
 

 

 Päiväys 1 (2) 

7.1.2021  

  

Diaarinumero  

 20155/03.04.04.04.19/2020 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

7.1.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 14.1.2021. 

Asia 

Hakija Kymppi 64 r.y. on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen 

Kangasalan viranomaislautakunnan päätöksestä 7.9.2020 (26.8.2020 § 84). 

Päätös koskee Kymppi 64 r.y.:n hakemusta voimassa olevan Suomatkan 

ampumaradan ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamiseksi Kangasalla. 

Kangasalan viranomaislautakunta on päätöksellään hylännyt hakemuksen. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.1. – 

4.2.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Kangasalan kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa Puh. 029 56 42780 

 vaasa.hao@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 4.2.2021. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

20155/2020. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 
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Vaasan hallinto-oikeus 

Korshomanpuistikko 43 

PL 204 

65101 VAASA 

 

Valittaja: 

Kymppi 64 ry 
Kangasala 

 
Päätös, johon haetaan muutosta: 

Kangasalan kaupungin kielteinen päätös hakemukseen 
pöytäkirjaote 26.8.2020  KLA/1172/55.00/2020 
84§ HAKEMUS VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN 
MUUTTAMISEKSI, SUOMATKAN AMPUMARATA, KYMPPI 64 RY 
 

Kohdat, joihin haetaan muutosta: 
 

Nykyisen lupamääräyksen mukaisten melumittauksien muuttaminen hakijan 
esittämällä tavalla: 

  melumittaukset suoritetaan tarvittaessa, mikäli olosuhteet 
käytettävien aseiden osalta muuttuvat oleellisesti tai ympäristöluvan 
lupamääräysten tarkistamispisteessä. 

  lupapäätöksen Vaasan hallinto-oikeuden (24.9.2015) lisäämä 
mittauspiste 5b poistetaan kokonaan. 

 
Vaatimuksen perustelut: 

 
Niin kuin Kangasalan kaupungin ympäristöpäällikkö perusteluissaan 
(17.8.2020) toteaa, on ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan 
oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, 
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 

Tästä toiminnasta on hyvä esimerkki Kymppi 64 ry:n lisäämät ”kovaääniset” 
aseet (.44 magnum ja .22 yliäänipatruuna) viimeisiin melumittauksiin. 
Tulosten perusteella rajoitukset otettiin käyttöön ennen kauden alkua ja 
meluvaimennuksien lisääminen on työn alla. 

Hyvän tahdon eleenä rajoitimme lisää viime kesänä korkeapaineaseiden 
käyttöä lauantaisin juhannuksen ja elokuun välisenä aikana alkamaan 
perjantaista klo 18. Sitäkään ei ole huomattu, koska kiitosta ei ole tullut! 

Ammunnasta syntyvä ääni kivääreillä tulee ns. suupamauksesta ja luodin 
lentonopeuden aiheuttamasta äänivallin rikkoutumisesta ja osumasta 
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taustavalliin. Olemme suupamauksen ja taustavallin saaneet hallintaan mutta 
lentoääni kuuluu. 

Ramboll OY:n suorittamissa kaikissa mittauksissa on käytetty samoja aseita 
(kivääri 7.62 x 53R Sako 28-30 ja 9.00 pistooli) ja patruunoita. Mittaustulosten 
perusteella ei enää voida sanoa, että ne ylittävät VNp 53/1997 ohjearvoja 
mitatuissa paikoissa. Toiminnanharjoittaja on siis tehnyt riittävästi 
toimenpiteitä meluhaittojen vähentämiseksi. 

Vaikka uuden ympäristösuojelulain myötä on luovuttu lupamääräysten 
tarkistamisesta, se ei poista valvovan viranomaisen toimivaltaa tarttua 
havaittuihin epäkohtiin tarvittaessa. Uskomme, että yhteisymmärrys 
toiminnanharjoittajan kanssa löytyy tarvittavista toimenpiteistä. 

Vaasan hallinto-oikeus lisäsi 24.59.2015 lupamääräyksiin mittauspiste 5b:n 
vähän kyseenalaisin perustein. 11.9.2012 suoritetun mittauspöytäkirjan 
(liite3/3) mukaan jokainen laukaus peittyy taustameluun. Lisäksi huomiot 
kohdassa maininta: Kaikissa laukauksissa laineiden ääni on voimakas. 

9.10.2019 suoritetussa mittauksessa pöytäkirjan (liite 1, 2/2) kuvan mukaan 
ollaan samalla laiturilla mutta järvi lähes tyyni ja mittaustulokset ovat selvästi 
alle sallitun raja-arvon. Jopa niin paljon, että ko. kiinteistön omistaja epäili 
meitä tulosten manipuloinnista muistutuksessaan. 

Melu on ampumatoiminnan suurin ympäristöhaitta, mutta mittauspisteessä 
5b ei haitasta voida puhua, kun laukausäänikään ei taustamelusta juuri erotu. 

Kymppi 64 ry:n hakemuksesta jätettiin 6 muistutusta, joiden kaikkien 
omistama lomakiinteistö on Suomatkan lahden rannalla. Sen sijainti on 
meidän ampumasuuntaan nähden takavasemmalla, ilmansuuntana 
lounaaseen. Kun ottaa huomioon Suomen maantieteellisen aseman, niin 
Atlantilta saapuvat matalapaineet tuovat tulessaan tuulia. Ilmatieteen 
laitoksen mukaan vallitseva tuulen suunta on Pirkanmaalla etelä – länsi 
suunnalta.  

Jos kyseessä olisi erämaajärvi ja mökkiläisiä vähemmän, voisimme ymmärtää 
muistutusten laatijoita. Kyseessä on kuitenkin taajaan rakennettu ranta lähellä 
Kangasalan keskustaa. Ampumaradan ja Heikkilän niemen välissä kulkee 
vilkasliikenteinen kantatie 58. 

Jos muistutusten laatijoiden tavoitteena on ampumaratatoiminnan 
lopettaminen kokonaan, ei valvovan viranomaisen kuulu olla heitä kohtaan 
myötämielinen vaan päätösten pitää nojautua tässä tapauksessa 
mittaustuloksiin. 

Ampumamelu ei lisäänny eikä vähene mittaamalla. Olosuhteilla, kuten 
taustamelulla, on suuri vaikutus mittauksen lopputulokseen.  

Ääni kuuluu – mutta haittaako se? 

 

 

 
  




