinen rata kiväärien kohdistusammuntoihin. 
 
Haulikolla ammutaan savikiekkoja. Kivääriradalla ammutaan maalitauluja luotien 
kasaantuessa maapenkkaan muutaman kymmenen metrin matkalle. 
 
Kivääriradalla ampuminen suoritetaan äänieristetystä ampumasuojasta. Kohdis-
tusammuntaradalla on myös ammuntakoppi. Rata-alueella sijaitsee lämpöeristetty 
ja sähköistetty hirsirakennus, Revon maja. Lisäksi radalla on kotarakennus, varas-
torakennus ja kuivakäymälä. 
 

Veden otto ja käyttö 
 
Humppilan Repo ry:n omistamalle ampumarata alueelle sijoitetulle metsästysmaja 
rakennus on liitetty Humppilan kunnan vesijohtoverkostoon.  
Rakennuksessa on myös vesi- WC. WC-vedet johdetaan tiiviiseen, muoviseen lo-
ka-autolla tyhjennettävään umpisäiliöön. Harmaat jätevedet on johdettu maaperä-
käsittelyyn. 
 

Jätehuolto 
 

Rata-alueelta haulikon hylsyt kerätään astioihin: Haulikon muoviset välitulpat jäävät 
maahan, mutta niistä ei aiheudu päästöjä. Alueella on metallinen 6 m3:n siirtolava-
säiliö, johon kerätään haulikon hylsyt. Astia toimitetaan jätteenkuljettajan välityksel-
lä tällä hetkellä Saloon. Savikiekot, luodit ja haulikon haulit jäävät maastoon. Luodit 
jäävät maalialueen taustavalleihin muutamien metrien matkalle. Haulit ja savikiekot 
levittäytyvät laajemmalle alueelle. 
 
Sekajätteet kerätään omaan erilliseen jäteastiaan. 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka  
 

Ratojen väliin on rakennettu maapenkkoja melun vaimentamiseksi. Kivääriratojen 
päässä taustapenkkoina ovat maapenkereet. 
 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 

Melu ja tärinä 
 
Hakemuksessa on esitetty skeet- ja trapratojen ammuntojen aiheuttamien melujen 
sapluunamallit melun leviämisestä. Trap-radan sapluunamallin mukaan 70 dB:n 
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melukäyrän sisäpuolelle 3 vakituista asuntoa ja 1 vapaa-ajan asunto.65 dB:n me-
lukäyrän sisäpuolella sijaitsee lisäksi 3 vakituista asuntoa ja 4 vapaa-ajan asuntoa. 
60 dB:n melukäyrän sisäpuolelle 11 vakituista asuntoa ja 10 vapaa-ajan asuntoa. 
 
Skeet-radan sapluunamallin mukaan 70 dB:n melukäyrän sisäpuolelle sijoittuu 7 
vakituista- ja 10 vapaa-ajan asuntoa. 65 dB:n melukäyrän sisäpuolelle lisäksi 3 va-
kituista asuntoa ja 60 dB:n käyrän sisäpuolelle lisäksi 20 vakituista asuntoa ja 4 
vapaa-ajan asuntoa. 
 
Ampumaradalla ei ole suoritettu melumittausta, koska melusta ei ole tullut valituk-
sia. 
 

Maaperäpäästöt ja niiden estäminen 
 
Kivääriradan taustapenkkaa on tarkoitus jatkaa ja korottaa lähellä olevalla maa-
penkassa olevilla maa-aineksilla, jotka ovat vanhan taustapenkan jäänteitä. 
 

Vaikutukset pohjaveteen ja pintavesiin 
 
Ampumarata ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Lähinnä oleva Latovainion poh-
javesialue sijaitsee n. kilometrin etäisyydellä ampumaradasta. 
Pienoiskivääriradan vastapenkka ja sivu suojavalli on rakennettu vesialtaan kai-
vauksesta saaduista maamassoista. Eli ammuntapaikan ja suojavallin välissä on 
vesiallas. Vesialtaasta on rakennu ylivuotoputki avo-ojaan. 
 
Pintavedet lähtevät alueelta avo-ojissa ensin rautatien alittavaan valtaojaan ja sen 
jälkeen Myllyjokeen. 
 

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 
 
Ampumarata alueen siisteyteen on pyritty kiinnittämään huomiota.  
 

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 

Taustapenkassa ja maaperässä on luoteja ja hauleja ja savikiekon kappaleita, jot-
ka aiheuttavat maaperän pilaantumisen riskin. Ampumarata-alue on merkitty maa-
perän tilan MATTI- tietojärjestelmässä pilaantuneeksi kohteeksi ID -tunnuksella 
20500. 

 
Ampumaradan toiminta aiheuttaa melua ympäristöön. Melusta ei kuitenkaan ole 
valitettu. 

 
TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU  
 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
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Lupahakemuksesta tiedottaminen  

 
Lupahakemuksesta on julkaistu kuulutus Humppilan kunnan virallisella ilmoitustau-
lulla ja internetissä osoitteessa www.humppila.fi 14.10. – 13.11.2019 sekä Forssan 
kaupungin internetsivuilla, osoitteessa www.forssa.fi  14.10. – 13.11.2019 välisen 
ajan sekä ilmoitettu kuulutuksesta Forssan Lehdessä 13.10.2019. Hakemuksesta 
on 8.10.2019 päivätyllä kirjeellä lähetetty tieto naapurikiinteistöjen omistajille (yh-
teensä 24 kirjettä). Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Humppilan kunnan-
talolla ja Forssan kaupungintalolla seudullisessa ympäristönsuojelussa. 
 

Tarkastukset ja neuvottelut  
 
Lupahakemuksessa mainitulla kiinteistöllä on 21.10.2019 suoritettu tarkastus.  
 

Lausunnot  
 
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu on pyytänyt 10.10.2019 päivätyllä kirjeellä 
lausunnon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Yhtymähallitus on kokouk-
sessaan 28.10.2019 § 164 antanut seuraavan sisältöisen lausunnon, jossa tode-
taan seuraavaa: 
Terveysvalvonnalle ei ole tullut valituksia Siron ampumaradan toiminnasta.  
 
Hakemuksessa esitetyistä melun leviämismalleista on vaikeaa todeta eri melualu-
eilla olevien kohteiden sijainti. Melun leviämismallit tulisi tehdä sellaiselle kartta-
pohjalle, josta on selkeästi nähtävissä mahdollisten häiriintyvien kohteiden sijainti. 
Hakija tulee velvoittaa selvittämään ampumaradan aiheuttama melutaso, mikäli 
toiminnasta aiheutuu valituksia. 
 
Ampumaradan turvallisuusohjeet ja selvitys hylsyjen jatkokäsittelystä tulisi esittää 
ympäristölupahakemuksen liitteenä. 
 
Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei ampumaradan toiminnasta ole 
havaittavissa muita tekijöitä, joista voisi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittamia 
terveyshaittoja ympäristön asukkaille. 
 
 

Muistutukset ja mielipiteet  
 
Määräaikaan mennessä hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. 

 
 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISU  
 

Humppilan kunnan tekninen lautakunta myöntää Humppilan Repo ry:lle ympäris-
tönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksessa esitetyn ampuma-

http://www.humppila.fi/
http://www.forssa.fi/
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radan toiminnalle, edellyttäen, että sitä ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tie-
tojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:  

 
 

Vastaukset lausuntoon 
  
Lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ilmene-
vällä tavalla.  

 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 
Toimintaa koskevat yleiset määräykset 

 
1. Ampumaradan ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, että 

toiminnasta aiheutuva melu, päästöt maaperään, vesiin tai pohjaveteen tai muu 
syy eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäris-
tön vahingollista muuttumista tai roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alenemis-
ta. 
 

2. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on selvitettävä toiminnan ympäristövaikutukset 
ja ryhdyttävä Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämiin 
ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. 
(YSL 6 §, 7 §, 16 §, 52 §, 53 §, 66 §, JäteL 72 §, 73 §, NaapL 4 §, 17 §) 
 

3. Luvan saajan on huolehdittava ampumaradan merkitsemisestä niin, etteivät sivul-
liset tai eläimet joudu ampumaradan vaara-alueelle eikä ammunnasta aiheudu 
näille vaaraa. (YSL 11 §, 15 §) 

 
Perustelu: 
 
Ampumarata-alueen ympäristönsuojelun tasosta on huolehdittava ja sitä on kehi-
tettävä parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jotta toiminta 
ei aiheuta terveys-, tai ympäristöhaittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei 
saavuteta tai toiminnassa syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, 
toiminnan harjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin haittojen ehkäise-
miseksi tai poistamiseksi. 
 
 

 Radat ja toiminta-aika 
 

4. Ampumaradalla on pienoiskiväärirata 50 m, aseiden kohdistusammunta rata ja 
haulikkoradoista yksi skeet- ja yksi trap-rata. Radat ja niiden vuotuiset ammunta-
määrät on esitetty hakemuksessa.  
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5. Rata on säännöllisessä käytössä 1.3–31.10. välisen ajan. 

Ampumaradalla on noudatettava seuraavia käyttöaikoja: 
 keskiviikkoisin  klo 17.00–21.00 
 lauantaisin klo 10.00–15.00 

 
6. Säännöllisen käyttöajan ulkopuolella 1.11. – 28.2. (talviaikainen käyttö) radalla 

voidaan käydä tekemässä satunnaisia kiväärien kohdistusammuntoja vain rata-
mestarin luvalla. 
 

7. Luvan saajan on valvottava, että ampumarataa käytetään ainoastaan lupamää-
räyksessä sallittuina aikoina ja että radan käyttäjät muutoinkin noudattavat tässä 
luvassa annettuja määräyksiä. (YSL 7 §, 52 §, YSA 15 §, NaapL 17 §) 
 
 Perustelu: 
Ampumaradan käyttöaika on myönnetty hakemuksen mukaisena. Ampuma-aikoja 
rajoitetaan asutukselle aiheutuvan viihtyvyyshaitan vähentämiseksi. 

 
 
Melun raja-arvot ja melutasojen tarkkailuvelvoitteet 
 
8. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäismelutaso-

na impulssiaikavakiolla (LAlmax) määritettynä asumiseen käytettävillä alueilla 65 
dB asuinalueilla eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla 60 dB.  

 
9. Mikäli melutaso tai melun leviämistä estävät tekijät muuttuvat tai tulee muutoin 

tarpeelliseksi määrittää ampumamelun taso jossakin häiriölle alttiissa kohteessa, 
ympäristönsuojeluviranomainen voi edellyttää hakijaa teettämään meluselvityksiä. 
(YSL 7 §, 52 §, 62 §, 90 §, 142 §, NaapL 17 §, VNp 53/1997) 
 
Perustelu: 
  
Ampumaradan aiheuttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihty-
vyyden turvaamiseksi on ohjeena, että melutaso ei saa ylittyä. Olosuhteiden 
muuttuessa ja muutoin tarvittaessa viranomainen varaa mahdollisuuden teettää 
meluselvityksiä. Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin meluntorjuntatoi-
menpiteisiin, mikäli todetaan, että meluohjearvot ylittyvät. Määräys melun enim-
mäistasosta perustuu valtioneuvoston päätökseen (VNp 53/1997) ampumaratojen 
aiheuttaman melutason ohjearvoista. 
 
 

Päästöt maaperään ja pohjaveteen 
 

10. Kiväärien kohdistusammuntaradan taustavallia on tarkoitus korottaa vieressä ole-
van vanhan taustavallin maa-aineksilla. Työ tulee dokumentoida mahdollisimman 
hyvin. 
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11. Mikäli ampumarata-alueella suoritetaan myöhemmin maa-ainesten kaivua tai 
vaihtamista esimerkiksi rakentamisen tai purkamisen yhteydessä, maa-ainesten 
mahdolliset haitta-aineet on selvitettävä ennen töihin ryhtymistä. Selvitys on toimi-
tettava hyvissä ajoin ennen töihin ryhtymistä ympäristöluvan valvontaviranomai-
selle. Myöhemmin toteutettavien mahdollisten suojavalleina toimivien maavallien 
rakentamiseen ja korottamiseen saa käyttää vain puhtaita maa-aineksia. 
 

12. Haulikkoratojen alueella tulee välttää humuskerroksen pinnan rikkomista. Haulik-
koratojen ulkopuolelta tulee käytetyt kiekonkappaleet kerätä pois siinä määrin, 
kun se on kohtuullisin työpanoksin tehtävissä. 

 (YSL 6 §, 7 §, 16 §, 20 §)  
 

Perustelu: 
 
Luodit sisältävät lyijyä ym. raskasmetalleja ja pilaantumisen selvittäminen on tar-
peen maamassoja kaivettaessa ja perusteltua maamassojen loppusijoituspaikan 
selvittämiseksi ja pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. 
 
Kivääri- ja pistooliradat ovat sekä maaperän pilaantumisen estämisen, että kun-
nostuksen kannalta helpommin hallittavissa kuin haulikkoradat. Haulikkoammun-
nassa haulit ja savikiekot leviävät laajalle. Ehkäisevät toimet uhkien ja vaarojen 
poistamiseksi ja minimoimiseksi ovat erityisen tärkeitä. Pääasiallisin ampumara-
doilla syntyvä haitta-aine on lyijy, mutta saastumista aiheuttaa myös antimoni, ar-
seeni, kupari, sinkki ja nikkeli. 
 
 

Jätehuolto 
 

13. Toiminnassa syntyvät jätteet, joille talteenottojärjestelmä on olemassa, tulee toi-
mittaa hyötykäyttöön. 

 
14. Jätteet tulee varastoida siten, etteivät ne aiheuta roskaantumista tai ympäristön 

pilaantumisen vaaraa. Ampumarata-alue ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. 
 Alueelta syntyvät sekajätteet tulee kerätä erilliseen jäteastiaan toimittaa asianmu-

kaiseen vastaanottopaikkaan. Vesi-WC:n jätevedet tulee johtaa tiiviiseen umpisäi-
liöön. Umpisäiliön jätevedet tulee kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 
 

15. Metalliset hylsyt ja haulikon hylsyt tulee kerätä erikseen, niille varattuihin astioihin. 
Hylsyt on kerättävä talteen ja toimitettava jätteenkäsittelylaitokselle tai toimitetta-
va hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva lupa 
vastaanottaa niitä.  
 

16. Ampumaradan taustavallien luotien iskemäkohtien ja ampumapaikkojen edustan 
pintamaan luotijäte ja raskasmetallipitoinen maa-aines on poistettava ja toimitet-
tava asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn silloin kun radan rakenteita uusitaan. 
(YSL 7 §, 16 §, 52 §, 58 §, 66 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §, 120 §) 
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Perustelu: 
 
Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on pyrittävä hyödyntämään 
ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana. Toiminnanharjoittajan on huoleh-
dittava asianmukaisesta jätehuollon järjestämisestä. Jätteistä ei saa aiheutua 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
 

17. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitty-
mistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käytäntöjä (esim. äänen-
vaimentimet, lyijyttömät haulit, käytettyjen hylsyjen ja haulien hyötykäyttö, kivihiili-
tervattomat savikiekot) on hyödynnettävä niin, että päästöt ja ympäristövaikutuk-
set ampumaratatoiminnasta ovat mahdollisimman vähäisiä. 

 (YSL 8 §, 20 §, 52 § ja 53 §) 
 

Perustelu: 
 
Määräys perustuu parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukseen. Toiminnan-
harjoittajan selvillä olo velvollisuuteen kuuluu parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
ja parhaiden käytäntöjen seuraaminen ja niiden käyttöönotto (mm. äänenvaimen-
timet, luotien talteenotto, suojarakenteet) 
 
Ympäristöministeriö on julkaissut selvityksen ”Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT), Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta 2014”, jossa on kuvattu am-
pumaratojen tämänhetkinen BAT-ohjeistus. 
 

  
Vastuuhenkilön nimeäminen 

 
18. Luvan haltijan on nimettävä ampumaradan hoidosta ja valvonnasta vastaava, riit-

tävän asiantuntemuksen omaava henkilö, joka vastaa ampumaradan toiminnasta 
ja rakenteiden toimivuudesta. Vastuuhenkilön tulee olla selvillä ympäristölupapää-
töksestä ja sen määräyksistä. 

 (YSL 6 §, 8 §, 52 §) 
 
 Perustelu:  
 
 Määräys koskee ampumaratatoiminnasta vastaavan henkilön nimeämistä. Hänen 

tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen sisällöstä. Ampumaradan ym-
päristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi ja viranomaisten yhteydenpidon 
helpottamiseksi on tarpeen, että toiminnalle on nimetty ympäristöasioista vastaa-



     
                                                          Tekn.ltk 15.1.2020  § 6 Liite 1 

 

  

10/14 

va henkilö, jonka on tunnettava toimintaa koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät 
säännökset ja määräykset. 

  
 

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 

19. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan 
vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

  
20. Toiminnan päätyttyä on ampumarata-alueelta poistettava tarpeettomat rakenteet 

ja jätteet (mm. hauli-, luoti-, ja kiekkojäte). Alueen maaperän kunto tulee selvittää 
ja tehdä tarpeelliset kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tulevaa käyttö-
tarkoitusta vastaavaan kuntoon. Maaperän kunnostamiselle tulee hakea tarvitta-
essa erillinen ympäristölupa. 

 (YSL 29 §, 52 §, 62 §, 89 §, 94 §, 170 §, JL 72 §) 
 

Perustelu: 
 

 Määräys on tarpeen toiminnan lopettamisen jälkeisten velvoitteiden täyttämiseksi. 
Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa 
myös luvanvaraisen toiminnan päätyttyä lupamääräysten mukaisesti tarvittavista 
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä 
ja tarkkailusta. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyneet ympä-
ristöriskit ja jätteet on poistettu. 

 
 

Tiedottaminen ja valvonta 
 

21. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut vaati-
mukset annetaan tiedoksi kaikille ampumarata-aluetta käyttäville. Ampumaradan 
käyttöajat tulee olla selvästi nähtävissä paikassa ampumaradalla esillä. Ampuma-
radan turvallisuusohjeet tulee olla radalla nähtävillä. Luvan saajan on valvottava, 
että ampumaratoja käytetään ainoastaan lupamääräyksissä sallittuina aikoina ja 
että ratojen käyttäjät muutoinkin noudattavat tässä luvassa annettuja määräyksiä. 

 (YSL 6 §, 52 §) 
 
 Perustelu: 
 
 Määräyksellä varmistetaan, että toiminnanharjoittaja tiedottaa radan toimintaa 

ohjaavan ympäristöluvan sisällöstä ampumaradan käyttäjiä ja valvoo radan käyt-
töä. 
 

 
Kirjanpito ja raportointi 

 
22. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa ampumaradan käytöstä. 
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23. Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain 
seuraavan helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin: 

 ammuntapäivien lukumäärä 

 laukausten määrä radoittain 

 lyijyn vuosittainen kertymä 

 syntyneiden jätteiden määrä ja toimituspaikat 

 kilpailut ja muut erityistapahtumat 

 toiminnasta mahdollisesti tulleet huomautukset/ valitukset 

 vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa. 
 
 (YSL 6 §, 62 §, 94 §, 172 §, JL 118 §, 119 § ja 122 §) 
 
Perustelu: 
 
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövai-
kutusten selvittämiseksi ja valvonnallisista syistä. Ympäristönsuojelun edistä-
miseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava sel-
villä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen 
seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa 
ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän 
luvan valvontaa varten. 
 
 

Luvan voimassaolo 
 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennai-
sia muutoksia, toiminnanharjoittajan tulee hakea muutosten osalta tarkistamista 
ympäristölupaan ennen toimen piteisiin ryhtymistä. 
(YSL 29 §, 87 §) 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä on 
näitä säännöksiä luvan estämättä noudatettava.  
 
 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 

Luvan myöntämisen perusteet 
 

Ulkona sijaitseva ampumarata edellyttää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista 
ympäristölupaa. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja 
noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jäte-
lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.  

 
Luvan myöntämisen edellytykset   
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Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jäte-
lain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntä-
misen ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla 
lain 52 §:ssä tarkoitettuja lupamääräyksiä. 
 
Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 
huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhtei-
den huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
Toiminnassa käytetään osittain parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdolli-
simman hyviä terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmiä. Siltä osin, kun käy-
täntö ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista, niin ympäristön pilaan-
tumista ehkäistään säännöllisellä seurannalla sekä myöhemmin toteutettavilla pa-
rannuksilla. 

 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  
 

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6 §, 7 §, 8 §, 11 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 
20 §, 22 §, 27 §, 29 §, 34 §, 39 §, 44 §, 48 §, 49 §, 51 §,52 §, 53 §, 58 §, 62 §, 66 
§,70 §, 83 §, 84 §, 85 §, 87, 89 §, 90 §, 94 §, 96 §, 133 §, 140 §, 141 §, 142 §, 
170 §, 172 §, 190 §, 191 §, 205 §  
 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2 §, 3 §, 4 §, 11 §, 13 §, 14 §, 15 §, 21 
§  
 
Jätelaki (JL 646/2011) 13 §, 15 §, 28 §, 29 §, 72 §, 91 §, 118 §, 119 §, 120 §, 122 
§  
 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL26/1920) 17 §, 
 
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 
(VNp 53/1997) 
 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 
 
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 
1308/2015) (muut.1090/2016) 
 
Ympäristönministeriö: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ampumaratojen 
ympäristövaikutusten hallinta 2014 
 
Ympäristöministeriö: Ampumaratojen ympäristölupa 2012, AMPY-työryhmän 
opas, Suomen Ympäristö 23/2012 
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YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN   
 

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 1340 euroa.  
Maksun suuruus perustuu Humppilan kunnanvaltuuston 18.9.2001 § 63 hyväk-
symään ja 1.1.2002 voimaan tulleeseen Humppilan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen taksaan. (YSL 205 §) 
 
Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan voimassaoloaikana ym-
päristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mu-
kaisesti erikseen.   

 

 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN  
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.1.2020. 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN 
  

Päätös  
 
 Humppilan Repo ry 

 
Jäljennös päätöksestä  

 
Humppilan kunnanhallitus  
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä  
Hämeen ELY-keskus 

 
Ilmoitus päätöksestä  

 
Asianosaiset, joille on lähetetty tiedoksianto hakemuksesta 
 
Tästä päätöksestä kuulutetaan Humppilan kunnan internet-sivuilla sekä Forssan 
kaupungin internet-sivuilla ja ilmoittamalla Forssan Lehdessä.  

 
Lisätiedot  

 
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Erja Klemelä, puh. 040 1416 853 

 
MUUTOKSEN HAKU  
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. Valitus lähetetään Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päät-
tyy 26.2.2020. Valitusosoitus on liitteenä.  
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Valitusoikeus tähän päätökseen on:  
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;  
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden-, tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen 
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;  
 -toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympä-
ristövaikutukset ilmenevät  
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisella  
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella  
 

LIITTEET  
 

Valitusosoitus  
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VALITUSOSOITUS  

  

Valitusviranomainen  

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittä-

västä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

  

Valitusaika  

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 27.1.2020 sitä mää-

räaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 26.2.2020  

  

Valitusoikeus  

Päätöksestä voivat valittaa  

 asianosaiset  

 rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-

suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysy-

myksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät  

 toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät  

 valtion valvontaviranomainen  

 toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa 

yleistä etua valvova viranomainen  

  

Valituksen sisältö  

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava   

 päätös, johon haetaan muutosta  

 valittajan nimi ja kotikunta  

 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoi-

tukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava 

Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)   

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta   

 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan  

 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta säh-

köisesti (faksilla tai sähköpostilla)  

  

Valituksen liitteet  

Valituskirjelmään on liitettävä  

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle  

mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival-

lasta  
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Valituksen toimittaminen  

  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä 

määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähet-

tää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-

tävissä 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 8.00 - 16.15  

  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

  

Oikeudenkäyntimaksu  

  

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa 

laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.  

  

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) sään-

nöksiä.   

  

  

 


