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It is estimated that there is total of 2000 - 2500 shooting ranges in Finland and around 1000 
of them are active. Most outdoor venues in Finland, has been established long before the 
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construction costs must have been one of the main criteria. In some cases, this 
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1    JOHDANTO 

1. 1 Tausta, tavoitteet ja toteutus 

Ampumaradat aiheuttavat laaja-alaista maaperän pilaantumista. Etenkin pohjavesialueilla 

tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien ampumaratojen haitta-aineet 

(pääsääntöisesti raskasmetallit) muodostavat terveysriskiä alueen asukkaille ja eliöstölle 

joutuessaan pohjaveden kautta talousveteen ja sitä kautta elimistöön. Pitoisuuksiensa 

vuoksi haitallisempana pidetty lyijy on lisäksi joissakin tapauksissa ollut esteenä alueen 

asuin- ja virkistyskäytölle. Lisäksi lyijy voi aiheuttaa terveyshaittoja esimerkiksi 

joutuessaan ravintoketjuun tai hengitysilmaan.  

Viime vuosien aikana Suomessa on kunnostettu lukuisia, käytössä olevia tai jo käytöstä 

poistettuja ampumarata-alueita.  Johtuen pilaantuneiden maa-alueiden laajoista pinta-

aloista, puhdistushankkeet ovat kustannustasoiltaan yleensä hyvin kalliita. Eräs 

kustannustehokas tapa puhdistustarpeen ja laajuuden arviointiin on riskianalyysityökalu 

jota voi käyttää ampumarata-alueiden puhdistustarpeen arviointiin. 

 

Diplomityön tavoitteena on selvittää riskianalyysityökalun soveltuvuutta viranomaisten 

tarpeisiin ampumaratojen puhdistustarpeen arvioinnissa ja valita sen perusteella sopivia 

kustannustehokkaita kunnostusmenetelmiä. Yhtenä kynnyskriteerinä pidettiin vuonna 2007 

valtioneuvoston laatimaa PIMA-asetusta joka asetti uusia ohje- ja kynnysarvoja maa-

alueiden kunnon määrittämiseksi. 

 

Tässä tutkielmassa keskitytään riskinarvioinnin toteuttamiseen käytännön näkökulmasta, 

huomioon ottaen uuden asetuksen vaikutus arviointikäytäntöihin. Näköpiirissä on, että 

asetuksen myötä arviointien määrä tulee huomattavasti lisääntymään, jolloin resurssisyyt 

ajavat käyttämään arvioinneissa nopeita ja yksinkertaisia menetelmiä. 

 

Tässä työssä työkalun tärkeimpänä soveltamisena pidetään pohjavesien pilaantumisriskin 

arviointia ampumarata-alueilla.  

 

Tutkimus toteutettiin hankkeeseen osallistuneiden Kokkolan kaupungin ja Länsi-Suomen 

ympäristökeskusten yhteistyönä. Esimerkkikohteiksi valittiin Kokkolan kaupungissa 
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sijaitsevaa Kälviän ampumarata-aluetta. Syynä alueen valintaan on ollut ennen kaikkea sen 

sijaitseminen pohjavesi-alueiden läheisyydessä jolloin kunnostustarve on ollut hyvin 

todennäköinen. Työn tuloksena alueelle laadittiin ehdotuksen kunnostustavasta. 

1.2 Rajaukset 

Työn pääpaino on lyijyn päästöillä, kulkeutumisella ja vaikutuksella pohjavesiin koska sen 

osuus haitta-aineista ja vaikutus on ylivoimaisesti suurin. Tästä huolimatta, myös muita 

haitta-aineita otettiin huomioon tilanteissa joissa niiden pitoisuudet olivat hälyttävän 

korkeita. Selvityksessä ei tehty käytännön ekologista eikä terveydellistä riskiarviointia 

johtuen tarvittavien mittaustulosten puutteesta. 

1.3 Lähdetiedot 

Esimerkkitapauksen lähdetietoina on käytetty laadittuja tutkimusraportteja, suunnitelmia 

joita saatiin työn yhteistyöhenkilöltä sekä riskienhallinta-työkalu.   

2    AMPUMARATOJEN RISKITEKIJÄT 

2.1 Historia ja toiminta 

Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan 2000 - 2500 ampumarataa joista aktiivisessa 

käytössä on noin 1000 kpl. Puolustusvoimilla on käytössään 49 ampumarata-aluetta. joilla 

on 200 käytössä olevaa rataa. Yleisesti voidaan olettaa, että jokaisessa suomalaisessa 

kunnassa on ainakin yksi ampumarata, useissa kunnissa niitä on kuitenkin useimpia, jopa 

kymmeniä. 

Suomen vanhimmat ampuma-radat ovat 1800 luvulta. 1900 - 1950 lukujen välisenä aikana 

perustettiin 128 ampumarataa, 1960-luvulla 226 kpl sekä lähes yhtä monta 70- ja 80-

luvulla. (Naumanen et al. 2002, 15)  

 

Ampumarataverkko koostuu olemassa olevista ampumaradoista ja uusista suunniteltavista 

ja rakennettavista ampumaradoista. Olemassa olevista radoista on merkittävä osa 

aktiivikäytössä, vaikka käytön taso vaihtelee. Joillakin radoilla on mahdollista harrastaa 

jopa monipuolista kansainvälistä kilpailutoimintaa. Jotkut radat mahdollistavat kansallisen 

tai alueellisen kilpailutoiminnan. Osa radoista sopii pelkästään paikalliseen kilpailu- tai 
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harjoitustoimintaan. Muutamien uusien ampumaratojen tai ampumakeskusten 

rakentamishankkeita on vireillä. Väestön siirtyessä entistä enemmän maan eteläosiin 

työpaikkojen perässä, siitä aiheutuu Etelä-Suomen ampumaradoille paineita 

harrastajamäärän kasvaessa. Maan käytön suunnittelu aiheuttaa myös Etelä-Suomen 

ampumaradoille paineita asumis- ja virkistyskäytön tarpeiden kasvaessa. 

(Ampumaurheiluliitto, 2003, 4)  

2.2 Omistussuhteet ja jäsenet 

Suurin osa ampumaratojen maa-alueista, 41 %, ovat yksityisomistuksessa. Kunnan 

omistuksessa on 13 % ja valtiolla 10 % ampumaratojen maa-alueista. Loput omistussuhteet 

eivät ole selkeästi määritettävissä koska osa alueista on yhteisomistuksessa.  (Naumanen et 

al. 2002, 14)  

  

Suomen Ampumaurheiluliitto on Suomen ampumaseurojen liitto, johon kuuluu 312 

jäsentä. Seuroissa on yhteensä yli 34 000 jäsentä, joista aktiiviharrastajia on noin 15 000 

(Suomen Ampumarataliitto 2006). SAL:n toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää 

ampumaurheilua Suomessa sekä vaikuttaa ja osallistua kansainväliseen 

ampumaurheilutoimintaan. Liiton missiona on edistää ja kehittää turvallista, 

ampumaradoilla tapahtuvaa ohjattua ampumaurheilutoimintaa. (Ampumaurheiluliitto. 

2003, 10)  

2.3 Ampumalajien yleiskuvaus 

Suomen ampumaradoilla harrastettavat ampumalajit voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: 

pistoolilajit, kiväärilajit, haulikkolajit ja riistamaalilajit. Muita lajeja ovat practieal-

ammunta, siluettiammunta, mustaruutiammunta, kasa-ammunta, metsästys-ammunta ja 

reserviläisammunta. Ammunta kuuluu osana myös ampumahiihtoon ja -juoksuun, 

nykyaikaiseen viisiotteluun sekä useisiin sotilas- moniotteluihin. Lisäksi se on kiinteä osa 

sotilas- ja poliisikoulutusta sekä jossain määrin myös vartijakoulutusta. 

 

Kivääri- ja pistoolilajeissa ammutaan paikallaan olevia ja liikkuvia maalitauluja 

luotipatruunoilla. Ampumaradoilla tapahtuva haulikkoammunta perustuu lentävien 

savikiekkojen ammuntaan, joten lajit vaativatkin luotiaselajeihin verrattuna huomattavasti 

suuremman toimintapinta-alan. Haulipanos muodostuu sadoista pienistä (lyijy)kuulista, 
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jotka lähtevät piipusta yhtenä panoksena ja hajaantuvat nopeasti. Vaikka tehokas 

ampumamatka rajoittuukin noin 35 metriin, niin haulit leviävät useiden hehtaareiden 

alueelle (Viinamäki. 2007, 4). 

2.3.1 Kivääri- ja pistoolilajit 

Luotiaseiden osumatarkkuus ja lentomatkat ovat haulikkoaseisiin verrattuna huomattavasti 

suurempia. Luodit voivat lentää aukealla alueella edullisimmalla lähtökulmalla ammuttuna 

jopa 5 km päähän (Naumanen et al. 2002, 26). Ampumakilpailujen ampumamatkat 

vaihtelevat yleensä 10 - 300 metrin välillä. Poikkeuksena ovat siluetti- ja kasa-

ammuntalajit, joissa ammutaan kilpailuluokasta riippuen jopa 500 ja 600 metriin (Kasa-

ammunnan kilpailusäännöt Ka/2005; Siluetti- lajien säännöt Sil/98). 

Kiväärilajit jaetaan eri kaliipereilla ammuttaviin kilpailu-, metsästys- ja harrastus-

ammuntoihin. Kilpailulajeihin kuuluvat 10 metriltä ammuttava ilmakivääri, 50 metriltä 

ammuttava urheilu- ja pienoiskivääri sekä 300 metriltä ammuttavat vapaakivääri ja 

vakiokivääri. Muita kiväärilajeja ovat siluetti- ja kasa-ammunta. Lisäksi kiväärilajeihin 

kuuluvat eri riistamaalilajit (olympiakivääri-, hirvi- ja villikarjuammunta) sekä Suomen 

Metsästäjäinliiton metsästysampumalajit, joita ovat muun muassa metsästyshirvi ja 

metsästysluodikko. 

 

Hirviradoilla harrastetaan sekä urheilu- että metsästyshirviammuntaa. Urheiluhirvirata on 

periaatteessa samanlainen kuin metsästysammunnassa käpertävä juoksevan hirven rata. 

Metsästyshirviammunnassa on kuitenkin oltava erillinen seisovan hirven ammuntapaikka, 

jossa maalitaulu pysyy paikallaan. Hirvi- ammuntakilpailuissa ampumaetäisyys on 100 

metriä ja ampumakokeessa 75 metriä. Ampumakokeella tarkoitetaan metsästyslain 

(615/93) 21 § määräämää ampumakoetta, jota edellytetään kaikilta hirven ja karhun 

metsästäjiltä. Ampumakokeen suorittamiseksi metsästyshirvi- ratoja onkin perustettu 

jokaisen riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Metsästyshirviammunnat ovat myös 

suositumpia käyttäjämäärien mukaan arvioitaessa (Naumanen et al. 2002, 26.). 

Pistooliammunta on Suomen yleisin ampumalaji. Pistoolilajeihin kuuluvat olym-

piapistooli, urheilupistooli, vakiopistooli, isopistooli, pienoispistooli, vapaapistooli ja 

ilmapistooli. Pistoolilajit ammutaan yleensä 10–50 metrin etäisyyksiltä, tosin 

siluettilajeissa ampumamatkat vaihtelevat 25 - 200 metriin. Aseena käytetään tavallisesti 
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0.22 kaliiperin puoliautomaattipistoolia tai revolveria. (Pistoolilajien tekniset 

erityissäännöt P/98.) 

Practical-ammunnassa ampuja joutuu erilaisten ampumatehtävien eteen, jotka hänen on 

ratkaistava sääntöjen rajoissa mahdollisimman tehokkaasti. Practical- kilpailu koostuu 

useista eri suorituspaikoista eli ampumaosuuksista, jotka eroavat suuresti toisistaan. 

Lajissa käytetään enimmäkseen pistoolia tai revolveria, mutta myös kiväärillä ja 

haulikolla ammuttavia kilpailuja jäljestetään. (Practical- lajien säännöt IPSC/98.) 

Pistooli-, haulikko- ja kivääriaseilla voi ampua samalla radalla, kunhan rata-alueen 

suunnittelussa eri aselait on huomioitu. 

Kivääri- ja pistoolilajeihin kuuluu myös perinteinen mustaruutiammunta. Laji on saanut 

nimensä siitä, että aseissa käytetään savuavaa mustaruutia. Lajissa ammutaan vanhoilla 

suustaladattavilla pistooleilla ja kivääreillä.  

Mustaruutiammunnassa ympäristöön vapautuu savua ja nokea enemmän kuin sa-

vuttomilla ruudeilla ammuttaessa. Vaikka ulkona ammuttaessa päästöt laimenevatkin 

nopeasti, niin ampujat voivat hengittää laukauksen yhteydessä muodostuvia kaasuja. 

Mustaruutiampujien päästöille altistumisesta on kuitenkin vain vähän tietoa, joten lajia ei 

voi lukea varsinaisesti terveydelle haitalliseksi harrastukseksi. (Asikainen et al. 2005, 55–

56) 

2.3.2 Haulikkolajit 

Suomen yleisimmät haulikkolajit ovat skeet- ja trap-ammunta, ja ratoja onkin miltei 

jokaisessa kunnassa. Skeet- ja traplajit muistuttavat toisiaan, sillä molemmissa lajeissa 

ammutaan kiekonheittimien heittämiä kiekkoja. Muita haulikkolajeja ovat sporting ja 

compak-sporting. Sporting on etenkin metsästäjien harjoittelema laji, jossa ammutaan 

luontoon rakennetulla radalla kiekkoja, joiden lentoradat jäljittelevät eri riistalintujen 

lentoratoja. (Haapaniemi et al. 2005, 5.) 

Skeet-kilpailuissa ammutaan poistuviin, vastaan tuleviin ja molempiin suuntiin sivuttain 

lentäviin savikiekkoihin Ammunnassa saa käyttää korkeintaan 12 kaliiperista haulikkoa, 

ja patruunoissa saa käyttää enintään 2 mm kokoisia hauleja. Skeet-ammunta tapahtuu 

ampumaradalla, johon kuuluu kaksi kiekonheitintornia (korkea ja matala) ja kahdeksan 

ampumapaikkaa. Muita skeet-lajeja ovat metsästys-skeet ja kaksois-skeet, jossa am-
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mutaan molemmista torneista yhtä aikaa lentäviä kaksoiskiekkoja. (Haapaniemi et al. 

2005, 7) 

 

Trap-lajeissa ammutaan ampumapaikan edessä olevasta heitinhaudasta ampumapaikalta 

katsoen eteenpäin lentäviä savikiekkoja. Trapissa (tunnetaan myös nimellä olympia-trap) 

on viisi ampumapaikkaa rinnakkain heitinhaudan takana. Jokaisella ampumapaikalla on 

kolmen heittimen muodostama heitinryhmä, joten heitinhaudassa on yhteensä 15 

kiekonheitintä. (Haapaniemi et al. 2005, 9) 

Muita trap-lajeja ovat kaksoistrap, automaattitrap, kansallinen trap ja metsästystrap. 

Kaksoistrapissa ammutaan yhtä aikaa lentäviä kiekkoja samaan tapaan kuin 

kaksoisskeetissa. Kansallisessa, automaatti- ja metsästystrapissa käytetään vain yhtä 

kiekonheitintä. Metsästytrap-radalla kiekonheitin sijaitsee erillisessä suojakopissa. Lisäksi 

heittimessä on sivuliike- moottori, joka tuo kiekkojen lentosuuntaan huomattavasti 

suurempaa vaihtelua kuin muissa trap-lajeissa. (Haapaniemi et al. 2005, 9) 

2.4 Ampuma-ratojen jaottelu 

Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tekemän kartoituksen perusteella, kivääriradat ovat 

yleisimpiä, seuraavaksi eniten on haulikkoratoja ja vähiten pistooliratoja. (Kuva 2.1.) Osa 

vanhoista, jo suljetuista radoista eivät ole enää määriteltävissä, mutta oletettavasti kyse on 

kivääriradoista. (Naumanen et al. 2002, 16) 

 

 
Kuva 2.1. Kartoitettujen ampumaratojen jakautuminen ampumalajeittain. 
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Valta-osa (69 %) ampumaradoista ovat kooltaan melko pieniä, alle 5 hehtaarin laajuisia. 

Nämä radat ovat kivääri- ja pistooliratoja. Näillä alueilla luodit kasaantuvat maalitaulujen 

takana olevaan taustapenkkaan muutaman kymmenen metrin alueelle. Suuria, yli 20 

hehtaarin laajuisia ampumaratoja on kartoituksen mukaan noin 5 %. Nämä ovat 

pääsääntöisesti savikiekkoammuntaan tarkoitetut haulikkoradat. Niissä haulit leviävät 

laajalle, jopa 10 hehtaarin alueelle. Koska kaikista ampumaradoista noin 30 % ovat 

haulikkoratoja, voidaan olettaa määrän olevan todellisuudessa suurempi. (Naumanen et al. 

2002, 23) 

2.5 Ampuma-ratojen sijoittuminen 

Neljännes ampumaradoista sijaitsee yli kilometrin päästä vesistöistä, 8 % taas alle sadan 

metrin päässä vesistöistä. Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsee 21 % ampumaradoista ja 

pohjavesialueella 28 %. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen vuonna 2001 tekemän 

selvitysten mukaan vedenottamoiden ja asuma-alueiden lähellä on arviolta 50 – 60 

toimivaa tai suljettua rataa, joiden kunnostustarve tulisi selvittää mahdollisimman pian. 

Suomalaisista ampuma-radoista merkittävä osa siis sijaitsee pohjavesialueella mikä 

aiheuttaa veden pilaantumisriskiä. Useissa tapauksissa ampumarata-alueet sijaitsevat 

harjualueilla koska vanhat sorakuopat muodostavat luonnollisen taustavallin. Samalla 

kuitenkin nämä harjut sijaitsevat juuri pohjavesi-alueella.  

Pohjavesiottamot taas harvemmin sijaitsevat ampumaratojen välittömässä läheisyydessä, 

ainoastaan noin 1 % tapauksissa. Valtaosa pohjavedenottamoista (60 %) sijaitsevat yli 

kilometrin päästä. (Naumanen et al. 2002, 18) 

2.6 Ampuma-ratojen haitta-aineet 

Ampumaratojen yleisin haitta-aine on lyijy. Maaperässä on ammuntalajista riippuen 

muitakin raskasmetalleja kuten kupari, antimoni, nikkeli ja sinkki. Lisäksi maaperään voi 

joutua PAH-yhdisteitä, joita on haulikkoammuntaan käytettävissä savikiekoissa. Yleensä 

haitta-aineet pidättyvät maan pintakerrokseen, mutta joillakin radoilla metalleja on liuennut 

pohjavesiin. Myös sienissä ja sammalissa on löydetty lyijyä ampumaratojen alueella. Lyijy 

pysyy jopa kymmeniä vuosia maaperässä vielä ampumaradan toiminnan päätyttyäkin, sillä 

radalle ja taustavalleihin jääneet luodit ja haulit rapautuvat hitaasti.  
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Lisäksi ampumapaikoille usein kasaantuvat patruunojen hylsyt jotka saattavat aiheuttaa 

alueen roskaantumista. Kivääriradoilla syntyvät käytetyt hylsyt menevät nykyään kaikki 

uusiokäyttöön. (Naumanen et. al 2002, 27) 

2.7 Luoti- ja hauliammusten koostumus  

Kiväärin ja pistoolin patruunat muodostuvat neljästä komponentista: hylsystä, luodista, 

nallista ja ruudista. Näistä nalli ja luoti on koottu eri osista. Hylsy muodostaa patruunan 

rungon, johon luoti ja sytytysjärjestelmä eli nalli kiinnittyvät. Yleisin raaka-aine on 

kuparin ja sinkin seos, ns. hylsymessinki, joka sisältää n. 72 % kuparia ja n. 28 % sinkkiä. 

(AMPY-työryhmä. 2011, 11) Metsästyksessä ja rata ammunnassa käytettävät luodit 

voidaan jakaa neljään perustyyppiin: lyijyluoteihin, kokovaippaluoteihin, 

lyijykärkiluoteihin eli puolivaippaluoteihin ja erikoisluoteihin. Lyijyluotia käytetään 

esimerkiksi pienoiskiväärissä, jossa luodin nopeus on alhainen. Luoti hajoaa helposti mihin 

tahansa esteeseen osuessaan. Kokovaippaluoteja ladataan kaikkiin yleisesti käytössä ole-

viin kaliipereihin. Siinä luotivaippa peittää luotiytimen kokonaan sisälleen. Koko- 

vaippaluoti on tarkin luotityyppi. Lyijykärkiluoteja on käytetty eniten metsästyksessä. 

Erikoisluodeissa erilaisilla kärjen rakenteilla, onteloilla ja erillisillä metalli- tai 

muovikärjillä pyritään parantamaan luodin tehoa ja hajoamisominaisuuksia. 

Luotivaipat valmistetaan yleisimmin kuparin ja sinkin seoksesta, jossa sinkkipitoisuus on 5 

% tai 10 %, lopun ollessa kuparia. Luodin ydinmateriaalina käytetään yleisimmin lyijyn ja 

antimonin seosta. Antimonipitoisuudet ovat vaippaluodeissa yleensä 1-3 %. Yleisimmät 

kivääriammunnassa käytettyjen luotien painot vaihtelevat välillä 2,9 g ja 18,5 g. 

Pistooliluotien paino on 2,9 - 15,6 g. 

 

Rata-ammunnassa käytettävät haulit sisältävät 97 % lyijyä, 1-3 % antimonia ja 0,1 - 0,5 % 

arseenia. Joissakin haulityypeissä voi olla lisäksi pieniä määriä kuparia, sinkkiä ja nikkeliä. 

Haulien lentomatka on suorassa suhteessa niiden kokoon. (Naumanen et al. 2002, 27) 

2.7.1 Lyijy 
 

Ampumaradoilla lyijy on ylivoimaisesti merkittävin haitta-aine maaperässä joten sitä 

käsitellään tarkemmin. Muiden haitta-aineiden esiintymisestä ampumaradoilla on hyvin 

rajallisesti tietoa. 
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Suurista jakautumiseroista huolimatta, eniten ratkaisee aineen biosaatavuus ja se, missä 

olomuodossa se vaikuttaa eliöihin. Kyseisessä tutkimuksessa ei käsitellä lyijyn 

kulkeutumista tai vaikutusta ilman kautta koska sitä ei ampumaratojen tapauksessa tapahdu 

ollenkaan. 

 

Lyijy sitoutuu voimakkaasti humukseen, savimineraaleihin ja raudan sekä mangaanin 

oksideihin eikä helposti kulkeudu maaperässä. Siksi Suomen humusperäisen maan 

lyijypitoisuudet säilyvät pitkään ennallaan, vaikka lyijykuorma onkin vähenemässä. Lyijy 

siirtyy kasvillisuuteen jos pH ja fosforipitoisuus ovat alhaisia tai maaperässä on orgaanisia 

ligandeja. (Ligandi on biokemiassa solun ulkoinen aine, joka sitoutuu reseptoriinsa 

rakenteensa perusteella.) Tätä kautta sen biosaatavuus paranee. Lyijy vaatii n. pH-arvon 3–

3,5 alkaakseen vapautua suuremmissa määrin. Näin matala pH-taso on 

normaaliolosuhteissa hyvin harvinainen, joten massavapautumista ei normaalisti tapahdu. 

 

Pelkistävässä ympäristössä lyijy saostuu rikin läsnä ollessa lyijysulfideina ja on 

liikkumaton sekä happamissa että emäksisissä oloissa. Hapettavissa ja happamissa oloissa 

(pH<6,5) lyijy esiintyy kahdenarvoisena ionina (Pb2+) ja orgaanisissa ja epäorgaanisissa 

komplekseissa ja on heikosti mobiili. Hapettavissa ja emäksisissä oloissa lyijy puolestaan 

saostuu hydroksideina, fosfaatteina, karbonaatteina tai muodostaa pysyviä komplekseja 

orgaanisen aineksen kanssa. Yleisesti ottaen lyijyn liikkuvuus ja siten myös sen liukoisuus 

ovat maaperässä vähäistä (muihin raskasmetalleihin verrattuna lyijyn on todettu olevan 

vähiten mobiili).  

 

Tavallisesti, lyijyn määrä vesistöissä on suhteellisen pieni: merivedessä alle 1µg/L ja 

makeassa vedessä alle 5µg/l. Myös vedessä alentunut pH mutta kemiallisesti lyijyä 

suolojen muotoon jolloin sen vesiliukoisuus kasvaa ja biosaatavuus paranee. Happamien 

järvien pohjaeläimistöstä, vesikasveista ja kaloista onkin löydetty keskimääräistä 

suurempia lyijyn pitoisuuksia. Tällaisissa järvissä elävien kalojen luustosta on tavattu jopa 

satakertaisia lyijypitoisuuksia verrattuna luonnontilaisten järvien kaloihin.  

 

Metallien pitoisuudet vedessä ovat hyvin pieniä verrattuna pohjasedimentteihin ja eliöihin 

kertyneisiin metallimääriin. Sedimentissä metallipitoisuudet voivat olla tuhansia kertoja 
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suuremmat kuin vedessä. Sedimentin tuoreissa pintakerroksissa on yleensä paljon 

enemmän raskasmetalleja kuin vanhemmissa kerroksissa.  

 

Eliöstön ja veden lyijypitoisuudet ovat laskeneet viime vuosina, koska lyijyn käyttö 

bensiinin lisäaineena on kielletty. Jokilietteen mukana vastaanottaviin vesistöihin kertyy 

lyijyä, mutta tämä sedimentoituu nopeasti esimerkiksi karbonaattina PbCO3. 

 

Pohjavedenlaatua arvioidaan nykyisin pääasiassa talousvesinormien perusteella. Sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaan talousvedessä olevan lyijyn 

enimmäispitoisuus on 10 µg/l. (Suomen ympäristö, 38/2006) 

 

Lyijyn kertymismekanismi 

 

Lyijyä esiintyy yli 200 mineraalissa. Sille ei tunneta biologista funktiota. Se aiheuttaa sekä 

akuutteja myrkytysoireita että neurologisia vaikutuksia, esimerkiksi linnut voivat 

halvaantua syömistään lyijyhauleista. Lyijyn toksisuus on monia muita raskasmetalleja, 

esimerkiksi elohopeaa ja kadmiumia pienempi, mutta se on suurien pitoisuuksiensa vuoksi 

ongelma. Lyijy kertyy maksaan, munuaisiin, luihin ja hampaisiin ja sen biologinen 

puoliintumisaika on luiden aineenvaihdunnan hitauden vuoksi pitkä 5-20 vuotta. 

Epäorgaaninen lyijy jää elimistöön koko eliniäksi. 

 

Lyijyä pääsee elimistöön ruoansulatuskanavasta ja hengitysteistä. Hengittämisessä, 

imeytymiseen vaikuttavat mm. hiukkaskoko ja yhdisteen kemiallinen muoto 

(vesiliukoisuus). Orgaanisen lyijyn biosaatavuus on parempi kuin epäorgaanisella. 

Orgaanista lyijyä voi imeytyä myös iholta.  

 

Maassa elävät selkärangattomat keräävät itseensä jonkin verran lyijyä, joka voi kulkeutua 

edelleen ravintoketjuissa. Maata ravinnokseen käytävillä eliöillä, kuten madoilla, lyijy 

akkumuloituu.  Lyijyä kertyy jonkin verran maasta kasveihin, mutta pääosa kasveihin 

kertyneestä lyijystä jää juuristoon. Vesiympäristössä lyijy kertyy erityisesti pohjalla 

eläviin, vedestä suodattamalla ravintonsa ottaviin lajeihin, kuten simpukoihin ja äyriäisiin.  
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2.7.2 Antimoni 

Antimoni on harvinainen metalli. Suomalaisessa maaperässä sen pitoisuus on keskimäärin 

0,5 mg/ kg ja joki- ja järvivedessä alle 0,1µg/l. Antimonin rapautumisreaktiot ovat 

huonosti tunnettuja. Ilmeisesti se on kuitenkin melko liikkuva, sillä sitä esiintyy 

vesistöissä, kivihiilessä ja Fe-hydroksideissa. Lyijyhaulit sisältävät antimonia 1- 3 % ja 

luodit noin 1 %. (Naumanen et al. 2002, 46) 

Antimonisulfidit hajoavat hyvin happamissa ja hapettavissa oloissa sulfidimineraalien 

rapautuessa. 

Maaperän humus, alumiini ja rautahydroksioksidit sekä fosfaatit sitovat herkästi antimonia 

ja säätelevät siten sen kulkeutuvuutta. Antimoni voi olla maaperässä hyvin kulkeutuvaa ja 

päätyä pohjaveteen muodostaen täten ongelman erityisesti ampumaradoilla. 

 

Toksisuusarvojen perusteella antimoni on lyijyä selvästi haitallisempaa maalla kasvaville 

kasveille ja nisäkkäille. Vesikasveille lyijyn ja antimonin haitallisuus puolestaan on lähes 

yhtä suuri. Vesieliöille antimonin toksiset pitoisuudet ovat noin kaksi kertaa lyijyn 

toksisuusarvoja suurempia. (Naumanen et al. 2002, 46–47) 

 

Antimonin toksisuus ihmisille ja eläimille riippuu aineen kemiallisesta olomuodosta ja 

hapetusasteesta. Ihmiselle akuutti altistuminen antimonille voi aiheuttaa vatsakramppeja, 

pahoinvointia ja ripulia. Lisäksi antimoni ärsyttää silmiä, ihoa ja limakalvoja. 

 

Antimoni muodostaa vedyn kanssa happamissa olosuhteissa ja voimakkaan pelkistimen 

läsnä ollessa (esim. metallinen sinkki) erittäin myrkyllistä kaasumaista stibiiniä jolle 

altistuminen voi johtaa kuolemaan. IARC ( International Agency for Research on Cancer) 

on määritellyt antimonitrioksidin mahdollisesti syöpävaaralliseksi ihmiselle.  

2.7.3 Arseeni 

Lyijyhauleissa arseenia on 0,1 - 0,5 %. Suomessa arseenin keskimääräinen taustapitoisuus 

maaperässä on 5 mg/kg ja joki- ja järvivedessä 4 µg. Talousvedessä arseenin pitoisuus on 

yleensä alle 10 µg.  Alueellisesti esiintyy kuitenkin suuriakin vaihteluita. 

 

Arseeni liikkuu helposti ympäristössä. Maaperässä arseenin liikkumista rajoittavat 

voimakas sitoutuminen savimineraaleihin, ferrihydroksideihin ja orgaaniseen ainekseen. 



21 

Karkearakeisissa maalajeissa arseeni voi olla helposti liikkuvaa ja kulkeutua pohjaveteen. 

Kasveissa arseenipitoisuus ylittää harvoin 1 mg/kg. 

 

Arseenin toksisuusaste ja -vaikutukset vaihtelevat valenssin ja hapetusasteen mukaan. 

Kroonisessa altistuksessa voi ilmetä mm. heikkoutta, anemiaa, keltatautia, limakalvojen 

rikkoutumista, ihotulehduksia, silmien ärsytystä ja raajojen halvaantumista. Arseeni on 

todettu syöpää aiheuttavaksi ja genotoksiseksi. Pitkäaikainen altistuminen juomaveden 

arseenille voi aiheuttaa ihosyöpää ja syöpää sisäelimissä (maksa, munuaiset, keuhkot, 

virtsarakko). (Naumanen et al. 2002, 48) 

2.7.4 Kupari 

Luodeissa kuparia on noin 9 %. Kuparilla on voimakas taipumus sitoutua rikkiin 

sulfideiksi, joista kuparikiisu CuFeS on yleisin. Suomen maaperässä kuparin 

keskimääräinen pitoisuus on 25 mg/kg ja joki- ja järvivedessä 3 µg/l. 

 

Maaperässä kupari esiintyy enimmäkseen adsorboituneena tai sitoutuneena orgaaniseen 

materiaaliin tai savipartikkeleihin, saostuneena muiden mineraalien kanssa tai liuenneena 

vapaana ionina maavedessä. Maaperän happamuus ja kuparia sitovien ainesten vähäisyys 

lisäävät aineen kulkeutuvuutta. Jakautuminen eri esiintymismuotojen välillä riippuu useista 

tekijöistä, kuten pH:sta, kationin- vaihtokapasiteetista ja orgaanisen aineksen, savekseen 

sekä oksidien määrästä. 

 

Akuutti altistuminen kuparin suoloille suun kautta voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, 

kipuja, hemolyysiä, verenvuotoa suolistossa, anemiaa, kouristuksia, maksa- ja 

munuaisvaurioita, koomaa, shokin ja kuoleman. Alhaisin todettu toksinen annos ihmiselle 

on 0,12 mg/kg. Lisäksi kuparin on todettu aiheuttavan mm. ärsytystä ja kuumeilua.  

 

Kupari on kasveille ja eliöille tarpeellinen hivenaine. Hiirelle on LD50-arvoksi ilmoitettu 

3,5 mg/kg. Toksisuus kasveille on erittäin harvinaista, mutta poikkeustapauksissa sitä 

saattaa ilmetä. Vaikutukset näkyvät pääasiassa juurten kasvun heikentymisenä. Mikro-

organismeille ja eläimille kupari on liiallisissa pitoisuuksissa toksista. Elimistöllä on 

kuitenkin erilaisia mekanismeja kuparin haitallisten vaikutusten eliminoimiseksi. Ihmisillä 

ja eläimillä toksisia vaikutuksia ilmeneekin useimmiten silloin, kun elimistön puolus-



22 

tusmekanismit toimivat puutteellisesti. Kupari voi kerääntyä eliöihin, mutta sen 

rikastumisesta ravintoketjussa on vain vähän tietoa. 

 

Vesieliöille kupari on erittäin myrkyllistä ja lieroille lievästi myrkyllistä. Toksisuusarvojen 

perusteella kupari on lyijyä haitallisempaa lieroille ja vesieläimille. Nisäkkäille ja 

maaperän mikrobeille lyijyn ja kuparin haitallisuus eivät eroa toisistaan merkittävästi. 

(Naumanen et al. 2002, 50–51) 

2.7.5 Nikkeli 

Luodeissa nikkeliä on alle 0,5 %. Nikkelin keskimääräinen pitoisuus suomalaisessa 

maaperässä on 20 mg/kg ja joki- ja järvivesissä 0,3 µg/l. Nikkelin liikkuvuutta maaperässä 

säätelevät pH sekä orgaanisen aineksen ja alumiinipitoisten savimineraalien määrä. 

Nikkeliä pidättyy niukkaliukoisena orgaanisen aineksen lisäksi maaperän hienoaineksen 

savi- ja oksidimineraaleihin.  

 

Akuutti altistus voi ihmisellä aiheuttaa iho-oireita, ruumiinlämpötilan vaihteluja, ärsytystä 

kurkussa, päänsärkyä, huimausta, heikkoutta, pahoinvointia, ripulia, rintakipuja, astmaa, 

unettomuutta ja sydämen rytmihäiriöitä. Nikkelin yhdisteet on luokiteltu syöpää 

aiheuttaviksi. Nikkeli kertyy kasveihin. Nikkelin tarpeellisuudesta korkeammille kasveille 

ei ole varmoja todisteita, vaikka kasvua edistäviä vaikutuksia on raportoitu.  

 

Maaperäeliöihin nikkeli ei luultavasti kerry lukuun ottamatta joitakin. Nikkelin 

rikastumisesta ravintoketjussa ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta sitä voitaisiin 

varmuudella osoittaa tapahtuvan. Toisin kuin kasveille, nikkeli on eläimille tarpeellinen 

hivenaine. Toisaalta liiallisissa määrin se on toksista. Lieroille ja maaperän mikrobeille 

sekä kasveille nikkeli on toksisuusarvojen perustella arvioituna lyijyä jonkin verran 

haitallisempaa. Nisäkkäille ja vesieläimille nikkelin ja lyijyn toksisuusarvot ovat 

suunnilleen yhtä suuria. (Naumanen et al. 2002, 52–53) 

2.7.6 Sinkki    

Suomessa sinkin keskimääräinen pitoisuus maaperässä on 70 mg/kg ja joki- ja järvivesissä 

15µg/l. 
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Maaperässä sinkkiä on luontaisesti runsaasti sulfidipitoisen kallioperän alueilla 

(mustaliuskealueet) ja sulfidisavimaissa (Pohjanmaa) sekä sulfidipitoisissa turvesoissa. 

 

Verrattuna muihin raskasmetalleihin sinkki on melko helposti liukeneva. Sinkin liukoisuus 

on alhainen muun muassa maan pH:n ollessa korkea tai orgaanisen aineksen määrän 

ollessa suuri ja voimakkaasti pelkistävissä olosuhteissa. Pintavesissä sinkki kulkeutuu 

yleensä suspendoituneeseen orgaaniseen ja mineraaliseen ainekseen sitoutuneena.  

 

Sinkki on kasveille ja eliöille tarpeellinen hivenaine. Toisaalta liiallisissa määrin se on 

haitallista. Sinkin toksisuus on kuitenkin alhainen, ja sen puutos on yleisempää. Sinkin 

turvalliseksi arvioidut päivittäisannokset (RfD) ovat lyijyyn verrattuna selvästi suurempia. 

 

Akuutissa altistumisessa ruoansulatuksen kautta oireina ovat kipu, pahoinvointi, ripuli ja 

shokki. Altistus voi johtaa myös kuolemaan. Lisäksi akuutti altistuminen ihon tai 

hengityselimistön kautta voi aiheuttaa mm. ärsytystä ja anemiaa. Sinkillä ei ole havaittu 

olevan mutageenisiä, karsinogeenisia tai teratogeenisiä vaikutuksia. Sinkin toksisuus 

kasveille riippuu kasvilajista ja maaperän olosuhteista ja sinkin biosaatavuudesta. 

Kemikaali- luokituksen perusteella voidaan todeta sinkin myrkyllisyyden olevan 

vesieliöille samaa suuruusluokkaa kuin lyijyn. Terrestrisille eliöille lyijy on sinkkiä jonkin 

verran haitallisempaa. (Naumanen et al. 2002, 54–55) 

2.7.7 Polyaromaattiset hiilivedyt 

Haulikkoradoilla maaperään joutuu raskasmetallien lisäksi myös polyaromaattisia 

hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä, joita on ammunnassa maaleina käytettävissä savikiekoissa. 

PAH-yhdisteitä on lukuisia, mutta niistä on tunnistettu vain noin 40. PAH-yhdisteiden 

ominaisuudet ja käyttäytyminen ympäristössä vaihtelevat rakenteen mukaan. Niiden 

kiehumispiste on korkea. Eräät PAH-yhdisteet voivat haihtua maasta tai pintavesistä 

ilmaan, jossa ne kiinnittyvät pölyhiukkasiin tai hajoavat auringonvalon tai muiden aineiden 

vaikutuksesta päivien tai viikkojen kuluessa. Useimmat PAH yhdisteet eivät ole 

vesiliukoisia ja sedimentissä ja maaperässä ne sitoutuvat tiukasti kiintoaineeseen, joten 

niiden liikkuvuus on alhainen. Jotkut PAH:t, esimerkiksi naftaleeni voivat kuitenkin 

kulkeutua pohjaveteen. Savikiekoissa on pääasiassa suurimolekyylisiä PAH-yhdisteitä, 

jotka ovat erittäin niukkaliukoisia ja heikosti haihtuvia. Yleensä PAH- yhdisteiden 
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pysyvyys ympäristössä kasvaa bentseenirenkaiden määrän lisääntyessä. Puoliintumisajat 

maaperässä vaihtelevat viikoista vuosiin, joten PAH:t saattavat olla erittäin pysyviä. 

Sedimentteihin päädyttyään PAH-yhdisteiden siirtymi nen vesifaasiin on vähäistä. 

(Naumanen et al.  2002, 56–57) 

2.8 Haitta-aineiden leviäminen 

Johtuen siitä, että lyijy on ampuma-alueiden suurin ja vaarallisin yksittäinen 

kuormituslähde, keskitytään jatkossa ennen kaikkea sen käyttäytymiseen ampumarata-

alueilla.  

 

Ampuma-alueiden haitta-ainekuormituksen ympäristöön määrittäminen on luotettavien 

tiedonlähteiden puutteesta johtuen käytännössä mahdotonta. Kirjaa laukaisumääristä ei 

aina pidetä eikä usein edes kävijämäärääkään joten jopa samankokoisillakin ampuma-

radoilla laukaisumäärät vaihtelevat suuresti. Tämän lisäksi monilla radoilla toiminta on 

jatkunut useita vuosikymmeniä joten luotettavan tiedon saanti on mahdotonta. Arvioidaan, 

että Suomessa joutuu ympäristöön lyijyä luodissa ja hauleissa 1600 tonnia vuosittain 

(Mukherjee 1994). Kunkin ampuma-alueen lyijy- ja muiden haitta-aineiden kuormaa on 

mitattava erikseen ennen mahdollisesti tarvittavia kunnostus-toimenpiteitä.  

 

Hiekkaisilla harjualueilla sijaitsevat ampumaradat muodostavat suurimman riskin 

pohjavesien puhtaudelle kuin savi- ja turvemailla sijaitsevat radat koska lyijyn liikkuvuus 

pienenee maaperän saves- ja orgaanisen aineen pitoisuuden kasvaessa. Toisaalta, maaperän 

happamuus lisää kulkeutumista. 

2.9 Taustavallit 

Massamäärältään suurin osa lyijystä on taustavalleissa. Jos taustavalli on luonnon rinne, 

pilaantumien voi jatkua kymmeniä metrejä rinteestä ylöspäin. (Kuva 2.2.) Sen sijaan 

rakennetussa taustavallissa pilaantumista ei ole todettu taustavallin takana. Luotien suojana 

on messinkivaippa, joka suojaa osittain lyijysydäntä. Osuessaan taustavallin 

iskemäkohtaan luodit rikkoutuvat osittain ja lyijy altistuu sadeveden vaikutukselle. Lyijy 

esiintyy taustavallissa metallisena tai osittain sekundäärisenä mineraalina luodin pinnalla 

tai siitä liuenneena. Lyijy muuttuu pääasiassa niukkaliukoiseksi sekundäärimineraaliksi, 

jota suojaa karbonaattisaostumakerros. Olosuhteista riippuen se voi muuttua myös 
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vesiliukoiseksi. Liuennut lyijy leviää taustapenkassa syvyyssuunnassa jonkin verran. 

Lyijyn leviäminen pölyämällä taustavallin pintamaasta on käytännössä olematonta. 

(Suomen Ympäristö 38/2006) 

 

Kuva 2.2. Periaatepiirros maaperän pilaantuneisuudesta kivääriradoilla. (Naumanen et al. 
2002, 25) 

2.10 Haulikkoammunnan alue 

Haulikkoammunnassa haulit leviävät laajalle alueelle. Haulien lentomatka onkin 

avainasemassa arvioitaessa haulikkorata-alueen pilaantuneisuutta. Karkeasti arvioituna 1 

mm halkaisijalla oleva hauli lentää 100 metriä, jolloin skeet-ammunnassa haulit lentävät 

noin 200 metrin säteelle ja trap-ammunnassa 250 metrin säteelle ampumapaikalta 

ampumasuuntaan niitattuna. Kuvissa 2.3. ja 2.4. on esitettynä skeet- ja trap-radan haulien 

teoreettiset leviämisalat. Haulien leviämisalaan vaikuttavat muun muassa sääolot 

(lämpötila, tuulen nopeus, ilmankosteus) ja maaston muodot. Savikiekon kappaleet 
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leviävät tasaisesti ampuma-alueelle, kuitenkin korkeintaan 100 metrin etäisyydelle 

ampumapaikasta. (Naumanen et al. 2002, 27). 

 
 

 
Kuva 2.3. Haulien leviämisalue skeet-radalla (Naumanen et al. 2002, 28) 

 
 
 
 
 

 
 

Kuva 2.4. Haulien leviämisalue trap-radalla (Naumanen et al. 2002, 28) 
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3    LAINSÄÄDÄNTÖ 

3.1 Pilaantumisen määritelmä 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86/7§ määrittelee maaperän pilaantumista seuraavasti: 

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on 

sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava 

yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 

 

Maaperän pilaamiskiellot ja ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet (YSL 4 §) tähtäävät 

siihen, että haitallisten aineiden vaikutukset ympäristössä estetään ennakolta tai, mikäli 

niitä ei voida kokonaan estää, rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Näiden periaatteiden 

huomioon ottaminen vaikuttaa siten myös maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arviointiin. Pilaantuneen maaperän puhdistamista on käsitelty ympäristönsuojelulain 12 

luvussa.  

 

Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin liittyvällä 

asetuksella (21/2007) eli ns. PIMA-asetuksella säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnin perusteista.  

 

Asetuksessa on annettu 52:lle maaperän haitallisen aineen tai aineryhmän pitoisuudelle 

ohjearvot, joita käytetään pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin apuna. Lisäksi 

asetuksessa on annettu arviointitarpeen laukaisevat kynnysarvot. Asetus perustuu 

ympäristönsuojelulain 14 §:ään, jonka mukaan valtioneuvosto voi asetuksella säätää eri 

maankäyttötarkoituksissa maaperässä olevien haitallisten aineiden suurimmista sallituista 

pitoisuuksista tai haitallisten aineiden pitoisuuksista pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioimiseksi. Asetusta sovelletaan maaperän pilaantuneisuuden arviointiin riippumatta 

siitä, milloin mahdollinen pilaantuminen on tapahtunut. Maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnin on PIMA-asetuksen mukaan aina perustuttava 

kohdekohtaiseen arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden mahdollisesti 

aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle.  

 

Asetuksessa luetellaan seikat, jotka on otettava arvioinnissa huomioon. Näitä ovat  
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•maaperässä todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärä, ominaisuudet, 

sijainti ja taustapitoisuudet, 

•maaperä- ja pohjavesiolosuhteet alueella sekä tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten 

aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella, 

• alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus,  

• altistusmahdollisuus haitallisille aineille lyhyen ja pitkän ajan kuluessa,  

•altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja 

todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset  

•käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien 

epävarmuus. 

 

PIMA-asetus kattaa vaikutusten arvioinnin ympäristönsuojelulain 12 luvun laajuudessa 

(ympäristö- ja terveysvaikutukset). Ympäristönsuojelulain 7 §:n soveltamisessa on 

tarvittaessa otettava huomioon varsinaisten terveys- ja ympäristövaikutusten lisäksi myös 

maaperän pilaamiskiellon perusteella vaikutukset viihtyisyyden vähenemiseen tai muu 

niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Asetuksen mukainen arviointi ei 

koske kaivettuja maa-aineksia, joiden käsittelyä koskevat mm. jätelainsäädännön 

velvoitteet. Maaperän pilaantuneisuus ja tarvittaessa puhdistustarve on arvioitava, jos 

yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää PIMA-asetuksessa 

esitetyn kynnysarvon. Alueilla, joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, 

arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta. Kynnysarvoa voidaan pitää myös 

maaperänsuojelun ja pilaantumisen ennaltaehkäisyn vertailuarvona. Arvoa voidaan näin 

käyttää ihmistoiminnan maaperälle aiheuttaman kuormituksen ja sen vaikutusten 

tunnistamiseen. Kohdekohtaisen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin apuna 

on käytettävä asetuksen liitteenä säädettyjä ohjearvoja. Maaperää pidetään yleensä 

pilaantuneena, jos yhden tai useamman maaperässä esiintyvän haitallisen aineen pitoisuus 

maaperässä ylittää alemman ohjearvon eikä kohdekohtaisen arvioinnin perusteella ole 

toisin osoitettu. Maankäytöltään epäherkillä alueilla kuten teollisuus- ja varasto-alueilla 

pilaantuneisuuden vertailuarvona käytetään ylempää ohjearvoa. (Ympäristöministeriö. 

2007, 15) 
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3.2 Pohjavedet 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) kieltää pohjaveden pilaamisen (8 §, pohjaveden 

pilaamiskielto). Lain mukaan pohjaveteen ei saa päästä haitallisia aineita siten, että  

• tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi 

käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua, 

• toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai 

kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää 

• toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen 

yksityistä etua.  

 

Pohjaveden pilaantuneisuutta arvioidaan ympäristönsuojelulain ja terveysperusteilla 

annettujen säädösten perusteella.  

 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EY) liittyvä pohjavesitytärdirektiivissä 

(2006/118/EY) on asetettu pohjaveden hyvä kemiallisen tilan arviointia varten laatunormit 

nitraatin ja torjunta-aineiden osalta. Lisäksi pohjavesidirektiivi edellyttää kansallisten 

kriteerien asettamista pohjaveden hyvän kemiallisen tilan arvioimiseksi. Asetetut 

laatunormit ja raja-arvot ovat perustana pohjaveden suojelu- ja puhdistustarpeen 

arvioinnissa sekä maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa silloin, kun 

maaperän pilaantumisesta voi aiheutua riski pohjaveden laadulle.  

Talousvetenä käytettävän pohjaveden puhdistustarpeen ja -tavoitteiden määrittämisessä 

tulee ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat 

laatuvaatimukset ja suositukset. (Ympäristöministeriö. 2007, 16) 

3.3 Vesistöt 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista tuli voimaan 

1.12.2006. Asetus koskee pintavettä ja se sisältää luettelon vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista sekä niiden ympäristönlaatunormit Asetuksessa on määritelty 

ympäristönlaatunormit 33 aineelle. Asetuksella pannaan täytäntöön mm. EU:n 

vesipuitedirektiivi. 

 

Vesistön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden arviointiin ei toistaiseksi ole olemassa 

kriteerejä. Mereen läjitettävien ruoppausmassojen laatukriteerit on esitetty vesilain 



30 

(26§/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annetussa ympäristöministeriön 

ohjeessa nro 117/2000. 

3.4 Säädöspohja 

Lainsäädännössä ekologisia riskejä pidetään yhtä tärkeinä kuin terveysriskejäkin, vaikka 

käytännössä pilaantuneen maa-alueen tapauksessa ekologisia riskejä on tarkasteltu varsin 

harvoin muutoin kuin ohjearvovertailun tasolla. Tärkeimmät pilaantuneita alueita koskevat 

säädökset ovat ympäristönsuojelulaissa (YsL 86/2000) ja – asetuksessa (YsA 169/2000). 

Ympäristönsuojelulaki sisältää mm. selvittämisvelvollisuuden eli maanomistajan tai 

toiminnanharjoittajan velvollisuuden olla perillä maaperän tilasta. 

 

YsL 77 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen arvioinnissa on otettava 

huomioon pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai 

haitta. (Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 252/2005). 

 

Muita pilaantuneita maa-alueita koskevia säädöksiä on kirjattu useisiin eri lakeihin 

ja asetuksiin, kuten: 

• Jätelaki (1072/1993) 

• Jäteasetus (1390/1993) 

• Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 

• Haitta-ainelaki (744/1989) 

• Jätehuoltolaki (673/1978) 

• Valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (282/1994) 

•Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle 

vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (364/1994) 

• Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta (378/1974) 

• Laki öljysuojarahastosta (379/1974) Ympäristöopas| 2007 11 

• Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) 

• Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998) 

 

Ympäristönsuojelulain 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvosto voi asetuksella 

säätä eri maankäyttötarkoituksissa maaperässä olevien haitallisten aineiden suurimmista 
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sallituista pitoisuuksista tai haitallisten aineiden pitoisuuksista pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioimiseksi. 

3.5 SAMASE-projekti 

Ympäristöministeriön asettama saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti 

eli SAMASE-projekti valmisteli vuosina 1989–1994 ehdotuksen maaperän 

saastuneisuuden arviointiin 

tarkoitetuiksi ohjeellisiksi haitallisten aineiden pitoisuusarvoiksi (Ympäristöministeriön 

muistio 5/1994). Näitä ns. SAMASE-arvoja on käytetty yleisesti pilaantuneiden maa-

alueiden ja niiden maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa sekä 

puhdistustavoitteiden asettamisessa. Joidenkin aineiden osalta SAMASE-ohjearvoja on 

myöhemmin päivitetty uusien tutkimustulosten perusteella. SAMASE-ohjearvoja 

täydentävinä perusteina on hallintokäytännössä käytetty myös mm. sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksia (kuten asetuksien 401/2001 ja 461/2000 mukaiset talousveden 

laatuvaatimukset ja -suositukset) ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja. (Ruuska, 

2001, 42–44) 

 

SAMASE-ohjearvot aiheuttivat kuitenkin vääriä mielikuvia riskien tasoista ja sitä kautta 

ns. turhaa maa-alueiden ylikunnostusta.  

3.6 PIMA-ASETUS 

1.6.2007 voimaan tulleen valtioneuvoston uuden, PIMA-asetuksen myötä saatiin maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille ympäristönsuojelulakia täsmentävä 

yhtenäinen oikeudellinen perusta, joka aiemmin puuttui kokonaan lainsäädännöstä. 

 

Toisin kuin SAMASE-asetuksessa, uuden PIMA-asetuksen mukaan pilaantuneisuus 

arvioidaan tapauskohtaisesti: perustana maaperän haitta-aineiden aiheuttama mahdollinen 

haitta tai vaara terveydelle tai ympäristölle 

 

Asetuksen tavoitteena on parantaa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnin laatua. Tällä tavalla voidaan edesauttaa sitä, että puhdistustoimet kohdennetaan 

oikein ja kustannustehokkaasti. Asetuksen soveltaminen ohjaa arviointia haitallisten 

aineiden mekaanisesta pitoisuusvertailusta tunnistamaan riskit. Tämä parantaa toimien 
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kohdistumista vähentämään todellisia riskejä. Käyttöön voidaan myös ottaa nykyistä 

monipuolisempia ja tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja riskinhallintaan. Näin voidaan 

vähentää tarpeettomia massanvaihtoja sekä niihin liittyvää ympäristökuormitusta ja 

luonnonvarojen käyttöä tai toisaalta välttää alimitoitettuja kunnostushankkeita. 

 

Asetuksen mukaan arviointi maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta perustuu 

ympäristönsuojelulaissa mainitun maaperän pilaamiskiellon mukaisesti arvioon maaperän 

haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä. Tämä arviointi tehdään 

aina tapauskohtaisesti asetuksen mukaisia menettelyjä noudattaen. 

 

Asetuksessa on lueteltu maaperän haitallisille aineille kynnys- ja ohjearvot, jotka 

korvasivat epäviralliset ja perusteiltaan vanhentuneet SAMASE-arvot. Jos maaperän 

haitallisten aineiden pitoisuuden ylittävät kynnysarvot, käynnistyy arviointitarve. Ylempää 

ohjearvoa käytetään arvioinnin apuna teollisuus-, varasto-, liikenne- ym. vastaavilla 

alueilla. Alempaa ohjearvoa käytetään vastaavasti muilla alueilla. 

 

Taulukossa 3.1. esitetään ampumaradoilla esiintyvien maaperän haitallisten aineiden 

pitoisuuksien kynnys - ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti.  

 

Ohjearvot on määritelty joko ekologisten riskien (e) tai terveysriskien (t) perusteella. 

Ehdotettujen ohjearvojen numeerisessa määrittämisessä ei ole otettu huomioon haitallisten 

aineiden mahdollisen kulkeutumisen kautta aiheutuvaa riskiä pohjavedelle, joka tulisi aina 

arvioida erikseen. Taulukkoon on merkitty p-kirjain, mikäli haitallisen aineen 

kulkeutumista pohjavesiin pidetään erityisenä uhkana ja pohjaveden pilaantumisriski olisi 

tavanomaista suurempi jo alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoisuuksissa. 
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Taulukko 3.1. Ampumaratojen haitallisten aineiden ohje- ja kynnysarvot (VNA 

214/2007). 

 
Luontainen 
pitoisuus Kynnysarvo Alempi ohjearvo  Ylempi ohjearvo  

Aine mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Antimoni (Sb) (p) 0,02 (0,01 - 0,2) 2 10 (t) 50 
Arseeni (As) (p) 1 (0,1 - 25) 5 50 100 
Kadmium (Cd) 0,03 (0,01 - 0,15) 1 10  20  

Kupari (Cu) 22 (5 - 110) 100 150 200 
Nikkeli (Ni) 17 (3 - 100) 50 100  150  
Lyijy (Pb) 5 (0,1 - 5) 60 200 (t) 750 

Sinkki (Zn) 31 (8 - 100) 200 250  400  
PAH-yhdisteet2  15 30 100 

 
1Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani ja vaihteluväli kuningasvesiuutolla määritettynä, 
paitsi elohopea pyrolyyttisesti määritettynä. Kohdekohtaisissa tarkasteluissa tulee ottaa huomioon, että 
erityisesti savissa luontaiset pitoisuudet voivat olla selvästi suurempia kuin moreenista mitatut pitoisuudet. 
 
2PAH- yhdisteiden summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, 
bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, 
dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-c,d)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja 
pyreeni. 
 
Asetus edellyttää, että maaperän pilaantuneisuus on arvioitava jos jonkin aineen pitoisuus 

ylittää asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvon. Mikäli suoritetusta arvioinnista ei muuta 

johdu, maaperää pidetään pilaantuneena, jos jonkin aineen pitoisuus teollisuusalueella 

ylittää liitteessä annetun ylemmän ohjearvon tai asuinalueella alemman ohjearvon. Jos 

ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteella haittojen ilmeneminen on mahdollista, edetään 

toiseen portaaseen, jossa tehdään alustava riskinarviointi, hankitaan arvioinnin 

suunnitteluun tarvittavat tiedot ja päätetään varsinaisen riskinarvioinnin tekemisestä ja 

menettelytavasta. Kolmannessa portaassa tehdään tapauskohtainen perusteellinen 

riskinarviointi, jonka tulosten perusteella tehdään päätökset alueen kunnostamisesta ja 

muista riskinhallintatoimista ja – tavoista tai kunnostamatta jättämisestä.  

 

Ohje annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 9 §:n ja jätelain (1072/1993) 7 §:n 5 

kohdan nojalla. Se on tarkoitettu valvonta- ja lupaviranomaisille sekä suunnitelmien ja 

arviointien tilaajille ja tekijöille sekä muille alan asiantuntijoille. Ohje ei kuitenkaan ole 

sitova. Ohjetta laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon arviointiin osallistuvien 

osapuolten tarpeet. Ohjeistus on esitetty siinä laajuudessa, että sitä voi pitää perustana 

vaativissakin arvioinneissa. Ohjetta on tarkoitus soveltaa kohteen luonteen ja 
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ominaisuuksien mukaan siten, että arvioinnin sisältö, laajuus ja toteutustapa ovat 

tarkoituksenmukaisia. Siinä annetaan suosituksia myös arvioinnin dokumentointiin.  

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on käytettävä apuna PIMA- 

asetuksen liitteessä annettuja maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja 

ohjearvoja. PIMA-asetuksen mukainen arviointi on tehtävä aina, jos yhden tai useamman 

maaperän haitallisen aineen pitoisuus ylittää kynnysarvon. Kynnysarvojen alittuessa 

maaperä ei ole pilaantunut eikä sitä tarvitse puhdistaa tai alueen maankäyttöä rajoittaa. 

Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksille on asetettu useimmissa maissa 

pitoisuusarvoja, joita käytetään pilaantuneeksi epäiltyihin alueisiin tai maaperän suojeluun 

liittyvässä päätöksenteossa. Näitä pitoisuusarvoja kutsutaan yleisesti maaperän 

ohjearvoiksi tai laatukriteereiksi. Ohjearvoja käytetään vertaamalla niitä maaperästä 

mitattuihin haitallisten aineiden pitoisuuksiin. Ohjearvot voivat toimia esimerkiksi 

maaperän suojelun tai kunnostuksen yleisinä tavoitearvoina, lisätutkimus- tai -

selvitystarpeen laukaisevina kynnysarvoina tai arvoina, joiden ylittyessä maaperä tulee 

puhdistaa. Ohjearvot voivat olla tiettyyn maankäyttöön tarkoitettuja tai maankäytöstä 

riippumattomia yleisiä ohjearvoja. Ohjearvojen lainsäädännöllinen asema ja sitovuus 

vaihtelevat eri maiden välillä. (Reinikainen 2007, 8) 

 

Ampumaradan toimintaa koskevan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei 

toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, 

aiheudu maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Erityisen tärkeää tämä on tärkeillä ja 

muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Toimintansa aloittavilla radoilla 

maaperän ja pohjaveden pilaantuminen pyritään ehkäisemään ennakolta. Vanhoilla 

ampumaradoilla maaperässä on yleensä runsaasti hauleja ja luoteja. Näiden osalta 

mahdollinen pilaantuminen ja puhdistamistarve selvitetään lupahakemuksen yhteydessä. 

Mikäli alueen maaperä osoittautuu pilaantuneeksi, mutta aluetta ei ole tarpeen välittömästi 

kunnostaa, kiinnitetään ympäristöluvassa huomiota raskasmetallien aiheuttamiin 

ympäristövaikutuksiin asettamalla niiden seurantaan liittyviä velvoitteita. (Naumanen et al. 

2002, 129) 
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4    RISKIARVIOINTI 

4.1 Määritelmä 

Silloin, kun vaaran tai haitan todentumisesta ei ole tarkkaa tietoa, puhutaan riskistä. Riskin 

suuruus määräytyy haittojen vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa keskitytään ympäristö- ja terveysriskien 

arviointiin. Tässä ympäristöriskillä tarkoitetaan tavallisesti ekologista riskiä, joka ilmenee 

maaperän haitta-aineiden mahdollisesti aiheuttamina haitallisina vaikutuksina 

pilaantuneeksi epäillyn alueen vaikutuspiirissä olevassa eliöstössä. Toisaalta ympäristöriski 

voi viitata maaperän, pohjaveden, vesistön tai muun ympäristön tilassa mahdollisesti 

tapahtuvaan laadun huononemiseen. Terveysriskillä puolestaan tarkoitetaan ihmisen 

terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja, jotka voivat aiheutua altistumisesta 

pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä esiintyville aineille. 

 

Riski on klassisen määritelmän mukaan haitan, sen todennäköisyyden ja seurauksen 

funktio: 

  

Riski = f{xi,pi,cii}                                                            [1] 

 

jossa xi = haittavaikutus i (mitä voi tapahtua?) 

pi = tapahtuman xi todennäköisyys 

ci = seuraukset tapahtumasta xi. 

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin olisi aina perustuttava 

kohdekohtaiseen 

arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden mahdollisesti aiheuttamasta vaarasta tai 

haitasta 

terveydelle ja ympäristölle eli ns. riskinarvioon. Riskinarviointi on prosessi, jossa 

tunnistetaan, määritetään ja luonnehditaan riskejä. (Pellinen et al. 2007) Riskinhallinnalla 

tarkoitetaan puolestaan prosessia, jossa mm. päätetään toimista, joilla riskiä vähennetään ja 

jossa toteutetaan nämä toimet. Riskinhallintakeinoja voivat olla esimerkiksi alueen 

kunnostaminen, eristäminen tai sen käytön rajoittaminen.  
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4.2 Arvioitavat riskit  

Vaiheittaisen arviointimenettelyn perusteella tunnistetaan, määritetään ja kuvataan 

maaperän haitallisista aineista aiheutuvat kulkeutumis-, ekologiset - ja terveysriskit ja 

arvioidaan niiden hyväksyttävyys. 

Kulkeutumisriskillä tarkoitetaan haittaa tai vaaraa, joka voi aiheutua kohteesta peräisin 

olevien haitta-aineiden kulkeutumisesta tarkasteltavan kohteen sisällä tai sen ulkopuolella. 

Kulkeutumisriskin arviointi on yleensä osa terveysriskin tai ekologisen riskin arviointia, 

jolloin varsinainen riski määritellään vasta kulkeutumisen kautta arvioidun altistumisen ja 

vaikutusten perusteella. Kulkeutumisriski voi kuitenkin kohdistua myös suoraan jonkun 

ympäristön osan, kuten pohjaveden, pintaveden tai ilman, laatuun. Siksi arvioinnissa on 

otettava huomioon myös pohjaveden, vesistöjen ja ilman suojelua koskevat 

sektorikohtaiset säädökset. 

Terveysriskillä tarkoitetaan sellaisia ihmisen terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja, 

jotka voivat aiheutua altistumisesta tarkasteltavan alueen maaperässä tai muissa 

ympäristön osissa oleville haitallisille aineille. Terveyshaitat voivat olla hyvin erilaisia ja 

ilmentyä eri tasoilla. Niihin vaikuttavat mm. altistuksen luonne, haitta-aineiden erilaiset 

vaikutukset ja altistuvien ihmisten herkkyys haitta-aineille. Terveysriskinarviointi 

edellyttää arviota altistuksen voimakkuudesta ja kestosta sekä tietoa haitta-aineiden 

vaikutuksista. 

Ekologisella riskillä tarkoitetaan haitallisia vaikutuksia, joita maaperän haitta-aineet 

saattavat aiheuttaa tarkasteltavan alueen vaikutuspiirissä olevassa eliöstössä. Vaikutukset 

voivat ilmetä eri tasoilla kuten maaperän mikrobitoimintojen heikentymisenä, häiriöinä 

tietyn lajin lisääntymisessä tai lajilukumäärän vähenemisenä. (Pellinen et al. 2007, 68 ) 

4.3 Vaiheittainen arviointimenettely 

Tämä luku pohjautuu pääosin Ympäristöhallinnon ohjeisiin ”Maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arviointi”. Muiden lähteiden käyttö on mainittu tekstissä erikseen. 

 

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin kohteena on rajattu alue, joka voi olla 

esimerkiksi ampumarata-alue. Arvioitaessa haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä 
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tarkasteltava alue saattaa laajeta käsittämään esimerkiksi naapurikiinteistöt tai koko 

pohjavesialueen. Toisaalta pinta- tai pohjavettä kuormittavat samanaikaisesti useat eri 

päästölähteet, jolloin riskit muodostuvat näiden yhteisvaikutuksesta. Maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin tavoitteena on vastata kysymykseen, 

voiko kohteen haitta-aineista aiheutua riski tai haitta, jota ei voida hyväksyä.  Mikäli riski 

ei ole hyväksyttävä, on tehtävä riskienhallintatoimenpiteitä. 

 

Arviointimenettely etenee vaiheittain, jolloin riskit tunnistetaan, määritetään ja kuvataan 

sekä arvioidaan niiden hyväksyttävyys. Arviointimenettelyn vaiheet ovat (Liite 1): 

1) arviointitarpeen tunnistaminen  

2) perusarviointi  

3) tarkennettu arviointi 

 

Lisäksi tehdään arvioinnin dokumentointia jolloin tietoja voidaan käyttää nyt sekä 

tulevaisuudessa, mahdollisesti toistuvien kunnostustarpeiden varalle. 

 

Arvioinnin vaiheittainen lähestymistapa on kehitetty tukemaan systemaattista tietojen 

keruuta, käsittelyä ja dokumentointia. Käytännössä arviointia ei kuitenkaan aina ole 

tarkoituksenmukaista esittää vaiheittaisena. Arviointi voi olla myös osana kunnostuksen 

yleissuunnitelmaa. 

4.4 Arviointitarpeen tunnistaminen 

Maaperän pilaantuneisuuden arviointi on tarpeellista alueilla, joilla on harjoitettu tai 

harjoitetaan toimintaa, jossa haitallisia aineita on voinut joutua ympäristöön, kuten 

esimerkiksi tämän työn käsittelemä ampumarata-alue. Maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointi voi tulla ajankohtaiseksi, kun ympäristössä havaitaan 

kohonneita haitta-ainepitoisuuksia tai haitallisia vaikutuksia, kun alueella maaperää 

mahdollisesti pilannut toiminta päättyy tai kun pilaantuneeksi epäilty alue on yritys- ja 

kiinteistökauppojen kohteena. Arviointi tehdään myös silloin, kun esimerkiksi 

ampumarata-alueita muutetaan aikaisempaa parempaa ympäristön laatua edellyttävään 

maankäyttömuotoon, kuten asuin- tai puistoalueiksi. 

 



38 

Arviointitarpeen tunnistamista varten kootaan tietoa toiminnasta, josta on saattanut päästä 

maaperään haitallisia aineita. Riittävät historiatiedot toiminnasta ja tarkasteltavasta 

kohteesta ovat arviointitarpeen määrittelyn perusta. Kun arvioinnin mahdollinen tarve on 

alustavasti todettu toimintaa koskevien tietojen perusteella, tarve varmennetaan 

vertaamalla alueen maaperästä mitattuja haitta-aineiden pitoisuuksia valtioneuvoston 

asetuksessa (21/2007) määritettyihin kynnysarvoihin ja alueen taustapitoisuuksiin (kuva 

4.1.). Mikäli kynnysarvot ja alueen taustapitoisuudet ylittyvät, maaperän pilaantuneisuus ja 

puhdistustarve tulee arvioida tässä ohjeessa esitetyn arviointimenettelyn mukaisesti.  

 

 
Kuva 4.1. Mittaustulosten vertaaminen kynnysarvoihin ja taustapitoisuuteen 

 

Kynnysarvo vastaa pitoisuustasoa, jossa maa-aineksessa olevan haitallisen aineen 

aiheuttamia riskejä voidaan pitää mitättömän pieninä riippumatta siitä, missä kyseinen 

maa-aines sijaitsee tai mihin sitä käytetään. Kynnysarvojen määrittämisessä on otettu 

huomioon mm. haitta-aineiden yleiset vaaraominaisuudet, maaperän taustapitoisuudet, 

ohjearvojen perustaksi määritetyt viitearvot ja näihin liittyvä epävarmuus, talousveden 

kemialliset laatuvaatimukset sekä pysyvien aineiden liukoisuus-kriteerit. Pitoisuuksiltaan 

kynnysarvot alittavista maa-aineksista ei pitäisi aiheutua maaperän, pohjaveden tai muun 

ympäristön pilaantumisen riskiä, minkä vuoksi kynnysarvoja voidaan pitää myös 

maaperänsuojelun ja pilaantumisen ennaltaehkäisyn vertailuarvoina.  

 

Kynnysarvojen ylittyessä ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus voi tietyissä tilanteissa 

aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristössä. Kynnysarvo toimii herätearvona, jonka 

ylittyessä mahdolliset kuormituslähteet tulee selvittää ja alueen pilaantuneisuus ja 

puhdistustarve arvioidaan. Kynnysarvovertailun lisäksi mitattuja pitoisuuksia tulee verrata 
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myös lähialueen taustapitoisuuksiin. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden 

luontaisia pitoisuuksia maaperässä tai pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn 

kohteen ympäristössä esiintyviä kohonneita pitoisuuksia, jotka ovat peräisin useammasta 

eri päästölähteestä eivätkä kohteessa harjoitetusta toiminnasta. 

  

Tausta-pitoisuuden määrittämistä on ohjeistettu SFS-ISO-standardissa 19258:2005. 

Luonnon taustapitoisuudet vaihtelevat huomattavasti niin alueellisesti ja paikallisesti kuin 

eri maalajeissa ja kerroksissa. Luontaisesti maaperässä ei yleensä esiinny orgaanisia haitta-

aineita, tosin jotkut aineet muodostuvat esimerkiksi metsäpalojen yhteydessä (mm. PAH-

yhdisteet).  

 

Usein haitta-aineet sitoutuvat pintamaan orgaaniseen ainekseen. Ihmistoiminnasta peräisin 

oleva taustapitoisuustaso maaperässä saattaa muuttua ajan myötä toisin kuin alueen 

luontainen taustapitoisuus. Jos kynnys- ja taustapitoisuusarvo ylittyy vain yhdessä 

mittaustuloksessa, on kohteen arviointitarpeen määrittämistä jatkettava poikkeavan 

tuloksen syyn selvittämiseksi. Yksittäisestä näytteestä mitattu kynnys- tai 

taustapitoisuusarvon ylittävä haitta-ainepitoisuus saattaa poiketa huomattavasti esimerkiksi 

silloin, kun alueella on ollut pistemäisiä päästölähteitä tai haitalliset aineet ovat jakautuneet 

epätasaisesti eri maakerroksiin. Runsas mittauspistemäärä tasoittaa eroja ja auttaa 

muodostamaan tarkempaa kokonaiskuvaa alueesta. 

4.5 Perusarviointi 

Perusarvioinnissa (Kuva 4.2.) pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan kohteen 

maankäyttöä ja ympäristöolosuhteita sekä kohteessa todettuja haitta-aineita koskevien 

tietojen perusteella. Riskien hyväksyttävyydestä päätetään ensisijaisesti maaperän 

ohjearvojen ja tarvittaessa muiden viitearvojen avulla. Samalla arvioidaan tarve 

mahdollisiin lisätutkimuksiin ja arvioinnin tarkentamiseen. Perusarvioinnin jälkeen on 

tavallisesti siirryttävä tarkennettuun arviointiin silloin, kun ohjearvot eivät yksinään 

sovellu pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen määrittämiseen. Ohjearvojen ylittyessä 

maaperä tulee selvittää puhdistustarve tarkennetussa arvioinnissa. 
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Kuva 4.2. Perusarvioinnin vaiheet 

4.5.1 Kohteen kuvaus 
 

Kohteen kuvauksessa esitetään perustiedot kohteessa esiintyvistä haitta-aineista ja niistä 

kohteen ominaispiirteistä, jotka voivat vaikuttaa aineista aiheutuviin ympäristö- ja 

terveysriskeihin (kulkeutuminen, altistus ja vaikutukset). Vaadittavat tiedot kootaan 

kirjallisuudesta ja kohteesta valmiina olevista aineistoista (kartat, maankäyttö- ja 

kaavatiedot, maaperä-, kallioperä-, pohjavesi- ja vesistötiedot, tutkimusraportit, jne.).  

 

Kohdetietojen perusteella muodostetaan ns. käsitteellinen malli, joka on kuvaus haitta-

aineiden esiintymisestä maaperässä, niiden mahdollisista kulkeutumisreiteistä ja niille 

mahdollisesti altistuvista kohteista.  
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Kohteen kuvauksessa käydään läpi aina seuraavat tekijät, joita PIMA-asetuksen mukaan 

edellytetään pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa:  

 • toiminnot, jotka ovat mahdollisesti pilanneet maaperää, 

 • maaperässä todettujen haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärä, ominaisuudet, 

sijainti ja taustapitoisuudet, 

 • maaperä- ja pohjavesiolosuhteet alueella sekä tekijät, jotka vaikuttavat haitallisten 

aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella, 

 • alueen ja sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus,  

 • altistusmahdollisuus haitallisille aineille lyhyen ja pitkän ajan kuluessa,  

 • altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja 

todennäköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset  

 • käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien 

epävarmuus. 

 

Riskien tunnistamisen osalta voi alkuvaiheessa yksinkertaisimmillaan riittää tilanteen 

toteaminen; esimerkiksi, että kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjavettä käytetä 

talousvetenä tai että kohteessa ei ole asuinrakennuksia tai siellä ei viljellä ravintokasveja. 

4.5.2 Haitta-aineet ja niiden esiintyminen 

Haitallisten aineiden ympäristölle ja ihmisen terveydelle aiheuttamien riskien suuruus ja 

luonne riippuvat aineiden kulkeutumisesta, eliöiden ja ihmisten altistumisesta aineille sekä 

altistumisen seurauksena aiheutuvista vaikutuksista. Näitä voidaan arvioida aineiden 

ympäristöpitoisuuksien, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien (pysyvyys, 

kulkeutuvuus ja kertyvyys) sekä myrkyllisyyden perusteella. 

  

Arvioinnissa on otettava huomioon myös haitallisten aineiden kokonaismäärä 

ympäristössä. Vertaamalla mitattuja pitoisuuksia ohjearvoihin ja taustapitoisuuksiin sekä 

muihin viitearvoihin voidaan tunnistaa kohteessa riskien kannalta olennaiset haitalliset 

aineet (kriittiset aineet) ja alustavasti arvioida niistä aiheutuvia riskejä. Ampuma-ratojen 

tapauksessa nämä ovat tyypillisesti raskasmetallit ja PAH-yhdisteet. Haitta-aineiden 

ominaisuuksien perusteella voidaan puolestaan arvioida muun muassa haitta-aineiden 

mahdollisia kulkeutumisreittejä ja vaikutuksia.    
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Siksi aineiden suuri määrä voi osoittaa mahdollista pilaantumisriskiä ja puhdistustarvetta 

selkeämmin kuin näiden yksittäiset korkeat pitoisuudet (esim. pohjaveden 

pilaantumisriski). Keskeisiä ovat etenkin ne aineet, jotka myrkyllisyyden lisäksi ovat joko 

hitaasti hajoavia ja kertyviä tai erittäin kulkeutuvia. 

 

Haitta-aineiden jakautuminen, sijainti ja esiintymisen laajuus maaperässä vaikuttavat 

aineiden kulkeutumiseen ja mahdolliseen altistumiseen. Huokosveteen liukenevat aineet 

voivat päätyä maaperän läpi imeytyvän veden mukana pohjaveteen ja pohjaveden mukana 

edelleen vesistöihin tai kertyä huokosvedestä kasveihin tai eliöihin. Huokosilmaan 

haihtuvat aineet voivat taas kulkeutua ilmakehään tai rakennusten sisäilmaan. Tyypillisesti 

haitta-aineet esiintyvät maaperässä ja muissa ympäristönosissa epätasaisesti jakautuneina. 

Jakautumiseen ja esiintymiseen vaikuttavat mm. maaperä-olosuhteet, haitta-aineiden 

ominaisuudet sekä päästön suuruus ja siitä kulunut aika.  

 

Useimpien haitta-aineiden sitoutuminen maa-ainekseen kasvaa ja kulkeutuvuus pienenee 

pitkän ajan kuluessa. Toisaalta ympäristön happamoituminen ja muut 

ympäristöolosuhteiden muutokset voivat myös lisätä kulkeutumista. Lisäksi monet haitta-

aineet, kuten metallit, voivat esiintyä maaperässä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisina 

yhdisteinä. 

4.5.3 Maaperäolosuhteet 

Maalajien ja maakerrosten ominaisuudet (mm. pH, orgaanisen hiilen ja hienoaineksen 

määrä, vedenläpäisevyys sekä maakerrospaksuus ja -järjestys) vaikuttavat haitallisten 

aineiden käyttäytymiseen maaperässä. Maaperäolosuhteet ohjaavat mm. aineiden 

kulkeutumista ja hajoamista ja vaikuttavat siten niistä mahdollisesti aiheutuviin riskeihin. 

Maaperäolosuhteet voivat vaihdella pienelläkin alueella etenkin syvyyssuunnassa. Lisäksi 

useat pilaantuneiksi epäillyt alueet sijaitsevat paikoilla, joilla ihminen on muokannut ja 

muuttanut maaperän ominaisuuksia. Perusarvioinnissa tarvittavia maaperätietoja kerätään 

maastokäynnin yhteydessä ja kirjallisuuslähteistä. Lisäksi tulee tehdä mittauksia kohteessa 

tai kohteelta otetuista maanäytteistä laboratoriossa.    
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Lisäksi tarvittaessa määritetään tai arvioidaan mm. pH, orgaanisen hiilen pitoisuus, 

orgaanisen ja hienoaineksen määrä, vedenläpäisevyys, huokoisuus, kivisyys ja redox-

potentiaali (aineen hapetus- ja pelkistyskyky). 

4.5.4 Kulkeutuminen 

Kun kriittiset haitalliset aineet on määritetty ja paikannettu, tunnistetaan olennaisimmat 

kulkeutumisreitit, aineiden esiintymismuoto sekä aineita kuljettavat ja sitovat prosessit. 

Aineiden kulkeutumiseen ja muuntumiseen maaperässä sekä leviämiseen maaperästä 

muihin ympäristön osiin vaikuttavat mm. seuraavat prosessit: 

- haihtuminen ja kulkeutuminen huokoskaasussa 

- kulkeutuminen hengitysilmaan (ulkoilma ja rakennusten sisäilma) 

- sitoutuminen ilman hiukkasiin (pintamaan pölyäminen) 

- liukeneminen maa- ja pohjaveteen 

- kulkeutuminen pohjaveteen hiukkasiin tai kolloideihin sitoutuneena 

- kulkeutuminen maa- ja pohjavedessä 

- kulkeutuminen pintavesiin (huuhtoutuminen, pintamaan eroosio ja pohjavesi) 

- kulkeutuminen erillisenä nestefaasina 

- pidättyminen/kiinnittyminen maa-ainekseen eli sorptio ja desorptio 

- muuntuminen biologisesti ja kemiallisesti 

- kertyminen kasveihin ja eläimiin 

- leviäminen ja kulkeutuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta (kaivut ja maansiirrot) 

 

Haitta-aineiden ominaisuudet ja kohteen ympäristötekijät vaikuttavat siihen, mitkä yllä 

mainituista mekanismeista arvioinnissa on otettava huomioon. Passiivisen leviämisen 

tärkeimpien reittien tunnistamisessa otetaan huomioon muun muassa maaperän, 

pohjavesialueen ja pintamaan ominaisuudet sekä vesistöt ja laskuojat sekä leviämistä 

rajoittavat esteet ja edistävät johteet. Aktiivisen levityksen prosesseja ovat rakennetuilla 

alueilla esim. maansiirto sekä suotovesien ja jätevesien johtaminen.  

 

Haitta-aineet eivät saa kulkeutua alueelta aiheuttaen uusien alueiden pilaantumista. Siksi 

maaperän pitoisuudet eivät saa nousta haitta-aineiden kulkeutumisen vuoksi alueen 

ulkopuolella kynnysarvojen yläpuolelle edes pitkällä aikavälillä. Tarkennettuun 
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kohdearviointiin tulee siirtyä, mikäli aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle voi 

aiheuttaa uusien alueiden pilaantumista tai ympäristön laadun merkittävää huononemista. 

4.5.5 Alueen ja lähiympäristön maankäyttö 

Maankäyttö määrittelee haitta-aineille todennäköisimmin altistuvat ihmisryhmät ja eliöt. 

Siksi arvioinnissa otetaan huomioon kohteen nykyinen ja suunniteltu käyttö. Lisäksi 

kuvataan sellaiset alueella olevat erityistoiminnot, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa riskien 

muodostumiseen, kuten päiväkodit, elintarviketuotanto, sekä erityissuojeltavat osa-alueet 

kuten pohjavesi- ja luonnonsuojelualueet. Myös alueen lähiympäristön maankäyttö 

kuvataan lyhyesti. Näitä tietoja voidaan tarvita arvioitaessa haitta-aineiden mahdollisesta 

kulkeutumisesta alueen ulkopuolelle aiheutuvia riskejä. Myös kauempana olevat kohteet 

kuvataan, jos niillä voi olla merkitystä riskien kannalta (ns. herkät kohteet). 

4.5.6 Altistusreitit ja altistujat 
 

Maankäytön perusteella tunnistetaan mahdolliset altistujat (ihmiset ja muut eliö-ryhmät). 

Kulkeutumisarvioinnin perusteella puolestaan selvitetään todennäköiset altistusreitit 

kullekin haitta-aineelle erikseen. Haitta-aineet voivat joutua elimistöön ruuansulatuksen, 

hengityselinten tai ihon kautta. Altistusreitit ja niiden merkittävyys riippuvat 

kohde/eliöryhmästä ja elinympäristöstä. 

Tyypillisiä altistusreittejä ovat esimerkiksi: 

- maan nieleminen (tahaton tai lasten tahallinen nieleminen) 

- altistuminen hengityksen kautta (maan pölyäminen, haihtuvat aineet hengitysilmassa) 

- altistuminen ihon kautta (läpäisevät aineet) 

- altistuminen ravinnon kautta (marjat, sienet, kohteessa viljeltävät ravintokasvit) 

- altistuminen juoma- tai talousveden kautta  

- altistuminen pintavedestä (uinti, käyttö pesuvetenä) 

 

Altistujat tunnistetaan alueen väestö-, eläimistö- ja kasvillisuustietojen perusteella. 

Ihmisryhmistä selvitetään tarvittaessa erikseen pienten lasten altistusta. Eliölajien osalta 

tarkastelu kohdistetaan lajeihin, jotka ovat ekologisesti tärkeitä tai uhanalaisia tai joita 

käytetään ravintona. 
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4.5.7 Haitalliset vaikutukset 

Useimmilla haitallisilla aineilla on erilaisia vaikutuksia annoksesta, altistustavasta ja 

kohdeorganismista riippuen. Lisäksi vaikutukset vaihtelevat yksilön herkkyyden, 

elinvaiheen, terveydentilan, sukupuolen ym. tekijöiden mukaan. Maaperässä esiintyvät 

aineet voivat aiheuttaa mm. seuraavanlaisia terveyteen liittyviä haittoja: 

- hajuhaitta, epäviihtyvyys  

- ärsytysoireet (esim. kreosootin haju) 

- akuutit terveysvaikutukset (esim. syövyttävät aineet, kuten rikkihappo) 

- lisääntymisterveyteen liittyvät mm. teratogeeniset vaikutukset (esim. lyijy) 

- immuunivastustuskyvyn heikkeneminen (esim. PCB ja dioksiinit) 

- vaikutukset hermostoon eli neurologiset vaikutukset (esim. lyijy) 

- hormonaaliset vaikutukset (esim. ftalaatit, PCB) 

- pitkäaikaiset kuolemaan johtavat sairaudet  

4.6 Tarkennettu arviointi 

Jos perusarvioinnissa ei voida tehdä riittävän luotettavia johtopäätöksiä alueen 

pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta, arviointia tarkennetaan. Tällöin keskitytään 

riskien kannalta merkittäviin haitta-aineisiin, olennaisimpiin altistustilanteisiin ja – 

reitteihin sekä todennäköisimpiin ja eniten altistuviin kohderyhmiin. Tarkennetussa 

arvioinnissa lähtötietoja käsitellään ja sovelletaan perusarviointia pidemmälle. Tässä 

saatetaan tarvita perusarviointiin verrattuna enemmän kohdekohtaista tietoa esimerkiksi 

haitta-aineiden esiintymisestä ja käyttäytymisestä maaperässä ja muissa ympäristönosissa, 

alueen pohja- ja pintavesiolosuhteista sekä muista kulkeutumiseen ja altistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä (Kuva 4.3.). Arviointia voidaan tarvittaessa tarkentaa myös 

biologisilla ja ekologisilla tutkimuksilla.    
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Kuva 4.3. Tarkennetun arvioinnin vaiheet 

4.6.1 Yleiset tavoitteet ja rajaukset 

Tarkennetun arvioinnin tavoitteenasettelu ja rajaukset tehdään ja perustellaan 

tapauskohtaisesti 

ottamalla huomioon kohdetiedot, kuten maankäyttö sekä haitta-aineiden pitoisuudet, 

ominaisuudet ja esiintymisen laajuus. Arvioinnissa keskitytään riskien kannalta olennaisiin 

haitta-aineisiin, kulkeutumisreitteihin ja altistustilanteisiin. Tavoitteenasetteluun 

vaikuttavat aina ympäristönsuojelulta edellytettävä taso ja sen pitkän aikavälin tavoitteet, 

jotka määräytyvät ensisijaisesti lainsäädännön perusteella. 

 

Tarkennetun arvioinnin yleiseen rajaukseen sisältyy mm.: 

- tarkasteltavien riskien määrittely, 

- tarkasteltavien haitta-aineiden määrittely, 

- arvioinnin alueellinen ja ajallinen rajaus sekä 

- arviointimenetelmien valinta. 
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Ohjearvot ylittäneiden haitta-aineiden osalta tarkennettuun arviointiin tulee 

sisältyä aina kolme erillistä osavaihetta: 

• kulkeutumisriskin arviointi, 

• terveysriskin arviointi ja 

• ekologisen riskin arviointi. 

4.6.2 Arviointimenetelmiä 

Arviointimenetelmät valitaan aina tapauksen mukaan. Tavallisesti arviointi voidaan 

aloittaa suhteellisen yksinkertaisilla, helposti toteutettavilla menetelmillä. 

Yksityiskohtaisempiin sekä enemmän lähtötietoja ja resursseja vaativiin menetelmiin 

siirrytään vasta, kun nämä todetaan tarpeellisiksi. Tarkennettu arviointi ei edellytä jokaisen 

osavaiheen yhteydessä kvantitatiivista arviointia, mikäli arvio voidaan tehdä luotettavasti 

kvalitatiivisin menetelmin kohdetietojen ja haitta-aineiden ominaisuustietojen perusteella. 

4.6.3 Riskit ja niiden kuvaaminen 

Riskin kuvaus on arviointiprosessin vaihe, jossa esitetään arvio riskien luonteesta, 

suuruudesta ja hyväksyttävyydestä. Riskin kuvaus perustuu arvioinnin aikaisemmissa 

vaiheissa tehtyihin selvityksiin ja määrityksiin. Sen johtopäätöksenä esitetään perusteltu 

arvio maaperän/alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta. Riskin käsitteeseen 

sisältyy arvio haitan todennäköisyydestä, minkä vuoksi riskiä ei voi koskaan täysin poistaa. 

Siksi myös maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi edellyttää aina 

päätöstä siitä, mikä on kohteessa hyväksyttävä riski. Riskin hyväksyttävyydestä päätetään 

periaatteessa aina tapauskohtaisesti, koska siihen vaikuttavat sekä kohteessa edellytettävä 

ympäristönsuojelun taso että arvioinnin tulokselle sallittu epävarmuus (käytettyjen 

lähtötietojen ja menetelmien luotettavuus). Pohjavesi-alueiden tapauksessa korostetun 

varovaista lähestymistapaa voidaan pitää perusteltuna. 

4.7 Kulkeutumisriskin arviointi 

Kulkeutumisriskillä tarkoitetaan tässä ohjeessa haittaa tai vaaraa, joka voi aiheutua 

kohteesta peräisin olevien haitta-aineiden kulkeutumisesta tarkasteltavan kohteen sisällä tai 

sen ulkopuolella. Kulkeutumisriskin arviointi on yleensä osa terveysriskin tai ekologisen 

riskin arviointia, jolloin varsinainen riski määritellään vasta kulkeutumisen kautta 

arvioidun altistumisen ja vaikutusten perusteella. Kulkeutumisriski voi kuitenkin kohdistua 

myös suoraan ympäristön, kuten pohjaveden, pintaveden tai ilman, laatuun. Lisäksi haitta-
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aineiden kulkeutuminen alueelta toiseen voi aiheuttaa loukkauksen yleiselle tai yksityiselle 

edulle, vaikka tästä ei olisikaan suoranaista haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
 

4.7.1 Arvioinnin tavoitteet ja rajaukset 
 

Kulkeutumisriskin arvioinnissa yleisenä tavoitteena on maaperästä muihin ympäristönosiin 

tai tarkasteltavan kohteen ulkopuolelle kohdistuvien haitta-ainepäästöjen ja 

ympäristökuormituksen arvioiminen.  

 

Riskien määrittämiseen maaperästä peräisin olevien päästöjen ja ympäristökuormituksen 

perusteella ei ole toistaiseksi yksiselitteisiä menettelyjä, kuten päästörajoja. Siksi 

kulkeutumisriskin arvioinnissa tavoitteeksi voidaan asettaa myös haitta-aineiden: 

- todennäköisten ja enimmäispitoisuuksien arvioiminen niissä ympäristönosissa, joiden 

kautta ihmisten tai eliöiden altistuminen on todettu mahdolliseksi, 

- todennäköisten ja enimmäispitoisuuksien arvioiminen niissä ympäristönosissa, joille on 

asetettu laatuvaatimuksia tai sallittuja enimmäispitoisuuksia sekä 

- jo tapahtuneen kulkeutumisen määrittäminen pitoisuusmittauksilla tai muilla 

kohdetutkimuksilla. 

 

Lisäksi arvioinnissa on usein tarkoituksenmukaista tarkastella kulkeutumisriskien ajallista 

ulottuvuutta, jonka havainnollistamiseksi voidaan esittää arvioita mm.: 

- haitta-aineiden liukenemisesta, hajoamisesta ja haihtumisesta tai ympäristöolosuhteiden 

muutoksista aiheutuvien päästöjen vähentymisestä tai lisääntymisestä, 

- pitoisuuksien muutoksista valituissa pisteissä tietyn tarkastelujakson aikana tai 

- haitta-aineen kulkeutumisajoista tarkasteltavaan pisteeseen, kuten maaperästä 

pohjaveteen tai pohjaveden mukana vedenkäyttöpisteeseen. 

4.7.2 Arvioinnin toteutus 

Kulkeutumisriskin arviointiin voidaan käyttää mm. seuraavia menetelmiä: 

- matemaattiset mallit ja muut laskentamenetelmät 

- liukoisuustestit 

- pitoisuusmittaukset eri väliaineista 

- maaperän fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset (haitta-aineiden biohajoavuus) 

tutkimukset 
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- pohjaveden ja vesistöjen virtaustutkimukset 

- pohjaveden ja vesistöjen geokemialliset ja mikrobiologiset (haitta-aineiden biohajoavuus) 

tutkimukset 

 

Pohjavesi  
 

Tässä työssä käsitellään kulkeutumista pohjavesiin joten kulkeutumisen teoreettista osaa 

käsitellään hieman tarkemmin. 

 

Haitalliset aineet saattavat kulkeutua maaperästä pohjaveteen. Pohjavedessä aineet leviävät 

pohjavesivirtauksen mukana. Kulkeutumiseen vaikuttavat pohjaveden virtauskuva, 

maaperän piirteet pohjavesikerroksessa sekä haitta-aineiden ominaisuudet. Pohjaveden 

olosuhteista saadaan tietoa mm. alueella tehtävillä pohjavesitutkimuksilla sekä alueellisista 

pohjavesikartoituksista ja -tarkkailuista. Pohjaveden pilaantumisriski tulee arvioida aina, 

mikäli maaperän haitallisilla aineilla on mahdollisuus pilata pohjavettä tai muuttaa sen 

laatua. Jos haitta aineita on jo joutunut pohjaveteen, arvioinnissa voidaan selvittää 

vedenottotarpeita, altistujia jne. 

 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa tulee ottaa huomioon haitta-

aineiden kulkeutumisriski pohjaveteen. Kulkeutumisriskiä voidaan arvioida määrittämällä 

maa-vesi-jakautumiskerroin Kd (distribution coefficient). Suuri jakautumiskertoimen arvo 

tarkoittaa, että haitta-aine sitoutuu voimakkaasti maa-ainekseen eikä kulkeudu helposti 

maaperässä. 

 

Alkuainekohtaisten Kd-arvojen määritysten perusteella voidaan laskea jokaiselle tutkitulle 

alkuaineelle suurin sallittu enimmäispitoisuus maaperässä, joka ei aiheuta pohjaveden 

pilaantumisriskiä. Myös kirjallisuudesta on saatavilla ko. viitearvoja. Pirkanmaalla ja 

Uudellamaalla tehty pilottitutkimus osoitti, että joissakin tapauksissa kohdekohtaisesti 

laskettu viitearvo maaperän enimmäispitoisuudelle saattoi olla selvästi pienempi kuin 

kirjallisuudessa esitetty viitearvo. 

 

Kun tiedetään haitta-aineen, esimerkiksi arseenin tai kadmiumin, pitoisuus maaperässä 

(Cs) ja kyseisen haitta-aineen maa-vesi-jakautumiskerroin (Kd), huokosveteen liukeneva 

pitoisuus (Cw) voidaan arvioida kaavalla: 
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     Cw = Cs / Kd                                                                      [2] 

missä 

Cs = pitoisuus maaperässä, mitattu arvo [mg kg-1] 

Cw = pitoisuus huokosvedessä (maavedessä) [mg L-1] 

Kd = maa-vesi-jakautumiskerroin [L kg-1] 

 

Maaperästä mitatun metallipitoisuuden ja maa-vesi-jakautumiskertoimen avulla voidaan 

siis arvioida huokosveden metallipitoisuuden. Huokosveden pitoisuudet laimenevat, kun 

maahan imeytynyt sadevesi kulkeutuu maakerroksissa alaspäin pohjaveteen. Pitoisuuksien 

laimenemista kuvataan laimenemiskertoimella DFgw. Pohjaveden metallipitoisuus voidaan 

arvioida kaavalla: 

                         Cgw = Cw x DFgw                                                               [3] 

missä 

Cgw = pitoisuus pohjavedessä [mg L-1] 

Cw = pitoisuus huokosvedessä [mg L-1] 

DFgw = laimenemiskerroin huokosveden ja pohjaveden välillä [-] 

 

Laimenemiskerroin riippuu pilaantuneen maaperän laajuudesta pohjaveden 

virtaussuunnassa pohjaveteen imeytyvän veden määrästä, pohjaveden virtausnopeudesta, 

haitta-aineen sekoittumiskerroksen paksuudesta akviferissa ja pilaantuneen maaperän 

etäisyydestä pohjaveden tarkkailupisteeseen. (Ympäristöministeriö 2007, 68) 
 

Pintavedet ja vesistöt 

Haitalliset aineet voivat kulkeutua maaperästä vesistöön joko huuhtoutumalla 

valumavesien mukana tai vesistöön purkautuvan pohjaveden mukana. Valumavesien 

määrään vaikuttavat mm. pintamaan kaltevuus ja laatu, pinnan peitto (esim. kasvillisuus), 

sadevesien viemäröinti ja alueen läpi kulkevat ojat. Vesistöissä haitta-aineet esiintyvät 

liuenneina, suspendoituneina tai kertyneinä kiintoaineen mukana pohjasedimenttiin. 
 

Maaperän sallitut enimmäispitoisuudet 

Alkuainekohtaisten Kd-arvojen määrityksen jälkeen lasketaan kullekin tutkimuspisteelle 

jokaiselle tutkitulle alkuaineelle sallittu enimmäispitoisuus maaperässä, joka ei aiheuta 

pohjaveden pilaantumisriskiä. Laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa (Tarvainen ja 

Jarva, 2009): 
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                 SVPpv  =  RfCpv x 10-3 x Kd  / DF                                                    [4] 

 

missä 

SVPpv = pohjaveden pilaantumisriskin perusteella määritetty sallittu enimmäispitoisuus 

maaperässä (mg/kg) 

RfCpv = pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus alkuaineelle X (µg/L), tässä tutkimuksessa 

on käytetty juomavedelle asetettuja arvoja 

Kd = maa-vesi – jakautumiskerroin alkuaineelle X (L/kg) 

DF = laimenemiskerroin huokosveden ja pohjaveden välillä, oletusarvona käytetään arvoa 

10. 

 

Talousvetenä käytettävän pohjaveden pilaantumisriskin perusteella määritetyt maaperän 

viitearvot (SVPpv) ovat saatavilla kirjallisuudesta, mm. Reinikainen (2007). Nämä 

viitearvot ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia (Taulukko 4.1). Kirjallisuudessa esitettyihin 

Kd-arvoihin perustuvat pohjaveden suojelemiseen määritetyt viitearvot (SVPpv) ovat 

antimonin, arseenin, kadmiumin, koboltin, nikkelin, lyijyn ja vanadiinin osalta pienempiä 

kuin PIMA-asetuksessa esitetyt alemmat ohjearvot. (Taulukko 4.2) 

 

Taulukko 4.1 Ampumarata-alueiden yleisempien haitta-aineiden SVPpv- Kd- ja RfCpv-

arvot. 

 SVPpv Kd RfCpv 
Aine mg/kg l/kg µg/kg 

Antimoni (Sb)  4,25 85 5 
Arseeni (As) 10 100 10 

Kadmium (Cd) 5 100 5  
Kupari (Cu) 10000 500 2000 
Nikkeli (Ni) 40 560 10  
Lyijy (Pb) 100 1000 10 

Sinkki (Zn) 3000 200 1 500  
 

 
Taulukko 4.2. Juomavetenä käytettävän pohjaveden pilaantumisriskien perusteella 

määritetyt alemmat ja ylemmät ohjearvot (Valtioneuvoston asetus 214/2007) metalleille ja 

puolimetalleille.  
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Alkuaine Alempi ohjearvo (mg/kg)  Ylempi ohjearvo (mg/kg) 
Antimoni (Sb) 10 50 

Arseeni (As) 50 100 

Kadmium (Cd) 10 20 

Kupari (Cu) 150 200 

Nikkeli (Ni) 100 150 

Lyijy (Pb) 200 750 

Sinkki (Zn) 250 400 
 

4.7.3 Riskien kuvaus 

Maaperästä aiheutuvalle kuormitukselle ei ole esitetty yleisiä päästörajoja. Siksi 

päästöriskin hyväksyttävyys voidaan arvioida esimerkiksi suhteessa muihin 

ympäristöpäästöihin, mikäli näistä on saatavilla tietoa tai ne voidaan arvioida. Riski 

voidaan määrittää myös arvioimalla laskennallisesti päästöistä pitkän ajan kuluessa 

aiheutuvia pitoisuusmuutoksia maaperässä alueen ulkopuolella. Kuormitusta, joka voi 

johtaa maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen tai muuhun yksityisen edun loukkaukseen 

(esim. käyttörajoitukset) tai viihtyisyyden vähentymiseen tarkasteltavan alueen 

ulkopuolisilla kiinteistöillä, ei voida yleisesti pitää hyväksyttävänä. Siten esimerkiksi 

maaperän pitoisuudet eivät kulkeutumisen vuoksi saisi nousta alueen ulkopuolella 

kynnysarvojen yläpuolelle edes pitkällä aikavälillä. 

4.8 Terveysriskien arviointi 

Terveysriskillä tarkoitetaan tässä ohjeessa sellaisia ihmisen terveyteen kohdistuvia 

mahdollisia haittoja, jotka voivat aiheutua altistumisesta tarkasteltavan alueen maaperässä 

tai muissa ympäristön osissa oleville haitallisille aineille. Terveyshaitat voivat olla hyvin 

erilaisia ja ilmentyä eri tasoilla. Niihin vaikuttavat mm. altistuksen luonne, haitta-aineiden 

erilaiset vaikutukset ja altistuvien ihmisten herkkyys haitta-aineille. 

4.8.1 Arvioinnin tavoitteet ja rajaukset 

Terveysriskinarvioinnin yleisenä tavoitteena on arvioida, voiko maaperän haitallisista 

aineista aiheutua terveyshaittaa. Tämä edellyttää arviota altistuksen voimakkuudesta ja 

kestosta sekä tietoa haitta-aineiden vaikutuksista. Yleensä terveysriski voidaan määrittää 

vertaamalla eri altistusreittien kautta elimistöön päätyviä laskennallisia haitta-aineannoksia 

aineiden turvallista saantia kuvaaviin viitearvoihin. Terveysriskin tarkennettu arviointi 

voidaan rajata niihin aineisiin, joille altistuminen kohteessa on perusarvioinnin tai 



53 

kulkeutumisriskin arvioinnin mukaan todennäköistä ja joiden aiheuttamat terveyshaitat 

ovat mitattujen tai laskettujen pitoisuuksien perusteella mahdollisia. Terveysriski 

arvioidaan myös niiden aineiden osalta, joiden mitatut tai lasketut pitoisuudet muissa 

altistusta aiheuttavissa väliaineissa voivat olla haitallisella tasolla. Arvioinnissa tulee ottaa 

huomioon myös haitta-aineiden mahdollinen esiintyminen tavanomaista haitallisemmassa 

muodossa sekä mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset, mikäli kohteessa esiintyy useita 

haitta-aineita terveysperusteisia ohjearvoja tai muita viitearvoja lähellä olevissa 

pitoisuuksissa. 

4.8.2 Arvioinnin toteutus 

Terveysriskin arviointiin voidaan käyttää mm. seuraavia menetelmiä: 

- altistusmallit ja muut laskennalliset menetelmät (esim. annos-vaste –mallit) 

- altistusmittaukset (biomonitorointi) 

- vertailut eri altistusreiteille esitettyihin annosrajoihin ja muihin vastaaviin viitearvoihin 

- pienalue-epidemiologiset tutkimukset 

4.8.3 Riskien kuvas 

Riskin määrittelyssä tulee varmistua siitä, että käytettävä viitearvo ja arvioidut vaikutukset 

vastaavat altistuksen arvioitua kestoa ja altistusreittiä. Esimerkiksi elinikäiselle 

altistukselle määritetyn enimmäissaantiarvon käyttö lyhytaikaisen altistuksen 

vertailuarvona yliarvioi riskiä. Yleensä ei ole myöskään tarkoituksenmukaista arvioida 

syöpäriskiä lyhtyaikaisen altistuksen osalta, koska syövän muodostuminen edellyttää 

tavallisesti jatkuvaa pitkäaikaista altistusta. Terveysperusteisten viitearvojen käytössä tulisi 

ottaa huomioon myös tarkasteltavat altistusreitit, koska haitta-aineen vaikutus ja 

imeytyminen elimistössä voi vaihdella merkittävästi eri altistusreittien välillä.  

 

Useissa riskinarviointimalleissa eri reittien kautta laskettua kokonaisaltistusta verrataan 

ainoastaan ruoansulatusreitin sallittuun enimmäissaantiarvoon, kuten TDI-arvoon. Tällaisia 

malleja käytettäessä tulee erikseen osoittaa, etteivät haitta-aineiden laskennalliset 

pitoisuudet hengitysilmassa, juomavedessä, ravintokasveissa tai muissa ympäristönosissa 

ylitä näille asetettuja viitearvoja. 
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4.9 Ekologisen riskin arviointi 

Ekologisella riskillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia haitallisia vaikutuksia, joita 

maaperän haitta-aineet saattavat aiheuttaa tarkasteltavan alueen vaikutuspiirissä olevassa 

eliöstössä. Vaikutukset voivat ilmetä eri tasoilla kuten maaperän mikrobitoimintojen 

heikentymisenä, häiriöinä tietyn lajin lisääntymisessä tai lajilukumäärän vähenemisenä. 

Tarkennetussa kohdearvioinnissa ekologisen riskin tarkastelu tulee yleensä keskittää 

populaatio- ja yhteisötason vaikutuksiin, kuten ravinnekiertoihin tai eliöiden 

kuolleisuuteen, kasvuun ja lisääntymiseen. (Ympäristöministeriö 2007, 86) 

4.9.1 Arvioinnin tavoitteet ja rajaukset 

Ekologisen riskinarvioinnin tavoitteenasettelu ja rajaukset tehdään kohdetietoihin ja 

laadulliseen arvioon perustuen. Näihin vaikuttavat mm. alueen nykyinen ja suunniteltu 

maankäyttö, luonnonolot sekä haitta-aineiden pitoisuudet, ominaisuudet ja esiintymisen 

laajuus maaperässä. Monissa kohteissa, kuten teollisuusalueilla, liikennealueilla ja 

päällystetyillä kaupunkialueilla, ihmistoiminnan vaikutus maaperän ekologiaan on 

hyväksytty jo maankäytöstä päätettäessä. Tällaisissa kohteissa maaperän suojelulta ei voi 

edellyttää erityisen korkeaa tasoa eikä tarkennettu ekologinen riskinarviointi siksi yleensä 

ole tarpeen. Ekologinen riski on kuitenkin arvioitava aina, jos haitta-aineet voivat 

kulkeutua ja aiheuttaa vaikutuksia alueen ulkopuolella olevissa herkemmissä kohteissa, 

kuten vesistöissä.  

 

Muissa kuin edellä mainituissa epäherkissä kohteissa ekologisen riskin arviointi voidaan 

rajata niihin haitta-aineisiin, joiden aiheuttamat vaikutukset eliöstössä ovat 

todennäköisimpiä tai vakavimpia. Yleensä ekologisen riskin tarkennettu arviointi voidaan 

rajata aineisiin, joiden maaperästä mitattu enimmäispitoisuus ylittää aineen ekologisin 

perustein määritetyn ohjearvon. 

 

Arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon myös haitta-aineiden mahdollinen esiintyminen 

tavanomaista haitallisemmassa muodossa sekä mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset, jos 

kohteessa esiintyy useita haitta-aineita ekologisin perustein määritettyjä ohjearvoja tai 

muita viitearvoja lähellä olevissa pitoisuuksissa. Maankäytön ja ohjearvovertailun lisäksi 

ekologisen riskinarvioinnin rajauksessa voidaan ottaa huomioon kohteen pinta-ala ja 

haitta-aineiden esiintymissyvyys maaperässä. Merkittäviä ekologisia vaikutuksia voidaan 
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olettaa aiheutuvan ainoastaan sellaisissa kohteissa, joissa haitta-aineet esiintyvät 

kohonneina pitoisuuksina tarpeeksi laajalla alueella maaperän biologisesti aktiivisessa 

kerroksessa. Mikäli kohde on pinta-alaltaan pieni ja haitta-aineet esiintyvät pintamaata 

syvemmissä kerroksissa, tarkennettu ekologinen riskinarviointi kohteessa ei yleensä ole 

tarkoituksenmukaista. Luonnonsuojelualueilla ja niiden suojavyöhykkeillä ekologisen 

riskin tarkennettua arviointia voidaan kuitenkin pitää tarpeellisena jo kynnysarvojen 

ylittyessä.  

4.9.2 Arvioinnin toteutus 

Ekologisen riskin tarkennettuun arviointiin voidaan käyttää mm. seuraavia menetelmiä: 

- pitoisuusmittausten ja altistuslaskelmien vertaaminen ekologisiin viitearvoihin, 

- biotestit (haitta-ainekohtaiset testit ja testit kohteen maanäytteillä), 

- malliekosysteemitutkimukset, 

- biomonitorointi ja biomarkkerit 

- ekologiset tutkimukset. 

4.9.3 Riskien kuvaus 

Ekologisten riskien osalta riskin määrittämiseen ei voi antaa yleispäteviä ohjeita, koska 

arvion tekemiseen voidaan käyttää hyvin erityyppisiä menetelmiä ja ympäristönsuojelulta 

edellytettävä taso voi vaihdella huomattavasti kohteiden välillä. Eri menetelmien kautta 

saatavat tulokset eivät yleensä ole suoraan vertailukelpoisia eikä näille ole olemassa yleisiä 

tulkintaohjeita esimerkiksi suhteessa hyväksyttävän riskitason asettamiseen. 

Pitoisuusmittausten tai niiden perusteella tehtyjen altistuslaskelmien ja viitearvojen 

vertailun perusteella ekologisen riskin kuvauksen perustana voidaan käyttää terveysriskien 

tapaan tietylle eliölle tai yhteisölle määritettyä vaaraosamäärää ja vaaraindeksiä. Nämä 

antavat kuitenkin ainoastaan suuntaa-antavaa tietoa mahdollisista ekologisista 

vaikutuksista, sillä kirjallisuustietoihin perustuvat viitearvot eivät voi ottaa huomioon 

tarkastelun kohteena olevan ympäristön erityispiirteitä. Ympäristön pitoisuuksiin perustuva 

riskiluvun laskenta yleensä yliarvioi todellisia riskejä, koska testiympäristöt poikkeavat 

usein luonnonolosuhteista. Siksi sellaiset todellisia ekologisia vaikutuksia vähentävät 

ilmiöt, kuten ajan kuluessa vähentyvä biosaatavuus, eliöiden sopeutuminen, kyky välttää 

pilaantuneita ravintolähteitä ja ympäristöä sekä eliöstön korvautuminen ja valikoituminen, 

eivät tule yleensä otetuksi huomioon.  
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4.10 Epävarmuustarkastelu 

Arvioinnin luotettavuutta arvioidaan epävarmuustarkastelussa. Epävarmuus aiheutuu 

arvioinnissa käytetyn tiedon puutteesta ja luonnollisesta vaihtelusta sekä käytettävien 

arviointimenetelmien rajoitteista. Tiedonpuutteeseen liittyviä epävarmuustekijöitä ovat 

mm. pitoisuustietojen riittävyys ja edustavuus, tehdyt oletukset kulkeutumis- ja 

altistusreiteistä, arvioinnissa käytettävien parametriarvojen valinta, haitta-aineiden 

käyttäytymisessä ja myrkyllisyydessä pitkällä aikavälillä tapahtuvat muutokset sekä 

mahdolliset yhteisvaikutukset. 

 

Arviointimenetelmien käytössä epävarmuutta aiheuttaa niiden soveltuvuus kyseiseen 

kohteeseen ja tarkasteltavien ilmiöiden kuvaamiseen. Arviointimenetelmien epävarmuus 

on yleensä sitä suurempi, mitä pidempää aikajaksoa tarkastellaan. (Ympäristöministeriö, 

2007, 58–59) 

 

Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että kyseessä saattaa olla myös mittaukseen 

liittyvä virhe. Esimerkiksi ampumarata-tapauksessa, maa-alueiden pitoisuusmittauksessa 

yleisesti käytetty Innov-X röntgenfluorenssi-menetelmä on korkeintaan suuntaa antava. 

Tulokset perustuvat arvioon joka ottaa huomioon lähinnä Innov-X kenttämittarilla 

suoritettuja mittauksia. Innov-X kenttämittarin raskasmetallien mittaustulokset ovat 

suuntaa antavia. Lyijyn ja sinkin mittaustulokset ovat suhteellisen tarkkoja. Nikkeli, kupari 

ja arseeni ovat myös suhteellisen luotettavia isoina pitoisuuksina, hieman 

taustapitoisuuksista kohonneet pitoisuudet eivät välttämättä ole todellisia. Koboltti-, 

kadmium- ja antimonipitoisuudet eivät ole luotettavia, ainoastaan suuret pitoisuudet voivat 

olla merkki todellisuudessa kohonneista pitoisuuksista. (Palin, 2006, 60) 

5    AMPUMARATOJEN KUNNOSTAMINEN 

5.1 Kunnostamishistoria 

Suomessa on kartoitettu noin 20 000 sellaista aluetta, joilla aikaisempi tai nykyinen 

toiminta on voinut pilata maaperää. Näistä noin 3 500 aluetta on arveltu olevan sellaisia, 

joiden tutkiminen ja tarvittaessa puhdistaminen tulisi mahdollisten terveys- tai 

ympäristöriskien takia tehdä pikaisesti. Suomessa on viimeisten 15 vuoden aikana 

puhdistettu lähes 3000 pilaantunutta maa-aluetta. Vuosittain aloitettavien 
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puhdistushankkeiden lukumäärä on nykyisin 250 - 400. Valtion jätehuoltotöinä on 

puhdistettu yli 200 kohdetta. (Pajukallio, 2007, 2) Vuoden 2004-2006 hallintopäätöksistä 

koottujen tietojen mukaan Suomessa on kunnostettu vuosittain alle 10 ampumarataa. 

Lopetettujen ja toimivien ratojen kokonaismääräksi on toisaalta arvioitu 2 000-2 500 kpl 

eli n. 10 % kaikista PIMA-kohteista. (Naumanen et al. 2002, 36) 

 

Ampumaratojen selvitysten ja kunnostuksen voidaankin ennustaa lisääntyvän jossain 

määrin. Tätä oletusta tukee ampumaratojen osuuden lisääntyminen valtion jätehuoltotöinä 

kunnostettavissa hankkeissa parin viimeisimmän vuoden aikana (Kuva 5.1.). Myös 

ampumaratoja koskevien tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt (Järvinen 2009). Suuri osa 

ampumaradoista sijaitsee kuitenkin syrjäisillä paikoilla (Naumanen et al. 2002, 27) ja ne 

ovat seurojen ylläpitämiä. Näin ollen niihin ei tyypillisesti kohdistu rakentamispaineita ja 

sen kautta kunnostuspaineita. Myös rahoittajan puuttuminen rajoittaa kunnostustoimia. 

Rahoituksen puuttuessa suurin osa hankkeista ei siten toteudu mitä todennäköisimmin 

tulevaisuudessakaan. 

 

 
Kuva 5.1. Toimialakohtaisten kunnostusten osuus kyseisen toimialan vuoteen 2008 

loppuun mennessä toteutuneista valtion jätehuoltotöistä, v. 1989–2008. (Sorvari ym. 2009) 

 
Ampumaratojen ja etenkin haulikkoratojen kunnostukseen ei ole tällä hetkellä olemassa 

ekotehokkaita kunnostusmenetelmiä. Maa-aineksen kunnostus vaatii ammusten erottelun, 

mikä on aikaa vievää ja etenkin haulikkoradoilla pintamaan ominaisuuksien ja 
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kasvillisuuden vuoksi hankalaa. Mikäli ammusten talteenotolle löydetään tulevaisuudessa 

toimiva menetelmä, niiden kierrätys lisäisi merkittävästi kunnostusten materiaali- ja 

kustannustehokkuutta. Toistaiseksi käytössä olevat menetelmät soveltuvat kuitenkin 

lähinnä vain hiekkamaille. Tämä ei tuota ongelmia kivääriratojen kunnostuksessa, joissa 

pilaantuminen rajautuu melko pienelle alueelle. Sen sijaan varsinaisen ongelman 

muodostavat haulikkoradat, joiden vaikutusalue on huomattavasti laajempi (useita 

hehtaareja) ja kattaa usein kangasmetsiä ja suoalueita, joilla orgaanisen aineksen pitoisuus 

on korkea. Ampumaratojen lisääntyvä kunnostaminen Suomessa käytössä olevilla 

menetelmillä (lähinnä massanvaihto ja loppusijoitus) tulee näin olleen lisäämään 

kunnostuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia eli materiaalivirtoja, energiankulutusta ja 

ilmapäästöjä. (Sorvari ym. 2006, 48) 

5.2 Maaperän kunnostusmenetelmät 

5.2.1 Johdanto 

Kunnostusmenetelmän valinta tehdään yleensä asiantuntijatietoon perustuen tarkastellen 

vaihtoehtojen terveys- ja ympäristöriskejä sekä kustannusvaikutuksia. Valittavien 

menetelmien ja kunnostustoimenpiteiden tulee täyttää lainsäädännölliset vaatimukset (luku 

3). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ei pilaantuneiden kohteiden 

tarkasteluun ole käytetty lukuun ottamatta kaivettujen massojen loppusijoitusvaihtoehtoja. 

Tällöin kyseessä on kuitenkin jätehuoltoa koskeva YVA–menettely. 

5.2.2 Kunnostusmenetelmän valinta 

Kunnostusmenetelmä on valittava aina kohdekohtaisesti, sillä eri menetelmät soveltuvat eri 

tavoin eri kohteisiin maaperän ja kallioperän rakenteesta, pohjavesiolosuhteista, haitta-

aineista ja niiden määristä riippuen. Massanvaihtoa, eristystä ja pohjaveden pumppausta 

lukuun ottamatta menetelmät perustuvat joko fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologisiin 

reaktioihin. Osa menetelmistä ei tähtää haitta-aineen hävittämiseen, vaan tavoitteena on 

estää sen leviämistä ja näin poistaa tai vähentää pilaantumisen aiheuttamaa ympäristö- ja 

terveyshaittaa (esim. eristäminen). Kunnostusmenetelmän valinnassa tulisi kiinnittää 

huomioita myös eri vaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutuksiin. Näitä voidaan arvioida 

riskianalyysina avulla. (Penttinen, 2001, 8) 
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Kunnostusmenetelmät jaetaan lopputuloksen mukaan haitta-aineet poistaviin menetelmiin 

ja menetelmiin, jotka tähtäävät aineiden leviämisen estämiseen. Haitalliset aineet voidaan 

poistaa joko kaivamalla ja kuljettamalla pilaantuneet maamassat muualle tai edistämällä 

aineiden hajoamista haitattomaan muotoon itse kohteessa. Osa massojen 

käsittelymenetelmistä erottaa ja jakaa maa-ainesta pilaantumattomaan ja pilaantuneeseen 

osaan. Teoriassa, menetelmävaihtoehtoja on runsaasti. Sopivan menetelmän valintaan 

vaikuttavat haitallisten aineiden ohella mm. maaperätyyppi, pilaantuneisuuden laajuus ja 

voimakkuus, menetelmien tekniset omaisuudet sekä käytettävissä olevat resurssit ja aika. 

Osa kunnostusmenetelmistä tähtää haitallisen aineen leviämisen estämiseen ja siten 

altistusreittien poistamiseen. Eristysrakenteilla ja maapinnan suojakerroksilla vähennetään 

haitallisia aineita kuljettavien vesien pääsyä pilaantuneeseen maa-ainekseen. Samalla 

eläinten ja ihmisten mahdollisuus joutua suoraan kosketukseen pilaantuneen maa-aineksen 

kanssa pienenee. Stabiloinnilla ja kiinteytyksellä pienennetään maa-aineksen 

vedenläpäisevyyttä ja siten minimoidaan haitta-aineiden liukenemista sade- ja 

valumavesiin sekä estetään aineiden kulkeutuminen pölyn mukana ilmaan. 

 

Useimpien menetelmien yhteydessä tapahtuu myös haitta-aineiden kemiallisia muutoksia. 

Altistuviin kohteisiin voidaan vaikuttaa lähinnä maankäytön rajoituksin. Maankäytön 

muutoksella esim. teollisuus-, toimisto- tai pysäköintialueeksi rajataan herkät 

altistujaryhmät kuten pienet lapset pois alueella oleskelevista. Samalla vähennetään 

muidenkin ryhmien altistumismahdollisuuksia. Jos alueelle jää korkeita haitta-

ainepitoisuuksia tai aineen kokonaismäärä alueella on huomattava eikä aineiden 

kulkeutumista pitkällä aikavälillä pystytä luotettavasti arvioimaan, on seuranta usein 

perusteltua. Seurannan tulee olla riittävän pitkäaikaista ja siinä tulee ottaa huomioon muun 

muassa haitta-aineiden todennäköiset kulkeutumisnopeudet. (Ympäristöministeriö, 2007, 

97) 

 

Vaikka erilaisia maaperän kunnostusmenetelmiä on viime aikoina kehitetty, on 

massanvaihto edelleen yleisimmin käytetty menetelmä. Massanvaihdolla tarkoitetaan 

pilaantuneen maan kaivamista ja poisviemistä. Usein tähän liittyy myös poistetun maa-

aineksen korvaaminen puhtaalla. Kaivettu pilaantunut maa-aines voidaan käsitellä useilla 

eri menetelmillä kuten polttamalla tai kompostoimalla (orgaanisilla yhdisteillä pilaantunut 

aines). Yleensä kaivettu pilaantunut maa-aines sijoitetaan kaatopaikalle. Lievästi 
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pilaantuneet maamassat yleensä käytetään hyödyksi, lähinnä kaatopaikan rakenteissa tai 

suljettavien kaatopaikkojen peitossa. Voimakkaasti pilaantuneet (ongelmajätearvoja 

ylittävät) maamassat tulee joko sijoittaa erityiskaatopaikoille, joissa on asianmukaiset 

eristysrakenteet, tai käsitellä esimerkiksi kiinteyttämällä, kompostoimalla tai polttamalla.  

5.2.3 Pilaantuneen maa-aineksen jälkikäsittely 

Massanvaihtoa ja kaatopaikkasijoittamista pidetään useimmiten pilaantuneen alueen 

riskinhallinnan kannalta tehokkaimpana vaihtoehtona, kun taas muiden, varsinkin uusien 

tai vasta kehitysvaiheessa olevien, kunnostusmenetelmien tehokkuutta riskinhallinnassa ei 

pidetä riittävänä. Menetelmät voivat olla myös haitta-ainespesifisiä, toisin sanoen 

soveltuvia vain tiettyihin pilaantumistapauksiin.  

 

Pilaantunutta maata voidaan massanvaihdon ohella kunnostaa mm. kompostoimalla, 

polttamalla, eristämällä ja kiinteytyksellä. Nämä menetelmät vaativat yleensä 

kunnostettavien massojen kaivua, vaikkakin eristystä ja kiinteytystä voidaan tehdä myös in 

situ. Erilaiset pesumenetelmät, sähkökemialliset menetelmät, fytoremediaatio 

(puhdistaminen kasvien avulla) ja monet stabilointimenetelmät (esim. turvestabilointi) ovat 

Suomessa lähinnä vasta koeasteella. Maaperän mikro-organismeilla on usein kyky käyttää 

orgaanisia haitta-aineita energian ja hiilen lähteinä ja samalla hajottaa niitä. Uusia, 

erityisesti in situ – menetelmiä kehitetään jatkuvasti, ja niiden toivotaan ohjaavan 

kunnostusta entistä ekotehokkaampaan suuntaan. Saadut kokemukset ovat kuitenkin olleet 

osin myös huonoja, sillä esim. suunnitteluvirheet ovat johtaneet epäonnistuneisiin ja 

pitkäaikaisiin kunnostuksiin. (Sorvari, 2004, 42) 

5.3 Ampumaratojen kunnostusmenetelmät 

Kunnostusratkaisujen osalta ampumaradat voidaan jakaa toimintaansa jatkaviin ja käytöstä 

poistettuihin ratoihin. Käytöstä poistettujen ratojen osalta alueen tulevalla maankäytöllä on 

suuri merkitys puhdistusvaatimuksiin ja kustannuksiin. Kaikille radoille on 

tarkoituksenmukaista tehdä kohdekohtainen riskinarviointi, jonka perusteella voidaan 

arvioida kunnostustarve ja aikataulu taikka kunnostamatta jättäminen. 

 

Puhdistustarpeeseen vaikuttavat muun muassa alueen sijainti pohjavesi- tai suoalueella, 

laukausmäärät, radan ikä ja alueella tapahtuvat maankäytön muutokset. 
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Puhdistustarpeeseen vaikuttaa myös se, onko rataa tarkoitus kehittää. Jos ampumatoiminta 

jatkuu, ei ratojen kunnostukseen ole pääsääntöisesti välitöntä tarvetta. Kunnostustarve 

tulee ajankohtaiseksi, kun rataa peruskorjataan tai ampumatoiminta päättyy ja rata-alue 

otetaan esimerkiksi asuinkäyttöön. Maaperän pilaantuneisuus huomioidaan myös 

mahdollisten maankaivutöiden yhteydessä. Kunnostustarve ja toimet tulee selvittää 

perustuen tapauskohtaiseen riskinarviointiin. (Ympäristöministeriön tiedote, 2006) 

 

Ampumaratojen nykyiset kunnostussuunnitelmat perustuvat lähes poikkeuksetta 

pilaantuneiden maiden kaivuun ja eristämiseen joko tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai 

erilliselle täyttöalueelle. Laaja-alaisten ja massamäärältään suurien alueiden, kuten 

ampumaratojen, kunnostamiseen muilla menetelmillä ei Suomessa vielä ole ollut riittävää 

ja luotettavaa käsittelykapasiteettia. Lisäksi eristämisen käsittelykustannukset ovat muihin 

menetelmiin verrattuna olleet alhaiset. 

 

Ampumarata-alueiden kunnostuksia on suunnitteilla muutamia. Maankäytön muuttumisen 

tai pohjaveden pilaantumisen vuoksi ampumarata-alueiden pilaantuneita maita siirretään 

pois alkuperäisiltä paikoilta ja eristetään erillisille täyttöalueille. Parhaillaan kehitetään ja 

testataan menetelmiä, joiden avulla lyijyhaulit ja -luodit tai mineraalimaan erikokoiset 

fraktiot saadaan erotettua toisistaan. Tarkoituksena on, että haitalliset aineet 

konsentroituivat murto-osaan puhdistettavasta maamassasta, ja vain voimakkaasti 

pilaantunut osa joudutaan jatkokäsittelemään. Puhtaat maajakeet hyödynnetään esim. 

käsiteltävän alueen täyttömaina ja lyijyhaulit ja luoti- ja haulijätteet esim. veneteollisuuden 

kölipainoissa. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään kunnostusmenetelmiä, joita on joko käytetty tai 

suunniteltu käytettäväksi ampumaratojen pilaantuneiden maiden puhdistamiseen.  

Eristäminen 

Eristämisellä estetään maaperän sisältämien haitta-aineiden leviäminen ja kulkeutuminen 

ympäristöön. Eristäminen ei poista haitta-aineita maaperästä. Siksi maaperään jäävät aineet 

muodostavat edelleen tietyn ympäristöriskin esimerkiksi silloin, kun eristys vaurioituu. 
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Menetelmässä pilaantunut maa eristetään luonnon tai synteettisten materiaalien avulla 

ympäristöstään joko paikalleen tai maa kaivetaan ja kapseloidaan erilliselle läjitysalueelle. 

Sade-, pinta- ja pohjavesien pääsy pilaantuneeseen maahan estyy. Samalla rajoitetaan 

ilman pääsyä kohteeseen ja vähennetään haitta-aineen reagointia hapen kanssa. Myös 

eläinten ja ihmisten mahdollisuus joutua suoraan kosketukseen jätteen tai pilaantuneen 

maan kanssa estyy. 

 

Jatkotoimenpiteeksi lyijynhallintaratkaisuille onkin esitetty erilaisten luotiloukkujen 

kokeiluja, jolloin saadaan todellista tietoa rakenteiden kestävyydestä. Sellaisia voivat olla 

metallisia, kumirouhe- tai hiekkatäytteisiä loukkuja. Ilman luotettavia kokeiluja 

ratarakenteiden uusimiseen ei ole järkevää ryhtyä valtakunnallisella tasolla. (Suomen 

ympäristö 38/2006) 

Seulonta 

Ampumarata-alueen maa voidaan seuloa taso- tai rumpuseuloilla ja siten erotella 

erikokoiset ja -painoiset jakeet toisistaan. Erotustekniikka soveltuu lähinnä luotien 

erotteluun ampumavalleista. Puhtaaseen pitoisuustasoon ei näin päästä. Kehitteillä oleva 

"Luotipuimuri" perustuu juuri tällaiseen massojen erotteluun. Koska lyijyluotien ja -

haulien määrä pienenee, myös pilaantuneen maan pitkäaikainen ympäristökuormitus 

vähenee. 

Märkäerotusmenetelmät (Pesu) 

 

Märkäerotuksessa maan sisältämät haitta-aineet siirtyvät pilaantuneen maan läpi 

suotautuvaan pesunesteeseen. Erottamalla haitta-aineet maamassasta saadaan puhdas jae ja 

haitta-aineet sisältävä likainen jae (puhdistusrejekti) erilleen. Puhdistusrejekti vaatii 

jatkokäsittelyä. 

 

Haitta-aineiden siirtyminen nestefaasiin voi tapahtua kahdella eri tavalla. Hiukkasina 

esiintyvät tai hiukkasiin adsorboituneet haitta-aineet siirretään suspensiona tai kolloidina 

uuttavaan nestefaasin. Suspensiota voidaan edesauttaa erilaisilla tensideillä. Erottaminen 

pilaantuneisiin ja puhtaisiin partikkeleihin perustuu eroihin raekoossa, 

laskeutumisnopeudessa ja pintaominaisuuksissa. Pesutekniikka ei sovellu hienojakoisille 



63 

savi-, siltti- tai turvemaille, mikä rajoittaa sen käyttöä ampumarata-alueilla. 

Ampumaradoilla suurimmat lyijypitoisuudet ovat sitoutuneet juuri pintamaan 

kasvillisuuskerrokseen ja humukseen. Lisäksi menetelmää voi käyttää vain lämpimänä 

vuodenaikana. 

Stabilointi  

Stabilointia voi pitää yleiskäsitteenä menetelmille, joilla pyritään estämään haitta- aineiden 

liikkuminen ja leviäminen ympäristöön kiinnittämällä ne maa-ainekseen. Stabiloinnissa 

haitta-aineita ei poisteta maasta eikä niitä muuteta vähemmän myrkyllisiksi yhdisteiksi. 

Stabiloinnilla pyritään parantamaan maan ja käsiteltävien aineiden fysikaalisia ja teknisiä 

ominaisuuksia, vähentämään jätteen tai maan vedenläpäisevyyttä ja siten minimoimaan 

haitta-aineiden liukenemista sade- ja valumavesiin sekä estämään eroosiota. 

 

Yleisemmin käytetty stabiloinnin sovellus Suomessa on betonointi. Myös kalkkia, 

ferrosulfaattia, joitakin teollisuuden jäteaineita sekä bitumia on käytetty ja kokeiltu 

pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Sopiva massa levitetään loppusijoituskohteeseen 

ohuina kerroksina ja tiivistetään. Myös ns. bitumi- tekniikkaa on esitetty 

stabilointivaihtoehdoksi lyijyllä pilaantuneelle maalle. Tällainen rakenne joudutaan 

suojaamaan kulumiselta esim. asfalttipäällysteellä. Kiinteytetyn maan pääasialliset 

hyötykäyttökohteet ovat tie- ja kenttärakenteet. 

 

Stabilointi ei sovellu humusmaiden kiinteyttämiseen. Se soveltuukin lähinnä pilaantuneen 

mineraalimaan puhdistamiseen. Kiinteytettyjä maamassoja ei tule sijoittaa 

pohjavesialueille. 

Elektrokineettiset menetelmät 

Elektrokineettinen menetelmä perustuu maahan asetettuihin elektrodeihin, anodeihin ja 

katodeihin, joiden välillä kulkee heikko tasavirta. Sähkövirta mobilisoi varautuneita aineita 

ja aiheuttaa niiden siirtymisen kohti elektrodeja. Menetelmä soveltuu tiiviille savi- ja 

silttimaille, joiden kunnostaminen perinteisin menetelmin on hankalaa. 
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Elektrokineettiset kunnostusmenetelmät ovat vasta kehitysvaiheessa ja niiden 

kustannuksista on vähän tietoa. Hollannissa on arvioitu, että metalleilla saastuneen maan 

käsittelykustannukset ovat 80 € /tn, kun puhdistusaika on kaksi kuukautta ja maaperän 

johtavuus 0,1 mS. Sähkönjohtavuuden puolittamien kaksinkertaistaa ja puhdistusajan 

kaksinkertaistaminen puolittaa kustannukset. (Naumanen. 2002, 132) 

Reaktiivinen seinämä 

Pilaantunut vesi ohjataan virtaamaan maan sisään rakennetun vyöhykkeen, reaktiivisen 

seinämän läpi. Seinämässä tapahtuvat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset prosessit 

sitovat, hajottavat tai muuttavat sen läpi kulkevia haitallisia aineita. Tampereen 

Teknillisessä Korkeakoulussa tutkittiin viiden eri aineen soveltuvuutta lyijyllä saastuneiden 

ampumaratamassojen kunnostamiseen. Tutkimuksissa käytetyt lisäaineet olivat 

ferrihydroksidi, zeoliitti, bentoniittisavi, kalkki ja apatiitti. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää mahdollisuuksia rakentaa nk. selektiivinen suodatin ampumaradoilta kaivettujen ja 

osittain puhdistettujen maamassojen loppusijoituskohteeseen. 

Imurointi  

Lyijyhauleja voidaan poistaa maastosta myös imuroimalla. Teollisuusimurilla imetään 

esim. kallion pinnalta ja halkeamista haulit, joita kaivinkoneet eivät saa poistettua. 

Imurointi on hidasta käsityötä, jossa on kiinnitettävä erityistä huomiota imuroijien 

suojaamiseen pölyltä. 

Kalkitus 

 

Eräänä vaihtoehtona ampumarata-alueiden kunnostukseen on esitetty kalkitusta. 

Kalkituksella voidaan nostaa maaperän pH-arvoa, joka vaikuttaa huomattavasti lyijyn 

liikkuvuuteen. Erään tutkimuksen (Turpeinen ym. 2000) mukaan pH-arvon nostaminen 

kalkitusta käyttäen ei kuitenkaan vähennä merkittävästi lyijyn liukoisuutta ja liikkuvuutta 

suomalaisessa happamassa metsämaassa. Tähän voi olla syynä emäksisissä olosuhteissa 

tapahtuva liukoisten orgaanisten lyijykompleksien muodostuminen. Turpeinen ym. 

toteavat lisäksi kalkituksen lisäävän huomattavasti lyijyn biosaatavuutta maaperän 

mikrobeille, mikä voi osaltaan lisätä ravintoketjuun päätyvän lyijyn määrää ja sitä kautta 

myös ekologisia vaikutuksia. 
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Fytoremediaatio 

 

Turpeisen ym. (2000) mukaan männyn juuristo kykenee sitomaan jopa 30 % maaperän 

lyijystä. Syväjuuriset kasvit (kuten mänty) estävät siis tehokkaasti lyijyn kulkeutumisen 

maaperässä ja niitä voitaisiin käyttää maaperän kunnostamiseen (fytoremediaatio). 

Fytoremediaatiota on käytetty mm. sulattoalueiden yms. raskasmetalleilla pilaantuneiden 

alueiden kunnostamisessa muissa maissa. Suomessa tekniikkaa ei ole sovellettu laajassa 

mittakaavassa. (Naumanen, et al. 2002, 143) 

 

Kunnostamatta jättäminen ja alueen toimintojen rajoittaminen 

 

Pilaantuneen alueen kunnostamatta jättäminen edellyttää, että riskinarvioinnin perusteella 

voidaan todeta, ettei saastumisesta nykyisissä olosuhteissa tai myöhemminkään aiheudu 

riskiä ympäristölle. Alueen tilaa on jatkossa seurattava ja tarpeen vaatiessa alueella 

ryhdytään toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi. 

 

Kunnostamatta jätetyllä ampumaradan vaikutusalueella ihmiset voivat altistua maaperän 

(suora kontakti), ilman, ravintokasvien ja talousveden välityksellä. Vaikka alueella ei 

viljellä ravintokasveja, siellä saatetaan esim. poimia marjoja ja sieniä. Tämän takia voi olla 

syytä merkitä alue ja kieltää marjastus ja sienestys. 

 

Yhteenveto esitetyistä menetelmistä sekä niiden soveltuvuus on liitteessä 4. 

5.4 Johtopäätökset 

Vaikka erilaisia maaperän ja pohjaveden kunnostusmenetelmiä on viime aikoina kehitetty, 

on massanvaihto yleisimmin käytetty menetelmä. Useissa tapauksissa käytännössä 

soveltuvia vaihtoehtoja massanvaihdolle on vain vähän. Vaihtoehtoisten menetelmien 

käyttöönottoa rajoittaa muun muassa niiden soveltumattomuus erilaisille haitta-aineille. 

Lisäksi erilaisista in situ -menetelmistä saadut kokemukset ovat olleet osin huonoja mm. 

suunnitteluvirheistä johtuen. Näin ollen näiden menetelmien riskinhallintakykyyn ei aina 

luoteta. Käytännössä myös kiireinen aikataulu usein rajoittaa vaihtoehtoisten menetelmien 
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valintaa. Menetelmien kehittyessä ja tiedon lisääntyessä kunnostuskäytännöt saattavat 

muuttua. 

 

Eri kunnostusmenetelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ei ole saataville 

riittävästi tietoa, jotta riskinhallintapäätöksen tekijä voisi tehdä ratkaisun, mikä menetelmä 

kannattaisi valita kulloisellakin haitta-aineen pitoisuudella, maamassojen 

kuljetusetäisyydellä tai muulla vastaavalla tekijällä arvioituna. Suomessa ei ole tehty 

vertailua eri menetelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, joten 

riskinhallintavaihtoehtojen paremmuutta kussakin kohteessa ei voida määrittää.  

 

PIMA - kunnostussuunnitelmissa hydrogeologiset olosuhteet ja pohjaveden pilaantuminen 

on joissakin kohteissa selvitetty varsin puutteellisesti, vaikka haitta-aineen kulkeutuminen 

pohjaveteen ja pohjavesivirtauksen mukana edelleen muualle ympäristöön saattaa aiheuttaa 

merkittäviä terveydellisiä ja ekologisia riskejä. Ympäristönsuojelulain pohjaveden 

pilaamiskielto (YSL 8§) kieltää myös toiminnan, jonka seurauksena toisen kiinteistöllä 

oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, 

johon sitä voitaisiin käyttää. Siksi mahdollisuus käyttää alueen pohjavettä talousvetenä 

myös tulevaisuudessa pitäisi ottaa huomioon.  Pohjaveden pilaantuneisuus ja mahdolliset 

kunnostustoimenpiteet pitäisi selvittää, vaikka alueen pohjavettä ei arviointihetkellä 

käytetäkään talousvetenä.  
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6    RISKIARVIOINNIN SOVELTAMINEN 

6.1 Kivääri- ja pistooliradat 

6.1.1 Arviointitarpeen selvittäminen  

Sijainti 

Kälviän ampumarata sijaitsee Riipan kylässä, kantatie 85 varrella. Ampumaradan pinta-ala 

on noin 2 ha. Riipan vedenottamo sijaitsee aivan ampumaradan vieressä. (Liite 12) 

Ampumarata sijaitsee 1 luokan pohjavesialueella. Ampumaradan alueen tontin omistaa 

Kälviän vesiosuuskunta, joka on vuokrannut sen Kälviä- Ullavan riistanhoitoyhdistykselle.  

 

Toiminnan kuvaus 

Ampumarata on rakennettu yli 30 vuotta sitten. Vanhalta haulikkoradalta on kuorittu noin 

10 cm paksuisesti pintamaata pois, josta on rakennettu suojavalleja pistooli- ja 

hirvikivääriradoille. Suojavallien maata ei ole vaihdettu ampumakausien päätyttyä. Alueen 

vuokrasopimus on loppunut vuonna 2010.  

 

Aikaisemmat tutkimukset 

Kokkolan Elintarvikelaboratorio on analysoinut muutamia maanäytteitä ampumaradalta 

vuonna 1990. Kälviän ampumaradalla on tehty vuonna 1992 Kokkolan vesi- ja 

ympäristöpiirin johdosta maaperä ja pohjavesitutkimuksia. Länsi- Suomen 

ympäristökeskuksen johdosta alueella on tehty pilaantuneisuustutkimuksia kivääriradalla 

vuonna 2010. Pohjavesitutkimuksia tehtiin vuonna 2009. Läheinen vedenottamo seuraa 

pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia 1-2 kertaa vuodessa. Aiemmista tutkimuksista on 

käynyt ilmi, että alueen maaperässä on kohonneita metalli-pitoisuuksia. 

 

Kohteiden kuvaus 

Kälviän radalla sijaitsee 3 haulikkorataa (Kohta 6.2) ja 4 eri rataa: kiväärirata, hirvirata, 

pienoiskiväärirata sekä pistoolirata (Liite3). Kunkin radan ampumasuunnassa sijaitsee 

hiekkavalli jonka edessä on sijoitettuna maalitaulut.  
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Kiväärirata 

23.06.2010 suoritetuissa mittauksissa kivääriradalta on otettu 22 näytettä Innov-X- 

kenttämittarilla. Taulukko 6.1. esittää kynnysarvoja (VNA 214/2007) ylittävien 

alkuaineiden osalta. Kynnysarvoja ylittävät pitoisuudet ovat korostettuna.  

 

Kivääriradalla lyijypitoisuudet ylittävät kynnysarvoja ainakin 0,6 metriin asti. Vallin 

edustalla pitoisuudet ovat kynnysarvojen alapuolella. 

 

Kuparin, kadmiumin ja antimonin kynnysarvo-pitoisuudet ylittyvät hieman, mutta tulokset 

eivät ole luotettavia.(ks. kohta Kriittiset haitta-aineet). 

  

Taulukko 6.1. Kynnysarvoja ylittävät haitta-ainepitoisuudet kivääriradalla 

Cu Cd Sb Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 
69 <LOD <LOD 1305 kivääri k vasen 0-0.1 
97 <LOD <LOD 504 kivääri k vasen 0-0.1 
79 <LOD <LOD 996 kivääri k vasen 0-0.1 
163 <LOD 85 2907 kivääri k oik. 0-0.1 
183 <LOD <LOD 3805 kivääri k oik. 0-0.1 
278 <LOD <LOD 3680 kivääri k oik. 0.0.1 
58 <LOD <LOD 553 kivääri 0.5-0.6 
54 <LOD <LOD 556 kivääri 0.5-0.6 
59 <LOD <LOD 725 kivääri 0.5-0.6 
83 <LOD <LOD 1761 kivääri 0.15-0.25 
118 <LOD <LOD 2527 kivääri 0.15-0.25 
89 <LOD <LOD 1922 kivääri 0.15-0.25 
102 <LOD <LOD 1534 kivääri 0.4-0.5 
63 <LOD <LOD 959 kivääri 0.4-0.5 
94 <LOD <LOD 947 kivääri 0.4-0.5 
61 <LOD <LOD 1296 kivääri 0.35-0.45 
73 46 <LOD 996 kivääri 0.35-0.45 
43 <LOD <LOD 1074 kivääri 0.35-0.45 
63 <LOD <LOD 1298 kivääri 0.35-0.45 

<LOD <LOD <LOD 40 kivääri k edus 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 46 kivääri k edus 0-0.1 

15 <LOD <LOD 48 kivääri k edus 0-0.1 
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Pienoiskiväärirata 

Pienoiskivääriradalta on otettu 18 näytettä. 

Suurimmat lyijyn pitoisuudet ovat 0-0,1 metrin syvyydessä. Myös 0,2–0,3 metrin 

syvyydessä arvot lähestyvät kynnysarvoja. Kadmiumin pitoisuudet kynnysarvot ylittyvät 2. 

pisteessä. Taulukko 6.2. esittää pienoiskivääriradan pitoisuuksia.  

 

Taulukko 6.2. Kynnysarvoja ylittävät haitta-ainepitoisuudet pienoiskivääriradalla 

Cd Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 
<LOD 42 pienoiskiv 0.6-0.7 
<LOD 35 pienoiskiv 0.6-0.7 
<LOD 38 pienoiskiv 0.6-0.7 

46 634 pienoiskiv 0-0.1 
<LOD 191 pienoiskiv 0-0.1 
<LOD 279 pienoiskiv 0-0.1 
<LOD 91 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 88 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 100 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 26 pienoiskiv 0.4-0.5 
<LOD 25 pienoiskiv 0.4-0.5 
<LOD 20 pienoiskiv 0.4-0.5 
<LOD 58 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 56 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 56 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 18 pienoiskiv 0.35-0.45 
<LOD 21 pienoiskiv 0.35-0.45 

53 12 pienoiskiv 0.35-0.45 
 

 

Hirvikiväärirata 

Radalta on otettu 20 näytettä. Innov-X-kenttäanalysaattorilla tehtyjen mittausten 

perusteella hirvikivääriradan vallista löytyi kohonneita lyijy-, kadmium-, arseeni- ja 

kuparipitoisuuksia (Taulukko 6.3.). 

Lyijypitoisuudet ylittävät kuudessa pisteessä ongelmajäte-arvoja (2500 mg/kg). 
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Taulukko 6.3. Kynnysarvoja ylittävät haitta-ainepitoisuudet hirvikivääriradalla 

Cu Cd Sb Pb Tutkimuspiste Naytesyvyys 
21 <LOD <LOD 280 hirvikiv 0.25-0.35 
21 <LOD <LOD 267 hirvikiv 0.25-0.35 
13 <LOD <LOD 273 hirvikiv 0.25-0.35 
47 <LOD <LOD 478 hirvikiv 0.5-0.6 
51 44 <LOD 437 hirvikiv 0.5-0.6 
49 <LOD <LOD 488 hirvikiv 0.5-0.6 

<LOD <LOD <LOD 21 hirvikiv edusta k 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 24 hirvikiv edusra k 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 25 hirvikiv edusta k 0-0.1 

222 49 <LOD 3135 hirvikiv k 0-0.1 
233 <LOD <LOD 3077 hirvikiv k 0-0.1 
228 <LOD <LOD 2741 hirvikiv k 0-0.1 
70 <LOD <LOD 662 hirvikiv 0.25-0.35 
98 <LOD <LOD 660 hirvikiv 0.25-0.35 
64 <LOD <LOD 450 hirvikiv 0.25-0.35 
214 <LOD <LOD 3244 hirvikiv k oik 0-0.1 
190 <LOD <LOD 2811 hirvikiv k oik 0-0.1 
238 <LOD 104 2975 hirvikiv k oik 0-0.1 
174 <LOD <LOD 1801 hirvikiv 0.1-0.2 
146 <LOD <LOD 1678 hirvikiv 0.1-0.2 
139 <LOD <LOD 1587 hirvikiv 0.1-0.2 

 

 

Pistoolirata 

Pistooliradalta on otettu 17 näytettä joista 1 on otettu sedimentistä (Taulukko 6.4.). Vallin 

takaa ei löytynyt kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. 

 

Taulukko 6.4. Kynnysarvoja ylittävät haitta-ainepitoisuudet pistooliradalla 

Cu Zn Pb Tutkimuspiste Naytesyvyys 
<LOD 21 255 pistooli 0.2-0.3 

22 29 224 pistooli 0.2-0.3 
<LOD 26 156 pistooli 0.2-0.3 

<LOD 18 66 
pistooli 

(sedimentti) 0.6-0.7 
<LOD 18 61 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 21 59 pistooli 0.6-0.7 

52 18 2327 pistooli k 0-0.1 
73 24 1258 pistooli k 0-0.1 
54 21 3414 pistooli k 0-0.1 
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<LOD 16 75 pistooli 0.75-0.85 
<LOD 13 59 pistooli 0.75-0.85 
<LOD 15 99 pistooli 0.75-0.85 

113 100 153 pistooli edusta k 0-0.1 
97 132 199 pistooli edusta k 0-0.1 
163 251 304 pistooli edusta k 0-0.1 

<LOD 18 169 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 20 141 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 16 169 pistooli 0.6-0.7 

 
Kriittiset haitta-aineet 

Kaikilla radoilla pitoisuudet ovat keskittyneet valleihin. Kaikilla radoilla lyijyn pitoisuudet 

ylittivät kynnysarvoja ja monilta osin myös alempia ohjearvoja. Jossain määrin esiintyy 

myös antimonia, kuparia, kadmiumia ja sinkkiä. Jokaisen radan edustalla on otettu 3 

näytettä. Kivääri- ja hirvikivääriratojen edustalla minkään aineen pitoisuudet eivät 

ylittäneet kynnysarvoja jolloin siltä osin jatkotarkistus ei ole tarpeellista. Koska vallit 

sijaitsevat pohjavesi-alueella, on olemassa riski, että haitta-aineet kulkeutuvat niistä 

pohjavesiin.  

6.1.2 Perusarviointi 

Haitta-aineet ja niiden esiintyminen 

Haitta-aineiden esiintymistä ja jakautumista tarkastellaan lähemmin tarkennetussa 

arvioinnissa osana kulkeutumisriskin laskentaa. 

 

Maaperäolosuhteet 

Tutkimusalue sijaitsee pitkittäisharjujaksolla, joka kulkee Halsualta Ullavan kautta kohti 

rannikkoa. Harjun ydinosa on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa. Pohjaveden pinta 

viettää kaakosta luoteeseen ja pohjavettä purkautuu Ruunasuon ojiin. Muodostumalla on 

hydraulinen yhteys Pesäkankaan pohjavesialueeseen luoteessa. Ampumaradalla pohjavesi 

on noin 0,4-2.2 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden havaintoputkien perusteella 

pohjaveden kulkeutumissuunta alueella on kaakkoon tai itään. Pohjavesi- sekä 

maaperätietojen perusteella alueen hydraulinen johtavuus on hyvä. (Närhi 2005, 3) 

 

Kulkeutuminen 

Haitta-aineet saattavat ajan myötä liueta ja kulkeutua sadevesien mukana pohjaveteen ja 

pintavesiin josta ne tulevat biosaataviksi ihmisille ja eliöille. Yleiset ohje- ja viitearvot 
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eivät sellaisenaan riitä pilaantuneisuuden arviointiin koska rata sijaitsee pohjavesi-alueella. 

Koska ampumaradan toiminta on tapahtunut jo vuosikymmenien ajan, osa haitta-aineista 

on mittausten mukaan alueen pohjavedessä (Liite 7). Radan toimintaa on lopetettu vuonna 

2007, mutta jäljelle jäänet haitta-aineet muodostavat sellaisenaan riskin kulkeutua muualle. 

 

Alueen ja lähiympäristön maankäyttö 

Lähimpään asuntoon on noin 1000 m etäisyys. Riipan vedenottamo sijaitsee aivan 

ampumaradan vieressä, noin 300 metrin päässä (Liite 12). Maa-alueen jatkokäytöstä ei ole 

tietoja. 

 

Altistusreitit ja altistujat 

Suurin altistusriski tulee pohjavedestä mikäli haitta-aineet kulkeutuvat siihen.   

 

Haitalliset vaikutukset 

Ampumaradalla olevien haitta-aineiden terveysvaikutukset (Luvut 2.7.1 – 2.7.7) 

muodostavat riskiä, mikäli ne kulkeutuvat veden mukana ihmisten ja eliöiden käyttöön. 

6.1.3 Tarkennettu arviointi 

Tavoitteet ja rajaukset 

Ampumarata-alueen pilaantunut maaperä ei sellaisenaan aiheuta merkittävä riskiä 

ihmisterveydelle, mutta sen sijaitseminen pohjavesi-alueella mahdollistaa sen liikkuvuutta 

muualle.  Arvioinnin tavoitteena on selvittää, kuinka suurta kulkeutumisriskiä alueella 

sijaitsevat haitta-aineet muodostavat.  

 

Kulkeutumisriskien vaikutus kokonaisriskiin on suurin. Terveysriskit ja ekologiset riskit 

käsitellään pintapuolisesti tapauksessa tarvittavien mittaustulosten puutteen vuoksi. 

 

Kulkeutumisriskit 

Arvioinnin toteutus 

Kulkeutumisriskin arvioinnissa selvitetään vallien välittömässä läheisyydessä olevien 

pohjavesiputkista mitattujen arvojen ja valleissa olevien haitta-aineiden korrelaatiota. 

Laskennassa käytetään pitoisuusmittauksien tuloksia, pohjaveden virtaussuuntaa sekä 

haitta-aineiden ainekohtaisia jakautumiskertoimia. Tavoitteena on selvittää pohjaveden 
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pilaantumisriskin perusteella määritettyä enimmäispitoisuutta tutkittavissa kohteissa ja 

verrata sitä olemassa oleviin pitoisuuksiin. 

 

Alueella on tehty maaperä-mittauksia vuonna 2010 (Liite 8).  Nämä tulokset otetaan 

tutkimuksen riskianalyysiin ja päätöksentekoon.  

 

Alueella on suoritettu vesinäytteiden ottoja 19.05.2009. Mittaustuloksista otetaan käyttöön 

pisteet P7, P8, P9 sekä P10 koska ne sijaitsevat kivääri- ja hirvikiväärivallien välittömässä 

läheisyydessä. Kyseisissä pisteissä talousvesille asetetut kynnysarvot eivät ylettyneet. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 401/2001). Näytteitä analysoitiin Jyväskylän 

yliopiston laboratoriossa. Muut pisteet eivät suoraan sovellu analyysiin koska ne sijaitsevat 

haulikkoratojen vaikutuspiirissä.  

 

Haitta-aineiden pitoisuudet 

Pilaantuneen maamassan määrää lasketaan sen riskitason perusteella joka määräytyy siitä 

lähtökohdasta, että ampumarata sijaitsee pohjavesialueella jolloin laskuissa otetaan 

huomioon kulkeutumista pohjaveteen ja pohjaveden haitta-aineiden maksimipitoisuuteen. 

 

Laskennassa käytetään Timo Tarvaisen ja Jaana Jarvan raportin (Maaperän Kd-arvot ja 

geokemiallinen koostumus Pirkanmaalla ja Uudellamaalla) Kd-arvoja. Kokeessa 

suoritettiin mittauksia suomalaisessa maaperässä (Pirkanmaalla ja Uudellamaalla) mm. 

voimakkaasti kuormitetuissa maakohteissa pohjavesi-alueilla.  

 

Kokeen perusteella saatiin ainekohtaisia Kd- (mediaani) arvoja seuraaville aineille 

(Taulukko 6.5): 

Taulukko 6.5. Ainekohtaiset Kd-mediaaniarvot  

Aine 
Mediaaniarvo 

Kd (l/kg) 
Kirjallisuusarvo 

Kd (l/kg) 
Arseeni 1007 100 

Kadmium 409 100 
Kupari 250 500 
Lyijy 1058 1000 
Sinkki 42 200 
Nikkeli 2168 200 

Antimoni 222 85 
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Kyseisiä Kd-arvoja käytetään vain vallien ja vallien edustan kuormituksen laskuissa 

(voimakas kuormitus). Perusteluna tähän on haitta-aineiden tiivis pakkaantuminen 

suhteellisen pienelle, rajatulle alueelle joiden läheisyydessä ei mittausten mukaan ole 

kohonneita pitoisuuksia mm. pohjavedessä. 

 

Kd-arvojen perusteella laskettiin kaavalla [4] jokaiselle aineelle SVPpv (Taulukko 6.6). 

 

Taulukko 6.6. Ainekohtaiset SVPpv-arvot valleille. 

Aine SVPpv (mg/kg) 
Arseeni 107 

Kadmium 20,5 
Kupari 5000 
Lyijy 216,8 
Sinkki 105,8 
Nikkeli 630 

Antimoni 11,1 
 

Tulosten perusteella laadittiin taulukoita (6.7. – 6.10.) joista ilmenee SVPpv - arvoja 

ylittävät pitoisuudet, sekä (työn tilaajan toivomuksesta) ylempiä ohjearvoja ja 

ongelmajätearvoja ylittävät pitoisuudet.  

 

Kiväärirata 

Kuparipitoisuudet ylittävät 1 pisteessä ylemmän ohjearvon. 

Kadmiumpitoisuudet ylittävät 1 pisteessä SVPpv - arvon. 

Lyijypitoisuudet ylittävät ongelmajätearvon 4 pisteessä ja SVPpv - pitoisuuden  15 

pisteessä. 

 

Taulukko 6.7. Kivääriradan haitta-ainepitoisuudet. 

Cu Cd Sb Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 

69 <LOD <LOD 1305 
kivääri k 

vasen 0-0.1 

97 <LOD <LOD 504 
kivääri k 

vasen 0-0.1 

79 <LOD <LOD 996 
kivääri k 

vasen 0-0.1 
163 <LOD 85 2907 kivääri k oik. 0-0.1 
183 <LOD <LOD 3805 kivääri k oik. 0-0.1 
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278 <LOD <LOD 3680 kivääri k oik. 0.0.1 
58 <LOD <LOD 553 kivääri 0.5-0.6 
54 <LOD <LOD 556 kivääri 0.5-0.6 
59 <LOD <LOD 725 kivääri 0.5-0.6 
83 <LOD <LOD 1761 kivääri 0.15-0.25 
118 <LOD <LOD 2527 kivääri 0.15-0.25 
89 <LOD <LOD 1922 kivääri 0.15-0.25 
102 <LOD <LOD 1534 kivääri 0.4-0.5 
63 <LOD <LOD 959 kivääri 0.4-0.5 
94 <LOD <LOD 947 kivääri 0.4-0.5 
61 <LOD <LOD 1296 kivääri 0.35-0.45 
73 46 <LOD 996 kivääri 0.35-0.45 
43 <LOD <LOD 1074 kivääri 0.35-0.45 
63 <LOD <LOD 1298 kivääri 0.35-0.45 

<LOD <LOD <LOD 40 kivääri k edus 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 46 kivääri k edus 0-0.1 

15 <LOD <LOD 48 kivääri k edus 0-0.1 
 

 

SVPpv-arvoja ylittävät arvot ovat korostettuna vihreällä värillä, ylempiä ohje-arvoja 

ylittävät keltaisella ja ongelmajäte-arvoja punaisella värillä. 

 

 
Pienoiskiväärirata 

Kadmiumpitoisuudet ylittävät 2 pisteessä SVPpv - arvon. 

Lyijypitoisuudet ylittävät SVPpv – arvon 6 pisteessä. 

 

Taulukko 6.8. Pienoiskivääriradan haitta-ainepitoisuudet. 

Cd Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 
<LOD 42 pienoiskiv. 0.6-0.7 
<LOD 35 pienoiskiv 0.6-0.7 
<LOD 38 pienoiskiv 0.6-0.7 

46 634 pienoiskiv k 0-0.1 
<LOD 191 pienoiskiv. k 0-0.1 
<LOD 279 pienoiskiv. k 0-0.1 
<LOD 91 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 88 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 100 pienoiskiv edusta k 0-0.1 
<LOD 26 pienoiskiv 0.4-0.5 
<LOD 25 pienoiskiv 0.4-0.5 
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<LOD 20 pienoiskiv 0.4-0.5 
<LOD 58 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 56 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 56 pienoiskiv 0.2-0.3 
<LOD 18 pienoiskiv 0.35-0.45 
<LOD 21 pienoiskiv 0.35-0.45 

53 12 pienoiskiv 0.35-0.45 
 

Hirvikiväärirata 

Kuparipitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon 5 pisteessä. 

Kadmiumpitoisuudet ylittävät SVPpv – arvon 2 pisteessä. 

Antimonipitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon 1 pisteessä. 

Lyijypitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon 3 pisteessä, ongelmajätearvon 6 pisteessä ja 

SVPpv – arvon 9 pisteessä. 

Radan edustalla mitkään arvot eivät ylitä kynnysarvoa. 

 

Taulukko 6.9. Hirvikivääriradan haitta-ainepitoisuudet. 

Cu Cd Sb Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 
21 <LOD <LOD 280 hirvikiv 0.25-0.35 
21 <LOD <LOD 267 hirvikiv 0.25-0.35 
13 <LOD <LOD 273 hirvikiv 0.25-0.35 
47 <LOD <LOD 478 hirvikiv 0.5-0.6 
51 44 <LOD 437 hirvikiv 0.5-0.6 
49 <LOD <LOD 488 hirvikiv 0.5-0.6 

<LOD <LOD <LOD 21 hirvikiv edusta k 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 24 hirvikiv edusra k 0-0.1 
<LOD <LOD <LOD 25 hirvikiv edusta k 0-0.1 

222 49 <LOD 3135 hirvikiv k 0-0.1 
233 <LOD <LOD 3077 hirvikiv k 0-0.1 
228 <LOD <LOD 2741 hirvikiv k 0-0.1 
70 <LOD <LOD 662 hirvikiv 0.25-0.35 
98 <LOD <LOD 660 hirvikiv 0.25-0.35 
64 <LOD <LOD 450 hirvikiv 0.25-0.35 
214 <LOD <LOD 3244 hirvikiv k oik 0-0.1 
190 <LOD <LOD 2811 hirvikiv k oik 0-0.1 
238 <LOD 104 2975 hirvikiv k oik 0-0.1 
174 <LOD <LOD 1801 hirvikiv 0.1-0.2 
146 <LOD <LOD 1678 hirvikiv 0.1-0.2 
139 <LOD <LOD 1587 hirvikiv 0.1-0.2 
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Pistoolirata 

Kuparipitoisuudet ylittävät 1 pisteessä ylemmän ohjearvon. 

Sinkkipitoisuudet ylittävät 1 pisteessä ylemmän ohjearvon. 

Lyijypitoisuudet ylittävät 2 pisteessä ylemmän ohjearvon ja 1 pisteessä ongelmajäte-arvon. 

SVPpv arvo ylittyy 9 pisteessä. 

Pistooliradan valleista voimakkaasti pilaantunutta maaperää on vallissa 0-0.1 metrin 

syvyydellä koko pituudella. Lievästi pilaantunutta maata on vallin edustalla 0-0.1 metrin 

syvyydellä.  

Pistooliradan vallien maaperä on pilaantunut enemmäkseen pinnalla koska pistooliluotien 

läpäisykyky on heikko kivääriluotien verrattuna. 

 

Taulukko 6.10. Pistooliradan haitta-ainepitoisuudet. 

Cu Zn Pb Tutkimuspiste Näytesyvyys 
<LOD 21 255 pistooli 0.2-0.3 

22 29 224 pistooli 0.2-0.3 
<LOD 26 156 pistooli 0.2-0.3 
<LOD 18 66 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 18 61 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 21 59 pistooli 0.6-0.7 

52 18 2327 pistooli k 0-0.1 
73 24 1258 pistooli k 0-0.1 
54 21 3414 pistooli k 0-0.1 

<LOD 16 75 pistooli 0.75-0.85 
<LOD 13 59 pistooli 0.75-0.85 
<LOD 15 99 pistooli 0.75-0.85 

113 100 153 pistooli edusta k 0-0.1 
97 132 199 pistooli edusta k 0-0.1 
163 251 304 pistooli edusta k 0-0.1 

<LOD 18 169 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 20 141 pistooli 0.6-0.7 
<LOD 16 169 pistooli 0.6-0.7 

 

Terveysriskien arviointi 

 

Kyseisten alueiden terveysriskit ovat olemattomat, koska haitta-aineet ovat sitoutuneet 

pienelle, hyvin rajatulle alueelle, maaperään. Kohteessa terveysriskiä aiheutuu 

merkittävimmin suorasta kosketuksesta lyijyllä pilaantuneen maan kanssa mitä ei 

käytännössä ampumavallien tapauksessa tapahdu.  
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Ekologisten riskien arviointi 

 

Alueella ei tehty ekologisia mittauksia eikä siten ole mahdollista tehdä varmoja 

johtopäätöksiä haitta-aineiden vaikutuksista paikalliseen eliöstöön ja kasvillisuuteen.  

Maaperäeliöt ja kaivautuvat eläimet altistuvat haitta-aineille ihokosketuksen ja maan 

syönnin välityksellä, sekä ravintoketjualtistuksen kautta. Kohteessa havaitut 

metallipitoisuudet ylittävät maaperän prosesseille asetetut viitearvot (SHPek0 arvot, 

Suomen ympäristö 23 /2007) lyijyn osalta. Pölymuodossa olevat raskasmetallit vaikuttavat 

todennäköisesti kuitenkin vähemmän maaperän biologisiin prosesseihin kuin helposti 

liukenevassa muodossa olevat metallit. 

 

Tulokset 

 

Vaikkakin vallien läheisyydessä pohjaveden raskasmetallipitoisuudet eivät ole 

mittaushetkellä olleet hälyttävät korkeat, alueen sijainti pohjavesialueella ja vedenottamon 

läheisyyden perusteella muodostaa riskiä haitta aineiden kulkeutumiselle pohjaveteen. Osa 

lyijyn arvoista ylittää ongelmajäte-arvoa joka on liian suuri riski pohjavesi-alueella.  

 

Suositellaan alueen kunnostamista. Mikäli alueella ei tehdä maaperän 

puhdistustoimenpiteitä on vaarana että ajan myötä, mm. pohjaveden lyijypitoisuus kohoaa 

maaperässä olevan lyijyn liukenemisen myötä. 

 

Mittausten perusteella on tehty laskelmat joista on johdettu sen maa-massan määrä joka 

ylittää tutkituille alkuaineille sallittua enimmäispitoisuutta maaperässä. Oletuksena on, että 

vallien pilaantunutta maa-massaa poistetaan valleista. Laskuissa on otettu huomioon myös 

maltillisen, ylimääräisen, kunnostuksen yhteydessä poistettavan maa-aineksen määrät.  

 

Hiekan tiheys on kosteudesta ja tiheydestä riippuen noin 1600 - 1900 kg/ m3. (Rahkonen, 

2007) Pilaantuneen maamassan laskuissa käytetään arvoa 1900 kg/ m3 koska valli sisältää 

kerääntynyttä lyijyä. 

Kivääriradan valleista poistettava massamäärä 
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Taulukosta 6.11 näkyy kivääriradan keskimääräinen lyijypitoisuuksien jakautuminen 

syvyyssuunnassa. Siitä voidaan arvioida syvyyden jossa lyijypitoisuudet eivät ylitä SVPpv-

arvoja. 

Taulukko 6.11. Kivääriradan lyijypitoisuuksien jakautuminen syvyyssuunnassa. 
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Vallin pituus on noin 30 metriä. Poistettava massa syvyyssuunnassa taulukosta saatavan 

progression mukaan on noin 1 metri. 

30m x 1m x 1900 kg/ m3 = 57 tonnia. 

Kivääriradan edustalla arvot eivät ylitä kynnysarvoja joten sen voi jättää kunnostamatta.  

 

Pienoiskivääriradan valleista ja edustalta poistettava massamäärä 

Vallin pituus on noin 22 metriä. Kivääriradan tavoin laskettu poistettava massa 

syvyyssuunnassa on 0,15 m syvyydellä.  

22m x 0,15m x 1900 kg/ m3 = 6.3 tonnia 

Vallin edustalla maaperä on vain lievästi pilaantunut. Poistettava massamäärä on: 

22m x 2m x 0,1m x 1900 kg/ m3 = 8.3 tonnia 

Yhteensä pienoiskivääriradan vallista ja edustalta poistettava massamäärä on 14,6 tonnia. 

 

Hirvikivääriradan valleista poistettava massamäärä 

Vallin pituus on noin 55 metriä. Kivääriradan tavoin laskettu poistettava massa 

syvyyssuunnassa on 1,5 m.  

55m x 1,5m x 1900 kg/ m3 = 156,8 tonnia 
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Hirvikivääriradan edustalla arvot eivät ylitä kynnysarvoja joten sen voi jättää 

kunnostamatta.  

 

Pistooliradan valleista ja edustalta poistettava massamäärä 

Vallin pituus on noin 12 metriä. Kivääriradan tavoin laskettu poistettava massa syvyys-

suunnassa on 0,7 m.  

12m x 0,7m x 1900 kg/ m3 = 16 tonnia 

Vallin edustalla maaperä on lievästi pilaantunut. Poistettava massamäärä on: 

22m x 2m x 0,15m x 199 kg/ m3 = 12,5 tonnia 

Yhteensä pistooliradan vallista ja edustalta poistettava massamäärä on 28,5 tonnia 

Yhteensä valleista ja edustalta poistettavat massamäärät ovat 257 tonnia.  

6.1.4 Epävarmuustarkastelu 

Tulokset perustuvat arvioon joka ottaa huomioon lähinnä Innov-X kenttämittarilla 

suoritettuja mittauksia. Innov-X kenttämittarin raskasmetallien mittaustulokset ovat 

suuntaa antavia. Lyijyn ja sinkin mittaustulokset ovat suhteellisen tarkkoja. Nikkeli, kupari 

ja arseeni ovat myös suhteellisen luotettavia isoina pitoisuuksina, hieman 

taustapitoisuuksista kohonneet pitoisuudet eivät välttämättä ole todellisia. Koboltti-, 

kadmium- ja antimonipitoisuudet eivät ole luotettavia, ainoastaan suuret pitoisuudet voivat 

olla merkki todellisuudessa kohonneista pitoisuuksista. 

 

Laskuissa on käytetty keskimääräisiä pitoisuuksia. Jokaisesta vallista on otettu vain 3 

näytettä/syvyyssuunta. Tulokset vaihtelevat paikoin suuresti jopa samalla syvyydellä 

tehdyissä mittauksissa. Saatu tulos on varovainen arvio poistettavasta massamäärästä joka 

on hyvin lähellä minimaalista arviota.  
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6.2 Haulikkoradat 

6.2.1 Arviointitarpeen tunnistaminen  

Sijainti 

Haulikkoradat sijaitsevat samalla alueella pistooli- kivääriratojen yhteydessä (Liitteet 4 ja 

5). Riipan vedenottamo sijaitsee aivan ampumaradan vieressä. Ampumarata sijaitsee 1 

luokan pohjavesialueella. Lähimpään asutukseen on matkaa noin 1000 m. Ampumaradan 

alueen tontin omistaa Kälviän vesiosuuskunta, joka on vuokrannut sen Kälviä- Ullavan 

riistanhoitoyhdistykselle.  

 

Toiminnan kuvaus 

Ampumarata on rakennettu yli 30 vuotta sitten. Vanha haulikkorata on poistettu käytöstä 

noin 15 vuotta sitten. Vanhalta haulikkoradalta on kuorittu noin 10 cm paksuisesti 

pintamaata pois, josta on rakennettu suojavalleja pistooli- ja hirvikivääriradoille. 

Haulikkoradoilla on harjoitettu trap-ammuntaa. Alueelle on rakennettu uusi haulikkorata 

jonka käyttöä on lopetettu kokonaan vuonna 2007 eikä sen toimintaa jatketa. Alueen 

vuokrasopimus on loppunut vuonna 2010.  

 

Aikaisemmat tutkimukset 

Länsi- Suomen ympäristökeskuksen johdosta alueella on tehty pilaantuneisuustutkimuksia 

vuonna 2005. 4.7-19.7.2005 välisenä aikana otettiin maa- ja pohjavesinäytteitä (Liite 9). 

Yhteensä ampumarata alueelta otettiin 155 kpl raskasmetallimaanäytteitä. Osa 

maanäytteistä mitattiin suoraan maastossa Innov-X - kenttäanalysaattorilla. Trap-A ja 

Trap-B:lta otetut näytteet mitattiin uudelleen myöhemmin suoraan näytteenottopusseista 

Innov-X - kenttäanalysaattorilla. 

 

Trap-C radalta tehtiin mittauksia 11 näytepisteestä. Mittaukset suoritettiin 

kenttäanalysaattorilla suoraan maasta. 

 

Trap-B radalta otettiin yksi kokooma PAH-maanäyte. Näytteet otettiin maastossa 

muovipusseihin ja siirrettiin lasipurkkiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Kokkolan 

laboratoriossa. Tutkimusalueelta otettiin kuudesta pohjavesiputkesta vesinäytteet, joista 

analysoitiin alkuainepitoisuudet. Näytteet otettiin kertanoutimilla 125 ml. muovipulloihin.  
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Tutkimuspisteiden sekä pohjavesiputkien sijainnit paikannettiin GPS-paikantimella. Pohja-

vesiputkien korkeudet vaaittiin N60 tasoon. (Närhi, 2005) 

 

Pohjavesitutkimuksia tehtiin vuonna 2006 ja 2009 (Liittet 8 ja 9). Läheinen vedenottamo 

seuraa pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia 1-2 kertaa vuodessa. 

 

Kohteiden kuvaus 

Ampumaradan pinta-ala on noin 2 ha. Trap-A:n rata sijaitsee Kälviän ampumaradan 

itäpuolella. (Liite 4). Radan maaperän koostumus on pääsääntöisesti hiekkaa. Trap-C 

sijaitsee radan länsipuolella ja Trap-B keskellä (Liite 5). Trap-B:n ja Trap-C:n maaperän 

koostumus on orgaanista ainesta. 

 

Vuonna 2005 Ilkka Närhi Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta selvitti haulikkoratojen 

pitoisuuksia.   

 

Trap A 

Vanhalta haulikkoradalta kaivettiin 60 kpl maanäytettä. Näytteet mitattiin Innov-X 

kenttäana- lysaattorilla. 4 kpl näytteistä lähetettiin varmennettavaksi laboratorioon. 

Vanhalla haulikkoradalla kuudesta näytepisteestä havaittiin ohje-arvon ylittäviä 

pitoisuuksia. Suurin lyijypitoisuus vanhalla haulikkoradalla kenttäanalysaattorin 

perusteella on pisteessä A8 5-10 cm 520 mg/kg. Laboratoriotulosten perusteella samassa 

näytepisteessä on lyijyä 192 mg/kg. Lisäksi kenttäanalysaattorin perusteella alueelta 

havaittiin hieman kohonneita arseenipitoisuuksia (Närhi, 2005). 

 

Trap B 

Uudelta trap-radalta kaivettiin 67 kpl maanäytteitä. Näytteet mitattiin Innov-X kenttäanaly- 

saattorilla. 6 kpl näytteistä lähetettiin varmennettavaksi laboratorioon. Suurin lyijypitoisuus 

havaittiin kenttäanalysaattorilla pisteessä BIO 10-20 cm 1456 mg/kg. Laboratoriossa 

analysoiduista näytteistä suurin pitoisuus oli pisteessä B8 10-15cm 5970 mg/kg. Samasta 

näytepisteestä kenttäanalysaattorilla saatu lyijyn pitoisuus oli 979 mg/kg. Laboratoriossa 

analysoiduista näytteistä löytyi kohonneiden lyijypitoisuuksien lisäksi myös kohonneita 

arseeni- sekä kadmiumpitoisuuksia. Myös Innov-X-kenttäanalysaattorin perusteella 
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uudelta haulikkoradalta löytyi lyijyn lisäksi myös kohonneita arseeni- ja 

nikkelipitoisuuksia. 

 

Uudelta trap-radalta otettiin yksi kokooma PAH-näyte. PAH-näytteessä fluoranteeni (1,5 

mg/kg) ja bentso(a)antraseeni (1,1 mg/kg) ylittivät hieman maaperän ohjearvon (1 mg/kg). 

Kokonaisuudessaan PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus (10,67 mg/kg) jäi alle ohje-arvon 

(20 mg/kg) (Närhi, 2005). 

 

Trap C 

Kyseinen rata sijaitsee uudella haulikkoradalla, mutta ollut pois käytöstä 

maastohavaintojen perusteella kauan aikaa. Radalta mitattiin raskasmetallipitoisuudet 

suoraan maaperästä Innov - X - kenttäanalysaattorilla. Kahdesta näytepisteestä löytyi ohje-

arvon ylittäviä nikkeli, kupari-, arseeni- ja lyijypitoisuuksia. Suurin lyijypitoisuus on 

pisteessä C6 15–20 cm 558,5 mg/kg (Närhi, 2005). 

 

Kriittiset haitta-aineet 

Kriittiset haitta-aineet haulikkoradoilla ovat lyijy, arseeni, kadmium, ja nikkeli.  

6.2.2 Perusarviointi 

Perusarvioinnin tiedot maaperäolosuhteista, kulkeutumisesta, alueen maakäytöstä, 

altustusreiteistä ja haitallisista vaikutuksista vastaavat kappaleen 6.1.2 tietoja. Toiston 

välttämiseksi ja tilan säästämiseksi ne jätetään  tässä tapauksessa pois.  

 

Yleiset ohje- ja viitearvot eivät sellaisenaan sovellu pilaantuneisuuden arviointiin koska 

rata sijaitsee pohjavesi-alueella. Tarkennetussa arvioinnissa käsitellään kulkeutumisriskit 

jotka tässä tapauksessa määräävät yleistä riskitasoa. 

6.2.3 Tarkennettu arviointi 
 
Tavoitteet ja rajaukset 

Ampumarata-alueen pilaantunut maaperä ei sellaisenaan aiheuta merkittävä riskiä 

ihmisterveydelle, mutta sen sijaitseminen pohjavesi-alueella mahdollistaa sen liikkuvuutta 

muualle.  Arvioinnin tavoitteena on selvittää, kuinka suurta kulkeutumisriskiä alueella 

sijaitsevat haitta-aineet muodostavat.  
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Kulkeutumisriskien vaikutus kokonaisriskiin on suurin. Terveysriskit ja ekologiset riskit 

käsitellään pintapuolisesti tapauksessa tarvittavien mittaustulosten puutteen vuoksi. 

 

Kulkeutumisriskit 

Haitta-aineiden kulkeutuminen pölyn mukana kohteen ulkopuolelle on varsin 

epätodennäköistä, samoin haitta-aineiden kulkeutuminen ulkoilmaan merkittävissä määrin. 

Lyijy on sitoutunut maaperään eikä se kulje sieltä pois. 

 

Haitta-aineiden kulkeutuminen pintavesien mukana on mahdollista. Merkittävää 

kulkeutumista voi tapahtua kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitseviin ojiin ja 

painanteisiin. 

 

Arvioinnin toteutus. 

Kulkeutumisriskin arvioinnissa selvitetään vallien välittömässä läheisyydessä olevien 

pohjavesiputkista mitattujen arvojen ja haulikkoradoilla olevien haitta-aineiden 

korrelaatiota. Laskennassa käytetään pitoisuusmittauksien tuloksia, pohjaveden 

virtaussuuntaa sekä haitta-aineiden ainekohtaisia jakautumiskertoimia. Kirjallisuudesta 

saatavat tiedot käsittelevät lähinnä hiekka-maita siinä missä haulikkoratojen orgaaninen 

aines on hyvin epähomogeeninen. Tavoitteena on ensin selvittää kunkin radan 

keskimääräistä jakautumiskerrointa [2].   

 

Sen avulla lasketaan pohjaveden pilaantumisriskin perusteella määritettyä 

enimmäispitoisuutta tutkittavissa kohteissa ja verrata sitä olemassa oleviin pitoisuuksiin. 

 

Pohjaveteen kulkeutumisen arviointi 

Kohteessa merkittävimmäksi mahdolliseksi kulkeutumisreitiksi on arvioitu kulkeutuminen 

pohjaveteen.  

 

Riskinarvioinnin perusteella lyijypitoisuudet, samoin kuin arseeni- ja nikkelipitoisuudet 

ylittävät paikoin kynnysarvoja. Pilaantuneisuus maaperän pintakerroksessa vaihtelee 

voimakkaasti. Haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen voidaan pitää mahdollisena 
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Trap A 

Radan maalaji on pääasiallisesti hiekkaa. 

Radalta on otettu 3 pohjavesinäytettä pisteistä P2, P3, P4. Tuoreimmat näytetulokset näistä 

pisteistä ovat vuodelta 2006. (Liite 6.) 

Lyijypitoisuuksien keskiarvo = 0,27 µg/L 

Havaintoputkien perusteella, pohjaveden kulkeutumissuunta alueella on kaakkoon tai itään. 

 

Haulikkoratojen jakautumiskertoimia lasketaan kullekin radalle erikseen koska radat 

eroavat valleista niin maaperän laadultaan kuin kuormituksen tasoltaan. Kappaleen 4.6.4 

Kulkeutumisriskin arviointi  kaavoja [2] ja [3] sovelletaan kullekin kynnysarvoja ylittäville 

haitta-aineille jakautumiskertoimen laskemiseen.  

 

Jakautumiskertoimen laskemiseksi alueet jaettiin osiin ja otettiin huomioon vain ne pisteet 

joilla on mahdollista merkitystä tutkittaviin pohjavesi-mittauspisteisiin. Kappaleen 2.10 

kuvan 2.4 perusteella voidaan arvioida radan ampumasektorin. Vallien haitta-aineiden 

vaikutusta oletetaan pieneksi koska ne sijaitsevat pohjavesivirtauksen ja mittauspisteen 

ulkopuolella. 

 

Näytepisteistä valittiin ne, jotka sijaitsevat vesinäyteputkien P2 ja P3 länsi- ja 

lounaspuolella sekä välittömässä läheisyydessä (A12, A15, A17, A18, A27, A28, A29). 

(Liite 4).  

 

Alla olevissa laskelmissa arvioidaan niiden aineiden sallittu enimmäispitoisuus maaperässä 

pohjavesi-alueella, joiden pitoisuudet ylittivät kynnysarvoja.  Sen avulla saadaan kunkin 

aineen liikkuvuutta kyseisessä pisteessä. 

                      Kd (Pb) = 107258 L/kg 

Kyseisen pisteen lyijyn SVPpv on näin olleen:   

                     SVPpv = 107,26 mg/kg                           [4] 

Arvo ylittyy 4 pisteessä arvon, suuremman ollessa 520,8 mg. (piste a8, 5-10cm) 

Vastaavasti arseenin SVPpv = 149,7 mg/kg 

Arseenipitoisuudet eivät muodosta riskiä pohjavedelle. 
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Trap B 

Radasta on otettu 67 näytettä 34 näytepisteestä sekä 1 pohjavesinäytteen (putki P5). (Liite 

5)  

Radan maalaji on pääasiallisesti orgaanista ainesta. 

 

Lyijypitoisuudet ylittävät ylimpää ohje-arvoa 3 pisteessä. 

 

Jakautumiskertoimen laskemiseksi valittiin keskiarvoa näytepisteistä jotka sijaitsevat 

näyteputken länsipuolella (B9, B10, B12, B15, B18, B28, B29, B30) sekä välittömässä 

läheisyydessä (B7). (Liite 5). Lyijyn pitoisuus pohjavedessä on 550 µg/l.  

 

Trap-A laskutoimituksen (Kaavat [2], [3] ja [4]) tavoin tulokseksi saatiin:   

Lyijyn SVPpv = 37,6 mg/kg 

20 näytettä ylittävät lyijyn SVPpv – arvon suuremman ollessa 1456,6 mg/kg (15-20cm) 

Arseenin SVPpv = 25,6 mg/kg 

11 näytettä ylittivät arseenin SVPpv – arvon suuremman ollessa 149,5 mg/kg (B10, 15-

20cm) 

Kadmiumin SVPpv = 6412 mg/kg  

Kadmiumin pitoisuudet eivät muodosta riskiä pohjavedelle. 

 
Trap C 

Radan maalaji on pääasiallisesti orgaanista ainesta. 

Radasta on otettu näytteitä 22 näytettä 11 näytepisteestä (Liite 11) sekä 1 

pohjavesinäytteen (putki P6).  

 

Jakautumiskertoimen laskemiseksi valittiin keskiarvoa näytepisteistä jotka sijaitsevat 

näyteputken länsipuolella (C5, C7, C8, C11) sekä välittömässä läheisyydessä (C3). 

(Liite5). Lyijyn pitoisuus pohjavedessä on 0,89 µg/L. 

Lyijyn SVPpv = 2409,8 mg/kg 

Kaikki mittaustulokset alittavat kyseistä arvoa. Suurin arvo on pisteessä C6 (15-20 cm)  

558,5 mg/kg joka ylittää ylemmän ohje-arvon, mutta jakautumiskertoimen perusteella ei 

muodosta riskiä pohjaveden pilaantumiselle. 

Nikkelin SVPpv = 144 mg/kg 
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Nikkelin arvot ylittyvät yhdessä pisteessä (C5, 15-20 cm) 254,9 mg/kg 

Arseenin SVPpv = 138,2 mg/kg 

Arseenipitoisuudet eivät muodosta riskiä pohjavedelle. 

 

Terveysriskien arviointi 

 

Kyseisten alueiden terveysriskit ovat olemattomat, koska haitta-aineet ovat sitoutuneet 

pienelle, hyvin rajatulle alueelle, maaperään. Kohteessa terveysriskiä aiheutuu 

merkittävimmin suorasta kosketuksesta lyijyllä pilaantuneen maan kanssa (esimerkiksi 

maan syönti ja maa-aineksen kulkeutuminen käsien mukana suuhun). Tätä mahdollisuutta 

voidaan kuitenkin pitää tällä alueella hyvin epätodennäköisenä. 

 

Marjastuksen ja sienestämisen yhteydessä on mahdollista altistua haitta-aineille vaikka 

todennäköisyys on tällä alueella hyvin pieni. Ainoa käytännön terveysriski aiheutuu 

metallien kulkeutuminen pohjaveteen ja sitä kautta ihmisen nautittavaksi. 

 

Ekologisen riskin arviointi 

 

Alueella ei tehty ekologisia mittauksia eikä siten ole mahdollista tehdä varmoja 

johtopäätöksiä haitta-aineiden vaikutuksista paikalliseen eliöstöön ja kasvillisuuteen.  

 

Maaperäeliöt ja kaivautuvat eläimet altistuvat haitta-aineille ihokosketuksen ja maan 

syönnin välityksellä, sekä ravintoketjualtistuksen kautta. Kohteessa havaitut 

metallipitoisuudet ylittävät maaperän prosesseille asetetut viitearvot (Reinikainen, 2007, 

25) lyijyn osalta. Pölymuodossa olevat raskasmetallit vaikuttavat todennäköisesti kuitenkin 

vähemmän maaperän biologisiin prosesseihin kuin helposti liukenevassa muodossa olevat 

metallit. 

 

Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperästä kasveihin on kohteessa mahdollista, mutta 

pilaantuminen on paikallista. Pölymuodossa oleva lyijy kertyy kasvien pinnoille ja 

humuskerrokseen. Liukoiset raskasmetallit kertyvät juuriston kautta huonosti 

putkilokasveihin, mutta voimakkaasti sammaliin. Eläimet saavat kasvipeitteeseen ja 

pintakerroksen sitoutuneita haitta-aineita helposti elimistöönsä syödessään kasveja tai 
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pintakerroksessa eläviä maaperän eläimiä. Haitta-aineet voivat kertyä edelleen 

ravintoketjussa myös kasvinsyöjiä syöviin petoihin. 

 

Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperästä kohteen läheisiin ojiin ja muihin 

vesipainanteisiin on mahdollista. Eläimet voivat altistua ojien veden haitta-aineille ihon 

kautta ja juomalla haitta- ainepitoista vettä. Lyijyn kulkeutuminen pintavesien mukana on 

mahdollista lähinnä hiukkas- muodossa. Vesieliöiden altistustuumista voi tapahtua 

mahdollisen pohjaveteen liukenemisen myötä. 

 

Tulokset 

 

Tutkimustulosten perusteella ampumaradan alueen maaperään on kertynyt raskasmetalleja. 

Trap-B radalla on kertynyt enemmän raskasmetalleja maaperään kuin Trap-C tai Trap-A 

radalla. Haulikkoratojen maaperä on ensisijaisesti pilaantunut lyijyllä. Lisäksi ratojen 

maaperässä on kohonneita arseeni- ja nikkelipitoisuuksia. Kuparin, antimonin ja 

kadmiumin pitoisuudet ovat paikoin kohonneita, mutta niiden määrät eivät aiheuta 

pohjaveden pilaantumisvaaraa. 

 

Lyijyn ja arseenin pitoisuudet ovat Trap-B radalla hälyttävät korkeita. Lisäksi lyijyn 

pitoisuus (P5) pohjavedessä on 550 µg/l mikä ylittää talousvedelle asetetun 

lyijypitoisuuden maksimiarvon (10 µg/l). Laskelmista voidaan päätellä, että Trap-B:n 

lyijy- ja arseenipitoisuudet muodostavat korkeaa riskiä kulkeutua pohjaveden mukana 

ampuma-alueen ulkopuolelle. 

 

Uudelta haulikkoradalta otetun PAH-näytteen perusteella haulikkoradalla ei ole yli 

ohjearvon kohonneita PAH-yhdisteitä. 

 

Tutkimusten perusteella haulikkoratojen raskasmetallipitoisuuksista suurin osa on kertynyt 

alle 30 cm syvyydelle maanpinnasta. 

 

Mittausten perusteella on tehty laskelmat joista on johdettu sen maa-massan määrä joka 

ylittää tutkituille alkuaineille sallittua enimmäispitoisuutta maaperässä. Oletuksena on, että 
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vallien pilaantunutta maa-massaa poistetaan valleista. Laskuissa on otettu huomioon myös 

maltillisen, ylimääräisen, kunnostuksen yhteydessä poistettavan maa-aineksen määrät.  

 

Trap-A 

Lyijypitoisuus ei ylitä SVPpv – arvoja 20 - 25 cm:n syvyydessä yhdessäkään näytteessä. 

Pisteen a8 korkea pitoisuus 5-10 cm syvyydessä on 45-50cm syvyydessä enää 15,5 mg/kg. 

Sen sijaan pisteestä a11 on otettu 3 näytettä joita sovelletaan regressio-kaavan 

muodostamisessa (Kuva 6.1). 

Tämän perusteella sopiva massanpoistosyvyys on noin 20 cm:n asti. Tätä arviota otetaan 

huomioon massalaskennassa. 

 
Kuva 6.1. Keskimääräiset lyijypitoisuudet pisteessä a11. 

 

Trap-A:n kohonneet lyijypitoisuudet keskittyvät radan keskiosaan 10–15 cm:n syvyydelle 

sekä yksittäisillä alueilla molemmilla reunoilla (A22 ja A27) 5-10 cm:n syvyydelle (Liite 

9).  

 

Pilaantuneen maa-alueen arvioinnissa käytetään tietoa haulien leviämisestä (kpl 2.10 

Haulikkoammunnan alue). Pilaantuneen alueen pinta-ala ovat noin 1000 m2 (20 cm:n 

syvyydellä) ja poistettava massamäärä (hiekka) on noin 380 tonnia. (Liite 10) 

 

 

 

 



90 

Trap-B 

Trap-B radalla on kertynyt maaperään lyijyä ja arseenia. 

Lyijypitoisuudet ovat 45-50 cm:n syvyydellä 7,6 – 32,6 mg/kg. Koska SVPpv - arvo on 

Trap-B radalla 37,6 mg/kg, voidaan 50 cm:n syvyyttä pitää jo turvallisena rajana 

massanpoistolle. 

Poikkeuksena ovat pisteet b22 ja b29 joissa 45–50 cm:n syvyydellä pitoisuudet ylittävät 

lievästi SVPpv - arvoja (46,3 ja 41,7 mg/kg). Näissä pisteissä maa-massaa on mahdollisesti 

poistettava syvemmältä.  

 

Radalla on kohonneita arseeni-pitoisuuksia. Mittausten perusteella, arseenipitoisuudet ovat 

kohonneita samoissa paikoissa joissa esiintyy korkeita lyijypitoisuuksia. Samoin kuin 

lyijyn tapauksessa, 45–50 cm:n syvyydellä pitoisuudet eivät enää ole kohonneita.  

 

Pilaantuneen alueen pinta-ala ovat noin 1900 m2 (50cm:n syvyydeltä) ja poistettava 

massamäärä on noin 950 m3 (Liite 11).  Orgaanisen aineksen tiheys vaihtelee suuresti joten 

sen massaa ei tässä tapauksessa pystytä määrittelemään.  

 

Trap-C 

Lyijypitoisuudet ovat pisteissä C5 102,7 mg/kg ja C6 558,6 mg/kg. Nämä pitoisuudet eivät 

suurella jakautumiskertoimella sellaisenaan ole uhkana pohjaveden kunnolle, mutta lisäksi 

pisteessä C5 on korkea nikkelipitoisuus (254,9 mg/kg). Kohonneet pitoisuudet ovat mitattu 

syvyydellä 15–20 cm.  Kyseisen alueen osittainen kunnostaminen on siten suositeltavaa.   

 

Arvioitu poistettava orgaaninen massamäärä C5:n ja C6:n pisteiden ympäristössä (125 m2) 

30 cm:n syvyydellä on noin 40 m3 (Liite 11).  Orgaanisen aineksen tiheys vaihtelee 

suuresti joten sen massaa ei tässä tapauksessa pystytä määrittelemään.  

6.2.4 Epävarmuustarkastelu 

 
Tulokset perustuvat arvioon joka ottaa huomioon lähinnä Innov-X kenttämittarilla 

suoritettuja mittauksia (Luku 4.9 Epävarmuustarkastelu). Haulikkoradoilla on otettu 2 

näytettä/näytepiste kahdelta eri syvyydeltä.  
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Mittauksia on suoritettu eri vuosina. Haulikkoradan mittaukset tehtiin vuonna 2005 ja 

pohjavesinäytteet vuonna 2010 mikä saattaa vääristää tuloksia. Rata oli kuitenkin poissa 

käytöstä vuodesta 2007 lähtien joten uutta kuormitusta ei sen jälkeen todennäköisesti 

tullut.  

 

Haulikkorata-kohtainen SVPpv-arvo ei välttämättä ole tarkka. Vesinäytteiden ja maaperän 

haitta-aineiden pitoisuuksien korrelaatio ei todennäköisesti noudata suoraa kaavaa radan 

kaikissa osissa. Etenkin ratojen Trap-B ja Trap-C lyijyn SVPpv-arvot erosivat 

merkittävästi toisistaan vaikka molemmissa tapauksissa maaperä oli orgaanista ainesta. 

Trap-A:n lyijyn SVPpv-arvo sen sijaan oli hyvin lähellä kirjallisuudessa esitettyä arvoa. 

Voidaan olettaa, että erot johtuvat Trap-A radan homogeenisesta hiekka-aineksesta kun 

taas muiden ratojen maaperä on suurelta osin orgaanista ainesta. 

 

Trap-C sijaitsee ampumaradan länsi-puolella joten sen pilaantunut maa-alue voi vaikuttaa 

itä-kaakkoon virtaavaan pohjaveteen ja vääristää osaltaan Trap-A:n ja etenkin Trap-B:n 

tuloksia. 

7    TULOSTEN ARVIOINTI 

Kaikilla haulikkoradoilla esiintyy ylempiä ohje-arvoja ylittäviä lyijypitoisuuksia ja Trap B 

– radalla lisäksi selvästi kohonneita arseeni-pitoisuuksia. Haitta-aineiden yhteisvaikutusta 

ei tehty tarvittavan tiedon puutteen vuoksi. 

 

Saatujen tulosten perusteella, voidaan olettaa, että alueen korkeat lyijy- ja 

arseenipitoisuudet muodostavat selvää riskiä pohjaveden laadulle. Pohjavettä käytetään 

talousvetenä mikä voi aiheuttaa terveysriskejä alueen asukkaille. Ekologiset riskit jäävät 

todennäköisesti pieniksi ja haitta-aineiden maaperään sitoutuneena, paikallisiksi. Riskinä 

on kuitenkin haitta-aineiden kulkeutuminen pohja- ja pintaveden mukana laajemmalle 

alueelle jolloin negatiivisten vaikutusten riski kasvaa. 

 

Tutkimuksessa saatujen tuloksien ja johtopäätösten seurauksena, suositellaan ampumarata-

alueen kunnostamista.   
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Alueen kunnostusehdotus 

 

Trap B:n ja C:n pilaantuneen orgaanisen maa-aineksen määrä on yhteensä noin 1000 m3.  

Valleissa ja Trap A:n pilaantunutta hiekka-massaa on noin 640 tonnia. 

 

Arviot ovat maltillisia koska laskuissa pyrittiin tarkkoihin lukuihin jolloin ei otettu 

ylimääräisiä ”varmaan päälle” maa-massoja mukaan.  Saatu tulos on varovainen arvio 

poistettavasta massamäärästä joka on hyvin lähellä minimaalista arviota. Käytännössä, 

kunnostuksen yhteydessä poistettava massamäärä tulee olemaan suurempi.  

 

Alueen kunnostus voitaisiin mahdollisesti tehdä koeluontoisena kunnostustoimenpiteenä. 

Pilaantuneen alueen orgaaninen pintamaa voitaisiin kuivata ja seuloa, jolloin pyrittäisiin 

saamaan mahdollisimman paljon lyijyhauleja ja luoteja talteen. (Liite 2) Haulikkoratojen 

orgaanisen aineen puhdistusta voidaan toteuttaa siirrettävällä puhdistusasemalla. 

Merkittävänä etuna on maiden kuljetuksen poisjäännin antama säästö. Parhaimmillaan tällä 

tekniikalla saatu uusiokäyttöön soveltuvaa puhdistettua maata, joka täyttää nykyiset 

ympäristönormit ja antaa kierrätykseen soveltuvan raskasmetallirikasteen (luodit tai 

haulit). Nämä tuovat puhdistuskustannuksia osittain kompensoivia tuloja.  

 

Tämän jälkeen orgaaninen maa voitaisiin polttaa polttolaitoksessa. Pietarsaaren lisäksi on 

mahdollista, että poltto voisi tapahtua myös Kokkolassa. Polton ongelmaksi muodostuu se, 

että maa-aines ei saisi olla täysin kuivaa. Lisäksi orgaanisen aineksen seassa ei saisi olla 

kovin suuria määriä hiekkaa. Haulikkoradat Trap B ja Trap C ovat enemmäkseen 

orgaanista ainesta. Trap A:n ja vallien maa-aines on pääsääntöisesti hiekkaa. Myös 

hiekkamaita voidaan mahdollisesti seuloa, jonka jälkeen jäljelle jäänyttä maa-ainesta on 

vietävä kaatopaikalle.  

 

Kivääri- hirvikivääri- ja pistooliratojen valleissa lyijyn pitoisuudet ylittävät ongelmajäte-

arvoja joten se vaatii erikoiskäsittelyä kaatopaikalla tai käsittelylaitoksella.  

 

Alueen kunnostuksen kustannusarvio riippuu valitusta kunnostustavasta. Tämä vaihe vaatii 

lisätutkimuksia. 
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8    POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaiheittaisen arviointimenetelmän systemaattinen lähestymistapa auttaa jäsentämään 

runsasta tietomäärää joka väistämättä kerääntyy tutkimuksen aikana, sekä nostaa esiin 

kriittisempiä huomionpisteitä. Lisäksi vaiheittainen arviointimenettely on askel kohti 

kustannustehokkaampia kunnostusmenetelmien valintaa. Laajasti käytettynä kyseinen 

menetelmä voi yhtenäistä raportointia niin viranomais- kuin konsulttitasolla. Tämä 

edesauttaisi tulosten vertailua sekä sopivien kunnostusmenetelmien valintaa. 

Ampumaratojen tapauksissa, tämä vaihe on keskimääräistä helpommin toteuttavissa, sillä 

ampuma-radoilla esiintyvät haitta-aineet ovat melko hyvin tunnettuja eivätkä ole erityisen 

runsaslukuisia. Lisäksi ampumaratojen rakenteet ja toimintaperiaatteet ovat melko 

samankaltaisia keskenään.  Tämä antaa hyvän pohjan muun muassa perusteelliselle 

tutkimukselle aineiden yhteisvaikutuksista. Erilaiset maastomuodot ja vesivirtaukset 

asettavat kuitenkin omia haasteita. 

 

Tässä menetelmässä on lähtökohtaisesti joustovaraa, mutta koska diplomityön tavoitteena 

on sovittaa teoriaa ja käytäntöä yhteen, kirjoittaja valitsi vähemmän joustavan tavan 

saadakseen parempaa kokonaiskuvaa menetelmän soveltuvuudesta käytäntöön. 

 

Käytännön tasolla menetelmä osoittautui melko toimivaksi työkaluksi. Työn laatijan 

mielestä, esimerkiksi perusarviointi ei tässä tapauksessa ollut välttämätön askel. 

Kynnysarvojen ylittyessä, on pohdittavaa riskejä haitta-aineiden kulkeutumiselle, samoin 

terveys- ja ekologiset riskit. Nämä kohdat sijoittuvat tarkennettuun arviointivaiheeseen. 

PIMA- asetus eroaa vanhemmasta SAMASE-projektista juuri yksityiskohtaisemmalla 

lähestymistavalla jossa tulokset ja johtopäätökset eivät perustu ainoastaan alempiin ja 

ylempiin ohje-arvoihin. Tässä tapauksessa perusarviointi ei sellaisenaan palvele 

kokonaiskuvan muodostumista. Lisäksi perusarvioinnissa suoritettava kohteen kuvaus 

sopisi paremmin kohtaan ”Arviointitarpeen tunnistaminen” koska se auttaisi luomaan 

tarkempaa kokonaiskuvaa alueen ominaisuuksista. Nyt kuvaus jakautuu ainakin kahteen 

osaan ja kuten tässä työssä nähdään, jokaisella alueella voi olla useampi tutkittava kohde. 

Tämä vuorostaan sirpaloittaa tietoja raportin eri osiin. Kirjoittaja uskoo, että 

arviointimenettelyn tekijöillä oli hyvä syy tähän ratkaisuun, mutta käytännön tasolla tämä 

osoittautui vaikeuttavaksi tekijäksi, joskin melko lievästi. Lisäksi, haulikko- ja 
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kivääriratojen sijaitseminen samalla alueella johti joissakin työn vaiheissa asioiden 

toistamiseen (alueen sijainti, maaperäolosuhteet ym.).   

 

Riskejä pohtiessa, ihmisten terveys nousee väistämättä tärkeimmäksi kriteeriksi. 

Kyseisessä työssä esimerkki-alueen sijoittuminen pohjavesi-alueella, auttoi merkittävästi 

valitsemaan tärkeintä huomionpistettä.  

 

PIMA-asetukseen perustuvassa "lakisääteisessä" arvioinnissa tarvitaan aina ekologisen 

riskin, terveysriskin ja kulkeutumisriskin arviointi, mutta aina näitä kaikkia ei ole 

tarkoituksenmukaista käydä läpi kovin perusteellisesti. Joissakin tapauksissa alueen 

olosuhteiden, haitta-aineiden ja maankäytön perusteella voidaan todeta, että esim. 

ekologinen tai terveysriski ei kohteessa ole todennäköinen/merkittävä. Silloin tällainen 

ulosrajaus pitää toki aina perustella riittävän hyvin. Yleensä esim. terveysriskin arviointi ei 

ole välttämättä kovin oleellista toimintaansa jatkavalla ampumarata-alueella, mutta 

maankäytön muuttuessa (esim. asuinkäyttöön) terveysriskit ovat mahdollisia, jolloin 

arviointikin on siltä osin tehtävä. Ekologisten riskien ja niiden arvioinnin osalta 

yksiselitteisiä käytäntöjä ei ole vielä muodostunut, ja usein ne rajataan tarkemman 

tarkastelun ulkopuolelle esim. maankäytön tai kohteen pienialaisuuden perusteella, mutta 

ampumaradoilla ekologiset riskit voivat kyllä ainakin teoriassa usein muodostua 

merkittäviksi lähinnä kulkeutumisen kautta esim. pintavesissä.  

 

Vaiheittainen arviointimenetelmä on kehitetty nimenomaan pilaantuneiden maa-alueiden 

arviointia varten. Tämän työn tekijän mielestä, kyseistä työkalua voidaan periaatteessa 

tietyin muunnoksiin soveltaa myös muualla, esimerkiksi vesistöjen kunnon luokitukseen ja 

riskianalyysiin.  

 

Mittaustuloksia analysoimalla pystyttiin rajaamaan hyvin selvästi pilaantuneen maaperän 

alueet jotka muodostavat selvää riskiä alueen pohjavedelle.  

 

Työn tuloksena saatu arvio pilaantuneen maaperän määrästä oli hieman yllättävä, ottaen 

huomioon ampumatoiminnan pitkäaikaista kestoa.  
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9    YHTEENVETO 

Suomessa arvioidaan olevan kaikkiaan yli 2000 ampumarataa joista noin 1000 kpl ovat 

aktiivisessa käytössä. Suuri osa radoista on perustettu ennen nykyisten ympäristölakien 

voimaantuloa. Merkittävä osa ampumaradoista sijaitsee pohjavesialueilla mikä voi 

aiheuttaa veden pilaantumisriskiä. 

 

Suurin osa ampumaradoista ovat alle 5 hehtaarin kokoisia. Kivääri- ja pistooliammunnassa 

haitta-aineet kerääntyvät ratojen valleihin. Suurella osalla radoista harrastetaan 

haulikkoammuntaa jolloin haulit leviävät laajoille alueille. Arvioidaan, että Suomessa 

esimerkiksi lyijyä joutuu ympäristöön luodissa ja hauleissa 1600 tonnia vuosittain. 

 

Ampumaratojen yleisin haitta-aine on lyijy. Maaperässä on ammuntalajista riippuen 

muitakin raskasmetalleja kuten kupari, antimoni, nikkeli ja sinkki sekä PAH-yhdisteet. 

Kulkeutumalla veden tai ravintoketjun kautta ihmisiin ja eläimiin, nämä aineet aiheuttavat 

lukuisia terveydellisiä haittoja, muun muassa ärsytystä, ripulia, pahoinvointia ja syöpää. 

Kasvit sietävät raskasmetalleja eliöitä paremmin, mutta joissakin tilanteissa nekin saavat 

lukuisia vaurioita.  

 

Pilaantuneita alueita koskevat säädökset ovat ympäristönsuojelulaissa (YsL 86/2000) ja 

asetuksessa. Valtioneuvosto voi asetuksella säätä eri maankäyttötarkoituksissa maaperässä 

olevien haitallisten aineiden suurimmista sallituista pitoisuuksista tai haitallisten aineiden 

pitoisuuksista pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioimiseksi. 1.6.2007 voimaan on 

tullut uusi valtioneuvoston PIMA-asetus joka asetti pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnissa käytettäviä kynnys- ja ohjearvoja. 

 

PIMA-asetuksen mukaan pilaantuneisuus arvioidaan tapauskohtaisesti: perustana 

maaperän haitta-aineiden aiheuttama mahdollinen haitta tai vaara terveydelle tai 

ympäristölle. Tällä tavalla voidaan edesauttaa sitä, että puhdistustoimet kohdennetaan 

oikein ja kustannustehokkaasti. 

 

Ampumatoiminnan jatkuessa, ei ratojen kunnostukseen ole pääsääntöisesti välitöntä 

tarvetta.  
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Kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi, kun rataa peruskorjataan tai ampumatoiminta 

päättyy ja rata-alue otetaan esimerkiksi asuinkäyttöön. Osan radoista, kuten tämän työn 

esimerkkitapauksessa, toimivia ratoja lakkautetaan niiden pohjavedelle muodostuvan riskin 

takia.   

 

Johtuen saastuneiden maa-alueiden laajoista pinta-aloista, puhdistushankkeet ovat 

kustannustasoiltaan yleensä hyvin kalliita. Eräs kustannustehokas tapa puhdistustarpeen ja 

laajuuden arviointiin on saastuneiden maa-alueiden riskianalyysityökalu jota voi käyttää 

myös ampumarata-alueiden puhdistustarpeen arviointiin. 

 

Vaiheittaisen arviointimenettelyn perusteella tunnistetaan, määritetään ja kuvataan 

maaperän haitallisista aineista aiheutuvat kulkeutumis-, ekologiset - ja terveysriskit ja 

arvioidaan niiden hyväksyttävyys. Menettelyn periaatteena on kolmeportainen 

arviointiprosessi jossa ensin tunnistetaan arviointitarvetta vertaamalla haitta-aineiden 

pitoisuuksia PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoihin. Arvojen ylittyessä, siirrytään 

perusarviointiin jossa tarkastellaan alueen erityispiirteitä ja päätetään jatkotoimenpiteistä. 

Tarvittaessa siirrytään tarkennettuun arviointiin joka tutkii haitta-aineiden mahdollisia 

kulkeutumisreittejä, niiden terveysriskejä sekä ekologisia riskejä. Näin saadaan 

kohdistettua huomiota niihin kriittisiin kohtiin, jotka vaativat lisätutkimuksia. Jos 

pilaantuneen alueen todetaan aiheuttavan suuren riskin ihmisten terveydelle tai 

ekologiselle tasapainolle, päätetään jatkotoimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. 

 

Työn esimerkkitapauksen, Kälviän ampumaradalla sijaitsee 4 kivääri- ja pistoolirataa sekä 

3 haulikkorataa. Työtä lähestyttiin ensisijaisesti haitta-aineiden kulkeutumisriskiä 

silmälläpitäen sillä ampumarata sijaitsee pohjavesialueella. Työssä todettiin, että niin 

kivääri- kuin haulikkoradat muodostavat merkittävää riskiä pohjaveden laadulle. 

Johtopäätöksenä oli alueen kunnostaminen massanvaihto-menetelmällä.   

 

Vaikka erilaisia maaperän kunnostusmenetelmiä on viime aikoina kehitetty, on 

massanvaihto edelleen yleisimmin käytetty menetelmä. Kaivettu pilaantunut maa-aines 

voidaan käsitellä useilla eri menetelmillä kuten erottelemalla luodit ja haulit sekä 

polttamalla tai kompostoimalla.  
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LIITE 1  Vaiheittaisen arviointimenettelyn periaate 

 



 

LIITE 2  Yhteenveto kunnostusmenetelmistä sekä niiden soveltuvuus ampumaratojen 
kunnostamiseen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 3 Kälviän ampumaradan kivääri- ja pistoolivallien sijainnit. 

 



 

LIITE 4 Trap rata A 

 
 



 

LIITE 5 Trap radat B ja C 

 
 
 
 
 



 

LIITE 6  Pohjavesinäytteiden tulokset (v.2006)     
 
 
    

 
   

     
 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS   
 GEOLABORATORIO   
     

     
  15.6.2006 14:18   
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Espoo   
     
Aspholm Juha     
PL 262     
65101 VAASA     
     

 ANALYYSITULOKSIA    
     
TILAUSNUMERO: 88154 VIITE:   
     
     
     
     
     
NÄYTETYYPPI: Pohjavesi  NÄYTTEITÄ: 18 
     
     
MENETELMÄKOODI NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ   
+ 139M 18 480   
+ 139P 18 114   

    
Geologian 
tutkimuskeskus 

 Geolaboratorio   Geolaboratorio 

    PL 96 

    02151  ESPOO 

    Puh. 020 550 11 

 Eeva Kallio   Fax 020 550 2507 

 Laboratoriopäällikkö    
______________________________________________________________________________ 
Laboratorion Tilaajan As  Cd Cr Cu Ni P Pb Sb Sr Zn 
näytetunnus näytetunnus µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  µg/l  

    
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
+ 

139M 
                        
L06044730 Kälviä,r-vesi 0,25 <0.02 1,37 0,31 0,24 39,1 0,07 <0.02 26,5 1,37 
L06044731 Kälviä, P2 0,66 0,03 1,86 1,02 1,49 <10 0,4 0,03 19,0 5,84 
L06044732 Kälviä, P3 0,58 <0.02 3,00 0,75 0,49 10,9 0,22 0,02 11,5 4,08 
L06044733 Kälviä, P4 1,08 <0.02 1,13 0,46 0,51 12,2 0,21 0,02 17,8 57,2 

L06044734 Kälviä, P5 8,62 0,11 8,42 8,31 16 79,4 227 2,26 25,4 - 

L06044735 Kälviä, P8 0,12 0,02 <0.2 0,54 29,3 <10 0,06 0,05 16,7 9,24 

L06044736 Kälviä, P9 0,19 0,03 <0.2 0,9 26,4 <10 0,15 0,04 12,7 15,3 

L06044737 Kälviä, P10 0,13 0,02 0,51 1,61 19,7 <10 0,07 0,05 9,81 26,7 

 



 

LIITE 7  Pohjavesinäytteiden tulokset (v.2006)     

 



 

LIITE 8 Kivääri- ja pistoolivallien haitta-aine-pitoisuudet 
 

Date Ni Cu Zn As Cd Sb Pb Hanke Tutkimuspiste Naytesyvyys Maalaji Matriisi

23-Jun-2010 <LOD 69 24 <LOD <LOD <LOD 1305 kalvia ar kivääri k vasen 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 97 25 <LOD <LOD <LOD 504 kalvia ar kivääri k vasen 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 79 20 <LOD <LOD <LOD 996 kalvia ar kivääri k vasen 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 163 29 <LOD <LOD 85 2907 kalvia ar kivääri k oik. 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 183 35 <LOD <LOD <LOD 3805 kalvia ar kivääri k oik. 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 278 34 <LOD <LOD <LOD 3680 kalvia ar kivääri k oik. 0.0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 58 16 <LOD <LOD <LOD 553 kalvia ar kivääri 0.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 54 13 <LOD <LOD <LOD 556 kalvia ar kivääri o.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 59 11 <LOD <LOD <LOD 725 kalvia ar kivääri 0.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 83 22 <LOD <LOD <LOD 1761 kalvia ar kivääri 0.15-0.25 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 118 22 <LOD <LOD <LOD 2527 kalvia ar kivääri 0.15-0.25 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 89 23 <LOD <LOD <LOD 1922 kalvia ar kivääri 0.15-0.25 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 102 22 <LOD <LOD <LOD 1534 kalvia ar kivääri 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 63 14 <LOD <LOD <LOD 959 kalvia ar kivääri 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 94 26 <LOD <LOD <LOD 947 kalvia ar kivääri 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 61 19 <LOD <LOD <LOD 1296 kalvia ar kivääri 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 73 18 <LOD 46 <LOD 996 kalvia ar kivääri 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 43 18 <LOD <LOD <LOD 1074 kalvia ar kivääri 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 63 18 <LOD <LOD <LOD 1298 kalvia ar kivääri 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 45 <LOD <LOD <LOD 40 kalvia ar kivääri k edus 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 43 <LOD <LOD <LOD 46 kalvia ar kivääri k edus 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 15 44 <LOD <LOD <LOD 48 kalvia ar kivääri k edus 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 19 <LOD <LOD <LOD 42 kalvia ar pienoiskiv. 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 16 <LOD <LOD <LOD 35 kalvia ar pienoiskiv. 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 11 <LOD <LOD <LOD 38 kalvia ar pienoiskiv. 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 17 <LOD 46 <LOD 634 kalvia ar pienoiskiv k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 13 17 <LOD <LOD <LOD 191 kalvia ar pienoiskiv. k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 15 <LOD <LOD <LOD 279 kalvia ar pienoiskiv. k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 54 63 <LOD <LOD <LOD 91 kalvia ar pienoiskiv edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 36 55 <LOD <LOD <LOD 88 kalvia ar pienoiskiv edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 57 60 <LOD <LOD <LOD 100 kalvia ar pienoiskiv edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 12 <LOD <LOD <LOD 26 kalvia ar pienoiskivääri 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 13 <LOD <LOD <LOD 25 kalvia ar pienoiskiv 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 11 <LOD <LOD <LOD 20 kalvia ar pienoiskiv 0.4-0.5 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 12 <LOD <LOD <LOD 58 kalvia ar pienoiskiv 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 15 <LOD <LOD <LOD 56 kalvia ar pienoiskiv 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 10 <LOD <LOD <LOD 56 kalvia ar pienoiskiv 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 15 <LOD <LOD <LOD 18 kalvia ar pienoiskivääri 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 17 <LOD <LOD <LOD 21 kalvia ar pienoiskiv 0.35-0.45 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 14 <LOD 53 <LOD 12 kalvia ar pienoiskiv 0.35-0.45 Hk maapera
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23-Jun-2010 <LOD 21 18 <LOD <LOD <LOD 280 kalvia ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 21 18 <LOD <LOD <LOD 267 kalvia ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 13 18 <LOD <LOD <LOD 273 kalvia ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 47 26 <LOD <LOD <LOD 478 kalvia ar hirvikiv 0.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 51 22 <LOD 44 <LOD 437 kalvia ar hirvikiv 0.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 49 23 <LOD <LOD <LOD 488 kalvia ar hirvikiv 0.5-0.6 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 32 <LOD <LOD <LOD 21 kalvia ar hirvikiv edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 50 <LOD <LOD <LOD 24 kalvia ar hirvikiv edusra k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 37 <LOD <LOD <LOD 25 kalvia ar hirvikiv edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 222 51 <LOD 49 <LOD 3135 kalvia ar hirvikiv k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 233 35 <LOD <LOD <LOD 3077 kalvia ar hirvikiv k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 228 35 <LOD <LOD <LOD 2741 kalvia ar hirvikiv k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 70 35 <LOD <LOD <LOD 662 kalvia ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 98 41 <LOD <LOD <LOD 660 kalvia ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 64 34 <LOD <LOD <LOD 450 kalvian ar hirvikiv 0.25-0.35 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 214 32 <LOD <LOD <LOD 3244 kalvia ar hirvikiv k oik 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 190 41 <LOD <LOD <LOD 2811 kalvia kp hirvikiv k oik 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 238 49 <LOD <LOD 104 2975 kalvia ar hirvikiv k oik 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 174 34 <LOD <LOD <LOD 1801 kalvia ar hirvikiv 0.1-0.2 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 146 25 <LOD <LOD <LOD 1678 kalvia ar hirvikiv 0.1-0.2 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 139 34 <LOD <LOD <LOD 1587 kalvia ar hirvikiv 0.1-0.2 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 21 <LOD <LOD <LOD 255 kalvia ar pistooli 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 22 29 <LOD <LOD <LOD 224 kalvia ar pistooli 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 26 <LOD <LOD <LOD 156 kalvia ar pistooli 0.2-0.3 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 18 <LOD <LOD <LOD 66 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk sedimentti

23-Jun-2010 <LOD <LOD 18 <LOD <LOD <LOD 61 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 21 <LOD <LOD <LOD 59 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 52 18 <LOD <LOD <LOD 2327 kalvia ar pistooli k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 73 24 <LOD <LOD <LOD 1258 kalvia ar pistooli k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 54 21 <LOD <LOD <LOD 3414 kalvia ar pistooli k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 16 <LOD <LOD <LOD 75 kalvia ar pistooli 0.75-0.85 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 13 <LOD <LOD <LOD 59 kalvia ar pistooli 0.75-0.85 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 15 <LOD <LOD <LOD 99 kalvia ar pistooli 0.75-0.85 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 113 100 <LOD <LOD <LOD 153 kalvia ar pistooli edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 97 132 <LOD <LOD <LOD 199 kalvia ar pistooli edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD 163 251 <LOD <LOD <LOD 304 kalvia ar pistooli edusta k 0-0.1 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 18 <LOD <LOD <LOD 169 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 20 <LOD <LOD <LOD 141 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk maapera

23-Jun-2010 <LOD <LOD 16 <LOD <LOD <LOD 169 kalvia ar pistooli 0.6-0.7 Hk maapera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 9   Haulikkoratojen Trap A:n Trap B :n ja Trap C :n haitta-aine-pitoisuudet 
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LIITE 10  Ehdotettu kunnostusalue Trap A radalle 

 



 

LIITE 11  Ehdotetut kunnostusalueet Trap A ja Trap B radoille 

 



 

LIITE 12  Kälviän ampumaradan sijainti 
 

 


