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1. TAVOITTEET 

Selvityksen tavoitteena on arvioida vaikutukset sille, että Hälvälän alueen nykyinen ampumatoi-
minta jatkuu, supistuu tai se päättyy kokonaan. Raporttiin on koottu saatavilla olevat oleelliset 
lähtötiedot ja vaihtoehtojen vaikutukset siten, että se toimii vahvana tukena alueelle ja sen ym-
päristöön kohdistuvien maankäyttöpäätösten tekemiseen.  

Tiedot on kerätty erilaisista ympäristötietoja sisältävistä raporteista. Maankäytön osalta kuvataan 
alueen liittyminen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen verrattuna muihin vaihtoehtoisiin alueisiin.  

Kerättyjen tietojen pohjalta tavoitteena on arvioida mitä edellytyksiä eri toiminnoilla on sijoittua 
alueelle ja mitä vaikutuksia niillä on toimintojen vaikutusalueelle. Lisäksi arvioidaan mitä tarkoit-
taisi, jos Hollolan kunta ottaisi harrasteampujien alueen vastuulleen. 

Kunnassa ollaan valmistelemassa strategista yleiskaavaa, jonka yhteydessä on käyty keskustelu-
ja asutuksen osoittamiseksi Hälvälän alueen eteläosaan puolustusvoimien poistuttua alueelta. 
Tämä edellyttäisi myös haulikkoradan poistamista alueelta. Maakuntakaavasta antamassaan lau-
sunnossa Hollolan kunnanhallitus on linjannut alueen käytölle seuraavaa: 

”Ampumatoiminnan jatkuminen myös puolustusvoiman poistuttua alueelta tulee olla mahdol-
lista siltä osin, kuin toiminnan aiheuttama maaperän pilaantuminen ja ympäristöhäiriöt voi-
daan hallita ja rajata. 

Kukonkankaan alueen asuminen tulee voida toteuttaa nykyisen yleiskaavan osoittamassa laa-
juudessa. 

Samalla kunnanhallitus antaa teknisen toimialan tehtäväksi selvittää ulkopuolisella konsultti-
toimeksiannolla ampumatoiminnan jatkamiseen liittyviä rajoitteita, riskejä ja mahdollisuuksia 
Hälvälän alueen tulevan kehityksen ennakoimiseksi.” 

Tämä selvitys on em. kunnanhallituksen linjaama selvitys. 
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2. KOHTEEN KUVAUS 

Hollolan kunnassa ns. Hälvälän alueella on puolustusvoimien harjoittelualue, puolustusvoimien 
ampumarata-alue ja Lahden ampumaseuran haulikkorata sekä muuta harrasteampujien ja polii-
sin ratoja. Alueella kulkee melko poikkeuksellinen n. 2 kilometrin asfaltoitu osin valaistu rullahiih-
to ”latu” sekä ampumahiihdon tauluradat. 

Alue on kokonaisuudessaan Metsähallituksen omistuksessa, jossa puolustusvoimat ja Lahden 
ampuseura toimivat vuokra-alueella. Lahden ampumaseuran ja Metsähallituksen vuokrasopimus 
pitää sisällään mainintoja maaperän puhdistamisvastuista, mutta sopimus on Metsähallituksen 
mukaan salainen. 

 

Kuva 1. Selvitysalue ja toimintojen sijoittuminen 

Hälvälän alue on maakunnan merkittävin ampumarata-alue. Puolustusvoimien harjoitusalueella 
sijaitsi talvisodan aikainen lentokenttä. Puolustusvoimien ampumaradat syntyivät pian sotien jäl-
keen. Harrasteampumatoimintaa selvitysalueella on ollut 80-luvulta lähtien. Haulikkorata sijoittui 
alun perin joitakin satoja metrejä lähemmäksi Tiilikankaan asuinaluetta, josta se siirrettiin 80-
luvun lopussa nykyiselle paikalleen.1  Selvitysalueella on järjestetty 2000 –luvulla useita ammun-
nan SM-kisoja, lisäksi vuonna 2002 haulikko- ja kiväärilajien MM-kilpailut. Harrasteampujien ra-
dasta löytyy kattavat tiedot Lahden seudun ympäristötoimen ympäristölupapäätöksestä 
(21.10.2014) koskien Lahden ampumaseuran jättämää ympäristölupahakemusta. Liitteessä on 
esitetty alueen rakennuskanta ja rakenteet. 

Puolustusvoimat tulee luopumaan harjoittelualueen käytöstä ja ampumaratatoiminnoista asteit-
tain niin, että ampumaratatoiminnot loppuvat vuoden 2024 lopussa ja harjoitusalueesta luovu-
taan asteittain vuoden 2030 loppuun mennessä2. Siviilikäytössä olevalla haulikkoradalla on vuok-
rasopimus vuoden 2024 loppuun saakka. Samoin haulikkoradan ympäristölupa on voimassa vuo-
teen 2024. Tästä ympäristöluvasta on valitettu ja valitus on KHO:n käsittelyssä. 

 

                                                
1 Maastokäynti 23.9.2016 – Jurkkola Erkki 
2 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, lausunto Hollolan strategisen yleiskaavan rakennemalleista 3.8.2016 
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Kuva 2. Harrasteampujien haulikkorata (maastokäynti 27.9.2016) 

 

Kuva 3. Harrasteampujien haulikkoradan rakenteita (maastokäynti 27.9.2016) 

 

Kuva 4. Ampumahiihtäjien asfaltoitu rullahiihto ”-latu” (maastokäynti 27.9.2016) 
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Kuva 5. Selvitysalue vuoden 1961 peruskartalla (maanmittauslaitos).  

 

Kuva 6. Selvitysalue vuoden 2015 peruskartalla (maanmittauslaitos).  
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3. YLEISTÄ AMPUMARADOISTA JA SÄÄDÖKSISTÄ 

3.1 Ampumaratatoiminnan luvanvaraisuus 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 ja 27 §:n sekä liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 (Muu toimin-
ta) alakohdassa a) edellytetään ympäristölupaa ulkoampumaradalle. Ympäristönsuojeluasetuksen 
(713/2014) 2 §:n 13 a kohdan nojalla lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen eikä sitä edes voi siirtää aluehallintovirastolle (KHO:2014:75).  Ympäristöministeriö (YM) 
asetti tammikuussa 2015 hankkeen jatkamaan ympäristönsuojelulain (YSL) uudistamista 
(YM038:00/2011) sen kolmannessa vaiheessa. Kolmannen vaiheen projektissa 7 (luvanvaraisten 
toimintojen laitosluettelon läpikäynti ja siihen liittyvät keventämisehdotukset) ehdotettiin luvan-
varaisuuden säilyttämistä. Projektin jatkotyössä on arvioitu, että jos sijoituspaikka on varattu 
kaavassa ja melutaso pysyisi sallitun rajoissa, niin ilmoitus ja toiminnan rekisteröinti riittäisivät, 
jos asetuksella voidaan antaa riittävät yleismääräykset. 

Ampumaratojen ympäristölupahakemuslomakkeella on tietoja standardihakemuksen sisällöstä, 
joka samalla ilmentää ampumaradan kaavoituksessa huomioon otettavia keskeisiä asioita.3 

• kuvaus alueen maa- ja kallioperän laadusta sekä pohjaveden pinnan tasosta 
• kuvaus maaperän laadusta (pilaantumisesta / puhtaudesta) 
• melutilanteen yleiskuvaus sisältäen myös ympäristön muut melulähteet (melumittaukset 

ja -selvitykset) 
• tiedot maaston korkeuseroista ja puustosta (vaikuttaa melun leviämiseen) 
• liikenteen kuvaus 
• tieto sitä, onko alueella pohjaveden muodostumisalueita, pohjavesialueita tai kaivoja 
• tiedot melusta ja sen vähentämisestä 
• yleinen selvitys ampumaradasta ja sen toiminnasta, laskentamallilla lasketut melu-

vyöhykkeet, mittaukset (5-15 paikkaa) sekä tulokset ja päätelmät 

Ympäristölupamenettelyissä on edellytetty, että maaperän pilaantumisen raskasmetalleilla on lo-
puttava. Asia liittyy myös pohja- ja pintavesivaikutuksiin. On siirryttävä käyttämään lyijyttömiä 
hauleja tai järjestettävä haulien talteenottojärjestelmä. Pienikaliiperisten aseiden radat on varus-
tettava luotien keräysjärjestelmällä. Ampumarataurheilun kilpailusääntöjen on sallittava mm. lyi-
jyttömät haulit, jotta niiden käyttö voidaan edellyttää. Pinta- ja pohjavesien tarkkailulla varmiste-
taan, ettei toiminta pilaa pinta- tai pohjavettä. Korkein hallinto-oikeus on ottanut asiaan kantaa 
mm. ratkaisussaan 13.6.2008 taltio 1525. Ympäristölupa-asiassa määrätään ampumaradan toi-
minta-ajat. Luvan myöntämisedellytyksissä ratkaisevaa on pohjavesi ja melu (kohtuuton rasitus). 

Ampumaratatoiminnan kohtuuttoman rasituksen arvioinnissa otetaan huomioon melun voimak-
kuuden lisäksi melun luonne, toiminnan sijaintipaikka, häiriintyvän alueen laajuus ja häiriötä ko-
kevien ihmisten määrä sekä toiminnan sijoittuminen (KHO:2013:163). Naapuruussuhdelain 
(26/1920) mukaisen kohtuuttoman rasituksen arvioinnissa otetaan huomioon myös terveydelli-
sen haitan estäminen (vuosikirjaratkaisu KHO:1988-A-83). Pientaloasutuksen läheisyys voi estää 
luvan myöntämisen terveydellisen meluhaitan perusteella (KHO 23.11.1987 taltio 5180). Ratkai-
sun KHO 4.10.1976 taltio 3639 perusteella 330 metrin etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta 
aiheutti kohtuutonta rasitusta, kun otettiin huomioon myös maastonmuodot. 

3.2 Ampumaratatoiminnan huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa 

Asutus ja muut herkät alueidenkäyttömuodot on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle ampumara-
dasta, ettei terveydellistä meluhaittaa taikka kohtuutonta rasitusta melu, melusuojaukset ja 
maaston muodot huomioon ottaen esiinny. Ampumaratatoiminta tulisi sijoittaa pohjaveden muo-
dostumisalueen ulkopuolelle ja ainakin vedenottamon valuma-alueen ulkopuolelle niin, ettei poh-
javesi ampumarata-alueelta virtaa vedenottamolle päin. Pohjaveden suojeluun liittyy kiinteästi 
maaperän suojelu, jota tarkastellaan jäljempänä erikseen. 

Valtioneuvoston päätöksessä VNp 53/1997 ampumaratojen aiheuttamien melupäästöjen ohjear-
voista asetetaan ohjearvot maksimimelutasolle. Päätöstä sovelletaan ampumaratojen aiheutta-

                                                
3 Ampumaradan ympäristölupahakemuslomakkeen täyttöohje. 6037 ohje / 02.2016. Suomen ympäristökeskus SYKE. 
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mien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön ja ra-
kentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ampumarataa ei suunnitella 
alueelle, jossa 2 §:n ohjearvot voivat ylittyä. Toisaalta asutustakaan ei suunnitella eikä rakennus-
lupaa myönnetä ampumaradan läheisyyteen, jos enimmäismelutason ohjearvot ylittyvät: 

Häiriintyvä kohde melutaso (dB) 
Asumiseen käytettävät alueet 65 
Oppilaitoksia palvelevat alueet 65 
Virkistysalueet taajamissa tai taajamien  välittömässä läheisyydessä 60 
Hoitolaitoksia palvelevat alueet 60 
Loma-asumiseen käytettävät alueet 60 
Luonnonsuojelualueet 60 

 

Ohjearvoja ei sovelleta suoraan ympäristölupamenettelyssä, jossa sillä kuitenkin on merkitystä. 
Ohjearvot eivät ole sitovia vaan arvioinnissa otetaan huomioon ampumaratatoiminnan luonne ja 
häiriintyvän kohteen todellinen ja suunniteltu käyttö. Valtioneuvoston päätös jätettiin voimaan 
ympäristönsuojelulain voimaanpanolaissa (113/2000, 3 §) sekä uudessa ympäristönsuojelulaissa 
(527/2014, 226 ja 227 §), joten ohjearvoja voi pitää vakiintuneina. 

Vaikkei ohjearvoja ole tarkoitettu sovellettaviksi suoraan ympäristölupamenettelyihin, vakiintu-
neen lupakäytännön mukaan ympäristöluvissa suurimmat sallitut melutasot on määritelty ohjear-
vojen suuruisiksi, tosin sanoen ympäristöluvassa ohjearvoista on muodostettu raja-arvot. Tyypil-
lisiä melua koskevia lupamääräyksiä ampumaratojen ympäristöluvissa ovat myös rajoitteet päi-
väkohtaista toiminta-aikaa koskien sekä vuosittain järjestettävien kilpailujen ja harjoituspäivien 
lukumäärän rajoittaminen. Ympäristöluvassa saatetaan myös rauhoittaa tietys juhlapyhät (esim. 
pääsiäinen, juhannus, joulu jne.) toiminnan ulkopuolelle. 

3.3 Ampumaratojen maaperän ja pohjaveden suojelu 

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on julkaissut tutkimuksen ”Ampumarata-alueiden pilaantunut 
maaperä”.4 Lyijy on olennaisin pilaava aine. Muita aineita ovat antimoni, arseeni, kupari, nikkeli, 
sinkki ja polyaromaattiset hiilivedyt. Maaperän pilaaminen on kielletty suoraan ympäristönsuoje-
lulaissa. Pilaamista on tarkennettu ns. PIMA-asetuksessa (214/2007). Alueen käyttötarkoitus vai-
kuttaa maaperän pilaantuneisuuden arviointiin. Viitearvoja (kynnysarvo, alemmat ja ylemmät oh-
jearvot) tulee käyttää arvioinnin apuna. Ampumarata-alueella sijaitseva maaperälle ei aseteta 
niin tiukkoja vaatimuksia kuin toimisto- tai asuinkäytössä olevalle maa-alueelle. Käytössä olevan 
ampumarata-alueiden alueita voidaan tulkita ratarakenteeksi, johon ei sovelleta maaperän pi-
laantumisen ohjearvoja.5 Jos ammuksia vastaanottava suojavalli on erotettu maaperästä raken-
tein, se on osa rakennelmaa. Myös välialue ja haulikkoradan rata-alueen pintamaa ovat osa ra-
kennelmaa. 

Ampumaratojen maaperiä kunnostetaan ympäristönsuojelulain mukaisella ilmoitusmenettelyllä. 
Tarvittaessa viranomainen voi määrätä pilaantumisen aiheuttajan tai alueen haltijan kunnosta-
maan pilaantuneen maaperän ja myös pohjaveden, joka on pilaantunut maaperän pilaantumisen 
yhteydessä. Kaupungit ja puolustushallinto ovat tehneet vapaaehtoisia kunnostusilmoituksia am-
pumaratojen maaperän puhdistamiseksi. 

Kouvolan kaupunki on tehnyt kunnostusilmoituksen Anttilankankaan ampumarata-alueesta vuon-
na 2013, jolloin se ennen kunnostuksen aloittamista lunasti yhdistyksiltä niiden omistamat maa-
alueet. Lappeenrannan kaupunki kunnosti omistamansa Muukon ampumaratakeskuksen luo-
tiaseratojen maa-alueet niin ikään vuonna 2013. Ilmoituksia ovat tehneet myös mm. sotilaslää-
nin esikunnat ja Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta (maa-alue Senaattikiinteistöjen 
omistuksessa). 

Pohjaveden pilaaminen (ml. vaarantaminen) on kielletty suoraan ympäristönsuojelulaissa luvasta 
riippumatta. Pohjavesinäytteitä verrataan luokitelluilla pohjavesialueilla mm. talousvedelle ase-
tettuihin raja- ja ohjearvoihin.6 Em. laatunormeja on noudatettava, jos pohjavesi on jo käytössä. 
Vesienhoitoasetuksen (1040/2006) 3 luvun ja liitteiden sekä vesiympäristölle vaarallisista ja hai-
tallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) nojalla arvioidaan pinta- ja pohjavesimuodos-
tumien kemiallista tilaa ympäristönlaatunormeina pohjavesidirektiivin 2006/118/EY ja pinta-
vesidirektiivin 2008/105/EY (muutos 2013/39/EU) mukaisesti. Vedenlaatu analysoidaan direktii-

                                                
4 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40415/SY_543.pdf?sequence=1 (SY 543/2002) 
5 Mm. AMPY (Ampumaradan ympäristölupa) -opas s. 12, SY 23/2012. 
6 SosTMA 1352/2015, direktiivi 98/43/EY, yksittäiset kaivot SosTMA 401/2001. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40415/SY_543.pdf?sequence=1
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vin 2009/90/EY mukaisesti. Ympäristönlaatunormeja noudatetaan, vaikka pohjavesi ei olisi talo-
usvesikäytössä. Ampumaratatoiminta ei saa vaarantaa luokitellun pohjavesialueen pohjavettä. 

3.4 Ampumarata-alueiden käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus maaperän pilaantumi-
seen 

Ampumarata-alueen käyttötarkoituksen muutos asuin- tai toimistokäyttöön tai johonkin muuhun 
herkempään tarkoitukseen johtaa siihen, että maaperän puhtausvaatimukset nousevat. Ampu-
maratatoiminnassa vielä pilaantumaton maaperä voi käyttötarkoituksen muutoksella muuttua pi-
laantuneeksi maaperäksi. Aiemmin ratarakenteeksi tulkittua pintakerrosta ei enää tulkita raken-
teeksi ja ampumaratatoiminnassa aiemmin hyväksytyt metallipitoisuudet tulkitaan uudessa 
maankäyttömuodossa riskejä aiheuttaviksi.  

Ampumarata-alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta seuraavaa maaperän pilaantumista ei 
tulkita ampumaratatoiminnan harjoittajan syyksi, jos ampumaratatoimintaa on harjoitettu ympä-
ristöluvan ja lain nojalla ennen käyttötarkoituksen muutosta. Jos toiminnanharjoittaja omistaa 
alueen ja hyväksyy kaavamuutoksen, se voi joutua kuitenkin alueen haltijana kunnostusvastuu-
seen, vaikka sitä ei tulkittaisi aiheuttajaksi (edellyttää toiminnan lainvastaisuutta). Alueen arvoa 
nostava kaavamuutos voi kompensoida puhdistuskustannuksia. Jos toimintaa jatkaa ampumara-
tayhdistys, sellainen on yleensä varsin vähävarainen ja siten taloudellisesti kykenemätön kunnos-
tamaan aluetta.  

Kunnalla on kaavoitusmonopoli. Yleiskaava ei silti saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oi-
keuden haltijalle kohtuutonta haittaa (MRL 39 §). Jos alueen käyttötarkoitus muutetaan muuhun 
kuin ampumaratatoimintaan, vaikka maanomistaja tai vuokraaja haluaisi jatkaa ampumaratatoi-
mintaa, hallinto-oikeus voi kumota valtuuston päätöksen yleiskaavan hyväksymisestä. Käyttötar-
koituksen muutos edellyttäisi, että se on tarpeen asumisen, turvallisuuden, terveyden jne. mui-
den yleiskaavan sisältövaatimusten täyttämiseksi. 

Käyttötarkoituksen muutos kaavoituksella ei kuitenkaan johda siihen, että ampumaradan pitäjää 
ryhdyttäisiin pitämään aiheuttajana. Aiheuttajan vastuu määräytyy pilaantumishetken lainsää-
dännön ja olosuhteiden (mm. kaavoitus) perusteella. Kaavoittajastakaan ei tule pilaajaa, mutta 
kunta voi joutua toissijaiseen vastuuseen (YSL 139 § 3 momentti), koska alueen haltijaa on koh-
tuutonta määrätä kunnostamaan laillisesti käyttämäänsä aluetta. Haltijan vastuu määräytyy sen 
mukaan, kuka oli haltijana, kun a) pilaantuminen havaittiin ja b) kunnostusta vaadittiin (hallinto-
pakko). 

3.5 Ampumaratatoiminnan jatkaminen 

Ampumaratatoiminta voi jatkua, jos maankäytön suunnittelussa varmistetaan päätöksessä VNp 
53/1997 ampumaratojen aiheuttamien melupäästöjen melutason ohjearvoista maksimelutason 
ohjearvojen noudattaminen ja maaperän ja pohjaveden pilaantuminen estetään mm. haulien ja 
luotien keräysjärjestelmillä ja muilla rakenteellisilla toimenpiteillä. Jos ampumaradoista annetaan 
myöhemmin valtioneuvoston asetus, sen vähimmäisvaatimuksia on noudatettava. Jos toiminta 
edellyttää myös myöhemmin ympäristölupaa, pelkkä yleis- ja asemakaavoitus eivät yksin riitä. 
Yleiskaavaa laadittaessa on siten varmistettava, että yleiskaavan sisältövaatimukset maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) 39 §:n nojalla ottavat huomioon myös kaikki ne seikat, jotka voivat 
olla ympäristöluvan myöntämisen esteenä. 

Ampumarata toiminnan jatkaminen edellyttää, ettei ilmaan kohdistu asetuksen 38/2011 
(2008/50/EY, terveydelliset raja-arvot) ja VNp 480/96 hiukkasten kokonaisleijuma (TSP ohjearvo 
120 μg/m3 (keskiarvo 50 μg/m3)) sekä asetuksen 164/2007 ylittäviä hiukkas- jne. pitoisuuksia, 
vesiin ja pohjavesiin ei kohdistu asetuksen 1022/2006 ja luokitelluilla pohjavesialueilla asetuksen 
1325/2015 ylittäviä pitoisuuksia, melu ei ylitä VNp 993/1992 (otetaan huomioon myös VNp 
53/1997) ohjearvoja ja ettei maaperä ole pilaantunut ympäristönsuojelulain ja PIMA-asetuksen 
214/2007 nojalla. 

Ampumaratatoiminnassa olennaisia kriteereitä ovat melu sekä maaperä ja pohjavesi. Vaikka 
kaikkia mainittuja normeja noudatettaisiin, voi toiminnan jatkaminen estyä ympäristölupamenet-
telyssä, jos toiminta kaikkien raja- ja ohjearvojen noudattamisesta huolimatta aiheuttaa naapu-
ruussuhdelaissa kiellettyä kohtuutonta rasitusta taikka vaarantaa pohjavettä. 
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4. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA 

4.1 Lainsäädäntötaustaa ja viranomaisohjeistusta 

YSL 133 § mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän tai pohjaveden (pilaantunut alue) siihen ti-
laan, ettei siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toissijaisesti puhdis-
tusvastuu voi kohdistua alueen haltijaan tai viimekädessä kuntaan. 

YSL 135 § mukaan jos on aihetta epäillä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, puhdistamises-
ta 133 § mukaan vastuussa olevan on selvitettävä alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Pi-
laantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamistarpeen arvioinnissa on otettava huomioon pi-
laantuneen alueen, sen ympäristön ja pohjaveden nykyinen tai tuleva käyttö sekä pilaantumises-
ta terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta. 

Useimmiten pilaantunutta maaperää aletaan puhdistaa YSL 136 § mukaisesti vapaaehtoisesti 
laadittuun ilmoitukseen ja ilmoituksen johdosta annetun viranomaisluvan määräyksiin perustuen. 
Tarvittaessa valtion valvontaviranomainen voi YSL 137 § perustuen myös määrätä puhdistukses-
ta. Ilmoituksen liitteinä esitetään tarvittavat tutkimustiedot ja pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arviointi. 

Pilaantuneen maaperän puhdistustarvetta ja kunnostustavoitteita arvioidaan Valtioneuvoston 
asetuksen 214/2007 mukaisesti. Arviointi tulee tehdä riskiperusteisesti ja kohdekohtaisesti ja ar-
vioinnissa tulee huomioida: 

• haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät ja ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuu-
det maaperässä 

• pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 
• pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu 

käyttötarkoitus 
• mahdollisuus haitta-aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa 
• altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja todennä-

köisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset 
• käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien epävar-

muustekijät 
Olosuhteiden muuttuessa maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee tarvittaessa arvioida 
uudelleen. 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun asetuksen 214/2007 lisäk-
si riskinarviointia ohjaa Ympäristöministeriön julkaisema ohje, Pilaantuneen maa-alueen riskinar-
viointi ja kestävä riskinhallinta (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014). Ohjeen mukaan ”riskinhal-
linnan ja kunnostuksen kestävyyttä edellytetään arvioitavaksi jollain tasolla kaikissa pilaantunei-
den alueiden suunnittelukohteissa. Moniulotteisinta arviointia voidaan edellyttää ja toteuttaa osa-
na laajojen kaava-alueiden kehittämistä ja maankäytön suunnittelua, jolloin liikkumavaraa suun-
nittelulle ja vaihtoehtojen valinnalle on vielä runsaasti”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kestä-
vän riskinhallinnan periaatteet tulisi huomioida jo suunnitteluprosessin alussa maankäytön suun-
nitteluvaiheessa. Maankäytön suunnittelussa kestävän riskinhallinnan periaatteet voidaan huomi-
oida esim. asutusalueiden ja metsäalueiksi tms. vähemmän herkkään maankäyttöön jäävien alu-
eiden tarkoituksenmukaisella sijoittelulla. Suunnitteluprosessin myöhemmässä vaiheessa kestä-
vyyden huomioiminen tarkoittaa sellaisten riskinhallinta- ja/tai kunnostusmenetelmien valintaa, 
joissa taloudellisten-, yhteiskunnallisten- ja ympäristönäkökohtien arvioinnin jälkeen todetut ko-
konaishyödyt ovat mahdollisimman suuret. 

4.2 Mahdollisiin puhdistus-/ riskinhallintatoimenpiteisiin johtavia tilanteita 

Kuten aiemmin on todettu, maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tehdään 
aina kohdekohtaisesti. Arvioinnin johtopäätöksenä voidaan todeta onko maaperä pilaantunutta ja 
onko alueella puhdistus- tai riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta nykyisessä maankäyttömuodos-
saan. Mikäli maankäyttöön tai alueen pohjavedenkäyttöön on tiedossa muutoksia, em. seikat on 
otettava arvioinnissa huomioon. Puhdistuksen tarpeellisuuteen, tarkoituksenmukaisen puhdistus-
/riskinhallintamenetelmän valintaan sekä puhdistukselle määriteltyihin tarkoituksenmukaisiin ta-
voitetasoihin vaikuttavat monenlaiset tapaus- ja tilannekohtaiset asiat ja sidonnaisuudet, joiden 
arvioiminen ei kaikilta osin etukäteen ole mahdollista. Seuraavassa on esitetty joitain yleisimpiä 
käytännössä todettuja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen johtavia tilanteita.  
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Mikäli akuuttia vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ei ole toiminnan yhteydessä havait-
tu, maaperän puhdistustoimenpiteitä edellytetään käytännössä usein viimeistään alueen käyttö-
tarkoituksen muuttuessa ja/tai toiminnan lopetuksen yhteydessä. Pilaantuneen maaperän puhdis-
tamiseen johtavia tilanteita voivat olla myös esim.: 

• ympäristöluvan uusimis-/tarkistamisvaihe (etukäteen tehdyt pilaantuneisuusselvitykset joh-
topäätöksineen tai ympäristölupapäätöksessä annetut määräykset)  

• ympäristötarkkailussa mahdollisesti havaittavat poikkeamat  
• YSL 139 § mukaisen omistajan tai haltijan vaihdokseen liittyvän selontekovelvollisuuden 

(”maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytet-
tävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saat-
tavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista sekä alueella mahdollisesti tehdyistä 
tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä”). perusteella tehtävät selvitykset ja selvitysten 
johtopäätökset 

• toiminnan oleellinen muuttaminen ja siitä aiheutuva uusi ympäristölupaprosessi 
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5. VERTAILUN VAIHTOEHDOT 

Tässä selvitystyössä on tarkoitus vertailla seuraavia vaihtoehtoja: 

1. Puolustusvoimien ampumarata ja harjoitusalue sekä ampumaharrastajien rata jäävät käyttöön (Nykyinen 
toiminta jatkuu) 

2. Vain ampumaharrastajien radat jäävät käyttöön (puolustusvoimat poistuvat) 
3. Vain puolustusvoimien ampumarata ja harjoitusalue jäävät käyttöön 
4. Ampumatoiminta päättyy Hälvälästä kokonaan 

Lisäksi arvioidaan millaisia riskejä kunnalle muodostuu, jos kunta ottaa harrastelijoiden radat 
vastuulleen. 

Harrasteampujien haulikkorata aiheuttaa ympäristöönsä laajimmat meluhäiriöt ja tämä rajoittaa 
ympäröivää maankäyttöä laajimmin7. Tämän johdosta tässä raportissa keskitytään erityisesti 
haulikkoradan jatkumisesta, sen siirtämisestä tai lopettamisesta aiheutuvien vaikutusten arvioin-
tiin. 

Haulikkoradan puhdistaminen on Lahden ampumaseuran resursseihin nähden huomattavasti 
haastavampi tehtävä kuin se, että puolustusvoimat puhdistavat omat alueensa. Lisäksi puolus-
tusvoimat ovat ilmoittaneet luopuvansa vaiheittain alueen käytöstä. 

Vertailussa lisäksi arvioidaan löytyisikö Hälvälän alueelta haulikkoradalle parempaa paikkaa, ja 
kuinka laajasti mahdollistuu muu harraste- kuin haulikkoampumatoiminta? 

6. VERTAILU TEEMOITTAIN 

Tässä luvussa vertaillaan vaihtoehtoja teemoittain ja myöhemmässä yhteenvedossa on arvioitu 
tiivistettynä kaikki 4 erillistä yllä esitettyä vaihtoehtoa. 

  

                                                
7 ks. kohta melu 
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6.1 Melu 

Ampumamelu rajoittaa Hälvälän harjoitusalueen ja ampumarata-alueen ympäröivää maankäyttöä 
laajemmalta alueelta kuin pelkästään rata- ja harjoitusalueet. Asuinalueille annettu ohjearvo 
LAImax 65 dB melualue ulottuu noin 1-2 km etäisyydelle luotiradoista ja noin 1-2,5 km etäisyy-
delle haulikkoradasta. Puolustusvoimien luotiratojen sekä haulikkoradan melualueet on esitetty 
kuvassa 7. 

Alueille, joilla melun ohjearvot ylittyvät, ei tulisi osoittaa asutusta tai virkistysalueita kaavoituk-
sessa ja maankäytön suunnittelussa. Melualueet ulottuvat kuitenkin jo nykytilanteessa olemassa 
olevien yksittäisten asuintalojen kohdalle pohjoisen suunnassa ja Tiilikankaan asuinalueelle kaa-
kon suunnassa ampumarataan nähden. LAImax 60 dB melualue ulottuu Tiirismaan virkistysalu-
eelle, jossa kulkee runsaasti käytettyjä kuntopolkuja. Johtuen eroista eri ratojen ampumasuun-
nissa sekä haulikon ja luotiaseiden melun suuntaavuudessa leviää melu Puolustusvoimien radoilta 
enemmän luoteen ja pohjoisen suuntaan, kun haulikkoradan melu puolestaan leviää enemmän 
kaakon ja etelän suuntaan. Ympäristövalvonta on ajoittain vastaanottanut ympäristön asukkailta 
valituksia ampumaratatoiminnan aiheuttamasta melusta, useimmiten valitukset on liitetty haulik-
koradan toimintaan. 

Ampumaratojen ympäristöluvissa tyypillisiä meluun liittyviä määräyksiä ovat mm. sallitut enim-
mäistasot, rajoitteet toiminta-ajoissa sekä kilpailu- ja harjoituspäivien lukumäärän että vuoro-
kaudenajan osalta. Esim. Haulikkoradan ympäristöluvassa on rajoitettu päiväkohtaisia sallittuja 
toiminta-aikoja ja vuosittain järjestettävien kilpailujen lukumäärää sekä rauhoitettu tietyt juhla-
pyhät kokonaan toiminnan ulkopuolelle. Lisäksi haulikkoradan ympäristöluvassa on velvoitettu 
toiminnanharjoittajaa laatimaan yksityiskohtainen meluntorjuntasuunnitelma. Puolustusvoimien 
ympäristöluvassa on vastaavasti sallittujen melutasojen lisäksi velvoitettu toiminnanharjoittajaa 
laatimaan yksityiskohtainen meluntorjuntasuunnitelma, mikäli ampumatoimintaa jatketaan vuo-
den 2017 jälkeen. Tämä vaatinee merkittäviä meluntorjuntatoimia tulevaisuudessa. 

 

Kuva 7. Hälvälän ampumarata-alueiden melualueet suhteessa olemassa oleviin asuinrakennuksiin (Me-
lukäyrät, Puolustusvoimat-Asko Parri) 
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6.1.1 VE1 Nykyinen toiminta jatkuu 
Mikäli luotiratojen rakenteisiin tai Puolustusvoimien harjoitusalueen käyttöön ei tehdä muutoksia, 
säilyy melutilanne Hälvälän ympäristössä pitkälti nykyisen kaltaisena. 

Haulikkorataa hallinnoiva Lahden Ampumaseura on teettänyt ampumatoiminnasta useita me-
luselvityksiä, viimeisin valmistui vuonna 2016, siinä oli esitetty myös kaksi vaihtoehtoa idän ja 
kaakon suuntaan leviävän laukausmelun torjumiseksi. Näistä kevyempi torjuntavaihtoehto oli ar-
vioitu teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi, mutta kummallakaan vaihtoehdolla ei saada 
kaikkia ohjearvot ylittävälle melulle altistuvia asuintaloja ja loma-asuntoja suojattua.  

Mikäli ampumatoiminta jatkuu sekä luoti- että haulikkoradoilla, eivät ampumamelun asettamat 
rajoitukset ympäröivälle maankäytölle vähene käytännössä millään tavalla. Ampumaratamelun 
hyväksyttävyydestä tehdyn Pro Gradu –työn (Sinisalo 2010) mukaan puolustusvoimien ampuma-
radoilta aiheutuva melu koetaan ympäristön asukkaiden keskuudessa hyväksyttävämmäksi kuin 
harrasteampumaradoilta aiheutuva melu. Haulikkoradan melu saatetaan silti kokea jatkossakin 
häiritsevämmäksi kuin puolustusvoimien toiminnasta aiheutuva melu. 

VE1 edellyttäisi sekä luotiratojen että haulikkoradan osalta nykyistä merkittävämpiä investointeja 
meluntorjuntaan. 

 

Kuva 8. Hälvälän asutuksen raja-arvon (65 dB) ylittävät melualueet toiminnan jatkuessa nykyisellään 
(VE1). Haulikkoradan meluvyöhykkeellä on noin 80 olemassa olevaa asuinrakennusta. Puolustusvoimien 
radan vastaavalla meluvyöhykkeellä on noin 45 asuinrakennusta melualueet suhteessa olemassa oleviin 
asuinrakennuksiin (Meluvyöhykkeet: Puolustusvoimat, Asko Parri) 
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6.1.2 VE2 Puolustusvoimat poistuvat alueelta 
Puolustusvoimien luopuessa asteittain toiminnasta Hälvälän alueella muuttuu alueen melutilanne 
riippumatta siitä, jatkuuko luotiratojen käyttö harrasteampujien toimesta vai ei. Luotiratojen me-
luvaikutus on huomattavasti muita ampumatoimintoja pienempi. Puolustusvoimien käytössä ole-
van harjoitusalueen (ampumaratojen länsi- ja lounaispuolella) poistuminen käytöstä vähentää 
ampumaratamelulle altistumista Hälvälän alueen etelä- ja lounaispuolella (mm. Krouvin alue). 
Tämä suunta on nimenomaan maastoharjoitusten ampumatoiminnan melun vaikutusalueella. 
Koska myös räjähteiden käyttö (esim. Puolustusvoimien harjoituksissa tulenkuvauspanokset) jää 
pois, vähentää Puolustusvoimien luopuminen Hälvälän alueesta meluhaittoja laajemminkin esim. 
Tiilikankaan ja Hälvälän asuinalueilla. 

Mikäli puolustusvoimien luotiratojen käyttö lakkaa, mutta haulikkorata jää edelleen toimintaan, 
pienenee meluvaikutus jonkin verran Hälvälän ympäristössä. Muutos on suurin pohjoisen ja luo-
teen suunnassa, joka on pääasiallinen luotiratojen melun leviämissuunta. Idän ja kaakon suun-
nassa haulikkorata vaikuttaa eniten melutilanteeseen, joten sillä suunnalla vaikutukset ovat käy-
tännössä samat kuin VE1:ssa. VE2 ei tarjoa lisää mahdollisuuksia asuinalueiden laajentamiseen 
Tiilikankaan luoteis- tai pohjoispuolelle. 

Luotiratojen meluvaikutus on pienempi verrattuna haulikkorataan, erityisesti tiiviimmän asutuk-
sen suunnalla Tiilikankaan asuinalueella. Tällöin olisi tarkoituksenmukaista, että haulikkoradan 
jatkuessa myös luotiratojen käyttöä kehitettäisiin harrastusammunnan näkökulmasta saavuttaen 
synergiaetuja. Tämä vaikuttanee ainakin harrastajien mahdollisuuksiin investoida ratojen me-
lusuojauksiin. 

 

Kuva 9. Hälvälän asutuksen raja-arvon (65 dB) ylittävät melualueet puolustusvoimien poistuessa alueel-
ta (VE2). Haulikkoradan meluvyöhykkeelle jää edelleen noin 80 olemassa olevaa asuinrakennusta ja alu-
etta 4 ei voida asuttaa. Mikäli luotiradat jäisivät harrastelijoiden käyttöön ja ampumatoiminta niiltä osin 
olisi nykyisen kaltaista, jäisi tälle melualueelle alle 10 asuin/lomarakennusta. (Meluvyöhykkeet: Puolus-
tusvoimat, Asko Parri) 
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6.1.3 VE3 Vain Puolustusvoimat jäävät alueelle 
Mikäli haulikkorata poistuu käytöstä, mutta Puolustusvoimien luotiratojen ja harjoitusalueen 
käyttö jatkuu, on sillä suurempi vaikutus Hälvälän ympäristön melutilanteeseen kuin VE2:lla. 
Muutos on suurin kaakon ja etelän suunnassa, sillä näillä suunnilla haulikkoradan meluvaikutus 
on suurin. Luoteen ja pohjoisen suunnassa luotiradat vaikuttavat eniten melutilanteeseen, joten 
niillä suunnilla melutaso säilyy käytännössä vastaavana kuin VE1:ssa. Hälvälän harjoitusalueen 
länsipuolella Puolustusvoimien harjoittelutoiminnasta aiheutuva melu säilyy nykyisen kaltaisena. 
Tiirismaan virkistysalueella meluvaikutus pienenee huomattavasti.. 

VE3 tarjoaa lisää mahdollisuuksia asuinalueiden laajentamiseen Tiilikankaan luoteispuolelle, sillä 
Puolustusvoimien luotiratojen ja harjoittelualueen melualue ei ulotu yhtä pitkälle Tiilikankaan 
suuntaan kuin haulikkoradalla. Luotiratojen melua on helpompi torjua sivusuunnassa ampu-
masuuntaan nähden esim. sivuvalleja korottamalla. Koska Hälvälän luotiradoilla ampumasuunta 
on koilliseen ja pohjoiseen, on luotiratojen melua todennäköisesti mahdollista torjua nykyistäkin 
enemmän juuri kaakon suuntaan (Tiilikankaan asuinalueen ja Tiilijärven loma-asuntojen suun-
taan), mikäli tälle myöhemmin tulisi tarvetta. 

VE3:ssa tulisi haulikkoradalle löytää joko vaihtoehtoinen sijoituspaikka tai ohjata harrastajat 
olemassa oleville radoille. 

 

Kuva 10. Hälvälän asutuksen raja-arvon (65 dB) ylittävät melualueet haulikkoradan poistuessa alueelta 
(VE3). Puolustusvoimien meluvyöhykkeelle jää edelleen noin 45 olemassa olevaa asuinrakennusta. Alue 
4 voidaan ottaa melko laajasta asutuksen käyttöön. Krouvin alueen ympäristön kunnan omistamia aluei-
ta ei voida täysimääräisesti hyödyntää. (Melukäyrät, Puolustusvoimat: Asko Parri) 
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Kuva 11. Puolustusvoimien melualueet Krouvin asuinalueen ympäristössä puolustusvoimien jatkaessa 
toimintaa harjoitusalueella (VE3). Osin jo toteutuneen Krouvin asuinalueen pohjoispuolisia kunnan 
omistamia alueita ei voida melun takia ottaa asutuksen käyttöön. Nämä melualueelle sijoittuvat alueet 
ovat myös Kukonkoivun yleiskaavassa osoitettu asuinkäyttöön. (Melukäyrät, Puolustusvoimat: Asko Par-
ri) 

 

Kuva 12. Puolustusvoimien melualueet Krouvin asuinalueen ympäristössä suhteessa Kukonkoivun yleis-
kaavaan. (Melukäyrät, Puolustusvoimat: Asko Parri) 
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6.1.4 VE4 Ampumatoiminta päättyy alueella 
Mikäli puolustusvoimat poistuvat sekä haulikko- että luotiradoista luovutaan kokonaan, poistuu 
ampumaratojen meluvaikutus täysin. Tämä poistaa noin 125 olemassa olevaa asuinrakennusta 
sekä kunnan asutukseen hankkimia alueita nykyisiltä melualueilta (65 dB (Almax). Samalla avau-
tuu mahdollisuus laajentaa Tiilikankaan asuinaluetta pohjoisen ja luoteen suuntaan, kun melu ei 
enää rajoita kaavoittamista. Tällöin poistuu myös Tiirismaan virkistysalueille kohdistuva meluvai-
kutus kokonaisuudessaan. 

VE4:ssa tulisi haulikkoradalle löytää joko vaihtoehtoinen sijoituspaikka tai ohjata harrastajat 
olemassa oleville radoille.  
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6.2 Maaperän puhdistaminen 

Hälvälän alueen ottamista asutuksen käyttöön on tarkasteltu aiemmin yhdessä Puolustusvoimien 
ja Päijät-Hämeen Liiton, Metsähallituksen ja Hollolan kunnan kanssa. Puolustusvoimat ovat laati-
neet kartan alueista, jotka vaativat erityistä kartoittamista ja puhdistamista tai raivaamista. Kar-
tassa on lisäksi esitetty kuinka suuria tonttimääriä Hälvälän alueelta olisi saatavissa ja mitkä ovat 
ensimmäisiä mahdollisia asutukselle toteuttavia alueita8. 

 

Kuva 13. Hälvälän osa-aluejako (Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä -työryhmä ) 

Kartan perusteella ampuma-alueen Kaakkois-puolella on lähes Tiilikankaan kokoinen alue, joka 
maaperän puhtauden osalta olisi otettavissa asutuksen käyttöön ja ei näin ollen vaatisi puhdis-
tamistoimia. Edellä olevan kartan perusteella sekä maastokäynnin perusteella myös Kastarlammi 
on puhdasvesistö9 ja näin ollen virkistyskäytössä oleva vetovoimatekijä. 

 

                                                
8 Päijät-Hämeen Liitto, loppuraportti - Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä –työryhmä 2013 
 
9 Erkki Jurkkola 23.9.2016 
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Kuva 14. Hälvälän osa-aluejako ja alueen potentiaaliset asutusalueet. Ampuma-alueen Kaakkois-
puolella, haulikkoradan Etelä-puolella on noin Tiilikankaan asuinalueen kokoinen alue, jonka maaperä ei 
vaadi puhdistamistoimia (alue 4). Osa alueesta on yksityisessä omistuksessa. 

Työryhmän selvityksessä10 mahdollisesti pilaantuneiksi alueiksi määritellyt tonttialueet sijaitsevat 
yhdyskuntarakenteen kannalta melko etäällä Salpakankankaan palveluista sekä vesistöistä ja 
ovat rakennettavuudeltaankin huomattavasti heikompia. Kun huomioidaan lisäksi, että maaperän 
puhdistamisesta aiheutunee vielä merkittäviä kustannuksia, ei näille alueille ole tarkoituksen mu-
kaista osoittaa asutusta.11 Tämän perusteella voidaan vetää johtopäätös, että nämä todennäköi-
sesti pilaantuneet alueet toimisivat jatkossa muussa kuin asuinkäytössä (virkistys- metsätalous 
tai ampumakäytössä). Tämän kaltainen johtopäätös on myös linjassa aiemmin esitetyn ohjeis-
tuksen kanssa12  

 
6.2.1 VE1 Nykyinen toiminta jatkuu 

Hälvälän alue on ollut ampuma-aluekäytössä useamman vuosikymmenen ajan. Toiminnan jatku-
essa ennallaan ratarakenteisiin (maaperän pintakerros) kerääntyy lisää uutta metallikuormitusta, 
mutta rakenteen alapuoleiseen maaperään kohdistuvien ympäristövaikutusten kannalta ei lyhyel-
lä tai keskipitkällä aikavälillä arvioida tapahtuvan merkityksellisiä muutoksia. Pitkällä aikavälillä 
tarkasteltuna ei metallien vähittäistä liukenemista myös ratarakenteeksi tulkittavan pintakerrok-
sen alapuoleiseen maaperään voida täysin pois sulkea. Sekä Puolustusvoimien luotiaseratoja että 
Lahden ampumaseuran haulikkorataa koskevissa ympäristöluvissa on joitain vaatimuksia raken-
teellisista parantamistoimenpiteistä, jotka pienentävät uudesta metallikuormituksesta aiheutuvaa 
ympäristöriskiä parannusten toteuduttua. 

                                                
10 Päijät-Hämeen Liitto, loppuraportti - Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä –työryhmä 2013 
11 ks. kohta yhdyskuntarakenne 
12 Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014 
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Puolustusvoimat on teettänyt Hälvälän ampumaratojaan koskevan riskinhallintatarpeen arvioin-
nin, jonka johtopäätöksenä todetaan, että Puolustusvoimien ampumaradoilla ei ole välitöntä puh-
distustarvetta. Riskinhallintatarpeen arviointiraportissa esitetään joitain teknisiä parannustoimen-
piteitä Puolustusvoimien ampumaradoille. Tätä selvitystä tehtäessä lähtötietona on ollut, että 
Puolustusvoimat lopettaa ampumaratojensa toiminnan vuoden 2024 loppuun. Lahden ampuma-
seuran ympäristölupa on voimassa vuoden 2024 loppuun, joskin luvasta on valitettu. 

Kohonneita metallipitoisuuksia sisältävien alueiden sijainti on luotiaseradoilla ja haulikkoradoilla 
tyypillisesti erilainen. Luotiaseradoilla voimakkain metallikuormitus kohdistuu pääosin taustavalli-
en iskemäkohtiin. Jossain määrin kohonneita metallipitoisuuksia havaitaan yleisesti myös ampu-
mapaikkojen edustoilla sekä ampumakatosten ja taustavallien välisillä alueilla. Haulikkoradoilla 
(etenkin skeet ammunnassa) ampumasuunnat vaihtelevat, mistä johtuen metallikuormitus koh-
distuu huomattavasti luotiaseratoja laajemmalle alueelle, etenkin mikäli haulien lentorataa ei ole 
rajoitettu riittävän korkealla (tarvittava korkeus jopa yli 20 metriä) taustavallilla tai muulla ra-
kenteella.  

Pohjavesiolosuhteiden kannalta sijainniltaan merkittävimmät ampumaradat ovat ampumaseuran 
haulikkorata, 50 m ampumahiihtorata, 50 m pienoiskiväärirata ja 50 m olympiakiväärirata, jotka 
sijaitsevat pohjaveden muodostumisalueella. Puolustusvoimien ampumaradoista pohjaveden 
muodostumisalueella sijaitsevat 25 m pistoolirata, tilannerata ja 300 m kivääriradan ampuma-
paikka. 

Lyijy on terveydelle haitallinen metalli ja se voi sopivissa olosuhteissa (esim. alueella oleskelevat 
lapset) aiheuttaa altistumisriskin verrattain matalissa pitoisuuksissa. Nykyisenkaltaisen tilanteen 
jatkuessa ampuma-alueen maankäyttöä ei voida pilaantuneilla alueilla ainakaan merkittävässä 
määrin kehittää asuinkäyttöä palvelevaan suuntaan. Ampumakäytön jatkuessa ennallaan, vaade 
maaperän puhdistamis-/riskinhallintatoimenpiteiden tekemiseksi realisoituisi todennäköisimmin 
ympäristölupien tarkistusvaiheessa tai rata-alueilla tehtävien muutostöiden seurauksena vähitel-
len. Mikäli kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävällä alueella tehdään ratarakenteiden pa-
rannuksia tai muita maankaivutöitä, tulee haitta-ainepitoinen maa-ainesjäte huomioida aina jät-
teen asianmukaisessa käsittelyssä. Maaperään kohdistuvissa toimenpiteissä tulee myös hyvissä 
ajoin varautua YSL 136 § mukaisen ilmoituksen tekoon (käsittelyaika 45 vrk).  

6.2.2 VE2 Puolustusvoimat poistuvat alueelta 
Mikäli Puolustusvoimat lopettaisi ampumatoimintansa, toimintansa lopettaville ampumaradoille 
kohdistunee velvoite tehdä maaperän puhdistus- /riskinhallintatoimenpiteitä pitkän ajan kulkeu-
tumisriskien hallitsemiseksi. Voidaan olettaa, että Puolustusvoimat tulisi tekemään omilla ampu-
maradoillaan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä siinä laajuudessa kuin se kestävän riskinhallin-
nan arvioinnin perusteella on tarkoituksenmukaista ja siinä laajuudessa kuin viranomaiset edel-
lyttävät. Puolustusvoimien lopettaessa oman ampumatoimintansa ja haulikkoradan sekä muiden 
ampumaharrastajien ampumaratojen toiminnan jatkuessa, asutusta tai muuta herkkää maan-
käyttöä puolustusvoimien rata-alueelle ei meluvaikutusten vuoksi voitaisi kuitenkaan tulevaisuu-
dessakaan sijoittaa. Ampumatoiminnan edelleen kehittäminen voisi tulla kyseeseen. Toiminnan 
oleellinen muutos vaatisi uuden ympäristölupakäsittelyn. 

6.2.3 VE 3 Vain Puolustusvoimat jäävät alueelle 
Mikäli Puolustusvoimat jatkaisi alueella ja haulikko- ja muu urheiluammunta lopetettaisiin, toi-
mintansa lopettavien ampumaratojen alueelle kohdistunee velvoite tehdä maaperän puhdistus-
/riskinhallintatoimenpiteitä pitkänaikavälin kulkeutumisriskien rajoittamiseksi. Puhdistus- riskin-
hallintatoimenpiteet olisivat tarpeellisia myös maankäytöllisten rajoitteiden vähentämiseksi, mi-
käli aluetta halutaan hyödyntää asuinkäytössä. Toimenpiteiden jälkeen aluetta voitaisiin mahdol-
lisesti ainakin osittain hyödyntää tonttimaana. Kestävän riskinhallinnan periaatteiden mukaisesti 
alueen tulevaa maankäyttöä ja tarkoituksenmukaisia puhdistus-/riskinhallintakeinoja tulisi suun-
nitella samanaikaisesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa. 

6.2.4 VE 4 Ampumatoiminta päättyy alueella 
Puolustusvoimien sekä harrastajien ampumatoiminnan päättyessä maaperään ei kohdistu uutta 
kuormitusta. Toiminnan päättymisen jälkeen maaperään kohdistunee velvoite tehdä puhdistus-/ 
riskinhallintatoimenpiteitä pitkän aikavälin kulkeutumisriskien rajoittamiseksi. Puhdistus-
riskinhallintatoimenpiteet olisivat tarpeellisia myös maankäytöllisten rajoitteiden vähentämiseksi. 
Toimenpiteiden jälkeen maankäytölliset rajoitteet vähenisivät ja alueen maankäyttöä voitaisiin 
suunnitella vapaammin. Kestävän riskinhallinnan periaatteiden mukaisesti alueen tulevaa maan-
käyttöä ja tarkoituksenmukaisia puhdistus-/riskinhallintakeinoja tulisi suunnitella samanaikaisesti 
ja hyvässä vuorovaikutuksessa.  
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6.3 Pohjavesi ja vedenotto 

Hälvälän ampuma-alue sijaitsee Salpakankaan (0409852) I-luokan pohjavesialueen pohjoisreu-
nalla. Puolustusvoimien ampumaradat sijoittuvat pääosin pohjavesialueen ulkopuolelle. Haulikko-
rata sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Salpakankaan pohjavesialue on osa I Salpausse-
län reunamuodostumaa, jonka maaperä on hiekka- ja soravaltaista. Pohjavesialueen reuna-
vyöhykkeessä esiintyy myös moreenia ja paikoitellen maaperän pintaosa on soistunut. Ampuma-
alueen pohjoispuolella kohoaa laaja Kulonpalon ja Pappilanmäen kallioselänne. 

Salpakankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 11,5 km2, josta pohjaveden muodostumis-
aluetta on 8,37 km2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu kokonaismäärä on kes-
kimäärin 6500 m3/d. Pohjavesialueen pohjoisosassa Iso-Tiilijärven rannalla sijaitseva Tiilijärven 
vedenottamo sekä kuntakeskuksen alueella sijaitseva Salpa-Mattilan vedenottamo eivät ole talo-
usvesikäytössä. Haulikkoradan etäisyys Tiilijärven vedenottamoon on noin 0,8 kilometriä. Ampu-
marata-alueilta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä Tiilijärven vedenottamolle. Pohjaveden virtaus 
suuntautuu Hälvälän ampuma-alueilta pääasiassa etelään-lounaaseen Tyhnynsuon suuntaan. 

Ampumaratojen pohjavesiriski aiheutuu haulien ja luotien sisältämien raskasmetallien kuten lyi-
jyn ja antimonin liukenemisesta ja mahdollisesta kulkeutumisesta pohjaveteen. Ampumarata-
alueilla tehdyissä tutkimuksissa raskasmetallien kulkeutumisriski pohjaveteen on todettu yleisesti 
vähäiseksi. Tyypillisesti suurimmat raskasmetallipitoisuudet keskittyvät orgaanista ainesta sisäl-
tävään maanpintakerrokseen. Tätä käsitystä tukevat myös Hälvälän ampumaa-alueen sekä mui-
den ampumaratojen tutkimustulokset. 

Puolustusvoimien ampumarata-alue sijoittuu pohjavesialueen reunavyöhykkeelle ja ampumara-
dan sijaintiriski pohjavesivaikutusten kannalta on vähäinen. Haulikkorata sijaitsee pohjaveden 
muodostumisalueella ja haulikkoradan sijaintiriskiä voidaan pitää suurempana Puolustusvoimien 
ampumarata-alueeseen nähden. 

 

Kuva 15. Hälvälän ampuma-alueiden sijoittuminen suhteessa pohjavesialueisiin. Pohjavesialueet on kar-
tassa vaaleansinisellä täytöllä. Pohjaveden muodostumisalue on sisempi yhtenäisellä viivalla rajattu alue 
ja ulompi katkoviivalla rajattu alue on varsinainen pohjavesialueen raja. 
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6.3.1 VE 1 Nykyinen toiminta jatkuu 
Hälvälän alue on ollut ampuma-aluekäytössä useamman vuosikymmenen ajan. Toiminnan jatku-
essa ennallaan pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten kannalta ei tapahdu oleellista muutosta. 
Ampumaratojen ympäristöteknisillä parannustoimenpiteillä maaperään ja pohjaveteen kohdistu-
via mahdollisia vaikutuksia voidaan pienentää. 

6.3.2 VE 2 Puolustusvoimat poistuvat alueelta 
Puolustusvoimien poistuessa alueelta jäisi alueelle edelleen haulikkorata, joka sijaitsee pohjave-
den muodostumisalueella. Haulikkoammuntaa voidaan pitää maaperä- ja pohjavesivaikutusten 
kannalta haitallisempana kivääri- ja pistooliratoihin nähden, koska haulit leviävät laajalle alueelle 
maastoon. Puolustusvoimien ampumarata-alueilla maaperään ei kohdistuisi uutta kuormitusta 
toiminnan päättymisen jälkeen. Toiminnan päättymisen jälkeiset mahdolliset maaperän kunnos-
tustoimenpiteet ehkäisisivät pohjaveteen mahdollisesti pitkällä aikavälillä kohdistuvia vaikutuksia. 

6.3.3 VE 3 Vain puolustusvoimat jäävät alueelle 
Mikäli ampumatoiminta jatkuisi ainoastaan Puolustusvoimien ampumaradoilla, sijoittuisi ampu-
matoiminta tällöin ainoastaan pohjavesialueen reunavyöhykkeelle. Haulikkoradan toiminnan 
päättyminen sekä toiminnan päättymisen jälkeen tehtävät mahdolliset maaperän kunnostustoi-
menpiteet pohjaveden muodostumisalueella pienentäisivät ampumarata-alueesta pohjaveteen 
kohdistuvaa mahdollista riskiä. 

6.3.4 VE 4 Ampumatoiminta päättyy alueella 
Ampumatoiminnan päättyessä Puolustusvoimien ampumaradoilla sekä haulikkoradalla maape-
rään ja edelleen pohjaveteen ei kohdistu uutta kuormitusta. Toiminnan päättymisen jälkeiseen 
kuormitukseen vaikuttavat alueella tehtävät mahdolliset maaperän kunnostustoimenpiteet ja nii-
den laajuus. 
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6.4 Yhdyskuntarakenne 

Salpakankaan vaihtoehtoiset laajenemisalueet paljon tilaa vaativalle omakotitaloasutukselle on 
esitetty alla. Suluissa on alueesta jatkossa käytetty nimi numeron yhteydessä: 

1. Etelä Nostavan suunta (Etelä) 
2. Kukonkangas (Kukonkangas) 
3. Nostavan uusi taajama (Nostava) 
4. Hälvälän suunta (Hälvälä) 
5. Salpakankaan teollisuusalue (Teollisuusalue) 

 

Kuva 16. Salpakankaan laajenemisalueet. Laajentuminen Etelään on esitetty vaiheistettavaksi (1.1 ja 1.2 
ja 1.3) 

Alueen 4 (Hälvlä) reunaehtona on sen toteuttamisen ajoittuminen arviolta vuoden 2025 jälkei-
seen aikaan, koska vasta tämän jälkeen puolustusvoimien ampumatoiminnot tämän tiedon mu-
kaan loppuvat ja harrasteampumaratojen ympäristölupa on voimassa. Myöskään aluetta 5 (teolli-
suusalue) ei ole mahdollista saada asutuksen käyttöön nopealla aikataululla, koska alueella on 
yritystoimintaa, jonka toimintaa ei tahdota pakonomaisesti heikentää. Lisäksi alue soveltuu pa-
remmin omakotitaloasutusta tiiviimpään rakentamiseen. Alueen 5 toteuttaminen tapahtuu pikku-
hiljaa ja on mahdollista arviolta vasta vuosina 2030 – 2040. Tämän johdosta aluetta 5 ei tässä 
selvityksessä pidetä vertailussa tämän enempää mukana. 

Myös alueen 3 (Nostava) mahdollinen rakentuminen on arviolta tarkoituksenmukaista vasta noin 
2025 tietämillä riippuen henkilöliikenneaseman sijoittamisen mahdollisuudesta. 

Niin kauan kuin haulikkoradan toiminta jatkuu nykyisellä paikallaan nykyisen kaltaisena, ei alu-
eelle 4 (Hälvälä) ole mahdollista sijoittaa uutta asutusta meluhäiriön johdosta13. Edellä kuvatun 
perusteella yhdyskuntarakenteellisessa vertailussa on tarkoituksen mukaista kohdentaa vertailu 
siihen, että alue 4 (Hälvälä) joko a) otetaan asutuksen käyttöön tai b) se jätetään ottamatta asu-
tuksen käyttöön, jolloin se toimii ampumamelun suoja-alueena ja osin virkistyskäytössä. 

Tilatarpeiden arvioimiseksi on laadittu tarkastelu, jossa on arvioitu sitä kuinka paljon omakotita-
lotontteja kullekin on mahdollista osoittaa. Tässä on käytetty lähtökohtina seuraavia oletuksia: 

                                                
13 ks. kohta melu 
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- Hyvin toteutettavilla ja rakennettavilla alueilla tiiveys on noin 4 omakotitalotonttia / heh-
taari 

- Mikäli maasto-olosuhteet, luontoarvot tai olemassa oleva asutus rajoittavat erityisesti ra-
kentamista on tiiveys 2 ot / ha 

Esimerkiksi Kukonkankaan asemakaavaluonnos vaihtoehdon 1 tiiveys on noin 3 tonttia/hehtaari. 
Tiilikankaankaan toteutunut tiiveys on noin 8 tonttia/hehtaari. Alueen 4 (Hälvälä) koko on noin 
100 ha ja se on erittäin hyvin hyödynnettävissä, jolloin alueelle on mahdollista sijoittaa noin 400 
omakotitalotonttia. 

Hälvälän alueen ottamista asutuksen käyttöön on tarkasteltu aiemmin yhdessä Puolustusvoimien 
ja Päijät-Hämeen Liiton, Metsähallituksen ja Hollolan kunnan kanssa14. Alla puolustusvoimien ar-
vioidut tontti- ja pilaantuneet maa-alueet on yhdistetty vaihtoehtoisiin taajaman laajenemisaluei-
siin sekä suhteessa yhdyskuntarakenteeseen. 

 

Kuva 17. Hälvälän osa-aluejako suhteessa vaihtoehtoisiin taajaman laajenemisalueisiin sekä ympäröi-
vään yhdyskuntarakenteeseen 

Edellisestä kuvasta ilmenee, että mikäli aiemmin esitetyt meluhäiriöt joskus poistuvat, on Am-
puma-alueen ja Tiilikankaan välisellä alueella lähes Tiilikankaan asuinalueen kokoinen saastuma-
ton alue otettavissa asutuksen käyttöön. Mahdollisesti saastuneet maa-alueet (vaakarasteri) si-
joittuvat selvästi etäämmäs nykyisestä asutuksesta. Nämä etäisemmät alueet alkavat olla sijain-
niltaan lähes yhtä kaukana palveluista kuin Kukonkankaalle kaavoitettu asuinalue. Kun lisäksi 
huomioidaan, että etäisyys Tiilijärviin alkaa myös kasvaa, ei alueen vetovoimaisuus juurikaan ole 
Kukonkankaan aluetta suurempi. Näitä etäisimpiä alueita ei tämän johdosta ole tarpeen varata 
asutuksen käyttöön eikä näin ollen tarpeen puhdistaa asuinalueiden vaatimalle tasolle. 

                                                
14 Päijät-Hämeen Liitto, loppuraportti - Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä –työryhmä 2013 (ks. kohta maaperä) 
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Kuva 18. Hälvälän osa-aluejako suhteessa Hälvälän vaihtoehtoisiin taajaman laajenemisalueisiin. 

Yhtenä keskusteluissa esillä olleena vaihtoehtona on esitetty, että asutus levitettäisiin Kirkkotien 
ja Tiilikankaan välille siten, että välille rakennetaan kokoojakatu. Tällöin joukkoliikenteen näkö-
kulmasta muodostuisi yhdyslenkki. Kuitenkin kun huomioidaan maaperän puhdistaminen sekä 
Mustajärven ja Kastarlammen ympäristön heikko rakennettavuus, Työtjärven pohjoisrannan ve-
tovoimaisuus ei tämä vaihtoehto näyttäydy teknistaloudellisesti kovinkaan kannattavalta. Alueita 
on kuitenkin mahdollista hyödyntää virkistyskäytössä15, jolloin puhdistustoimet sekä infrastruk-
tuurin rakentaminen on huomattavasti edullisempaa. Lähinnä kyseeseen tulee tällöin maisemoin-
titoimenpiteet, jotka on joka tapauksessa jossain määrin tehtävä tuli alueelle asutusta tai ei. 

Viime vuosina yhtenä vaihtoehtona on myös esitetty, että Salpakangas on valmis ja uutta oma-
kotitaloasutusta osoitettaisiin vain muihin Hollolan taajamiin, kuten Vesikansaan, Hämeenkoskel-
le ja Kirkonkylään. Tässä vaihtoehdossa on kuitenkin huonoja puolia a) yhdyskuntarakenne ha-
jautuu, b) kuntataloudelliset kustannukset ovat pitkällä aikajänteellä suuremmat16 c) vetovoimai-
nen alue jäisi hyödyntämättä d) muiden alueiden saaminen virkistysarvoiltaan vastaamaan Sal-
pakangasta vaatii paljon panostuksia. Osin samat argumentit pätevät kun vertaillaan aluetta 4 
(Hälvälä) siihen, että Nostavalle rakennetaan uusi taajama ja sama omakotitaloasutus sijoittuisi 
ainoastaan sinne. 

6.4.1 Palvelut ja niiden saavutettavuus 
Alueiden saavutettavuudessa ja hyödynnettävyydessä kävellen tai pyöräillen on selviä eroja. Alu-
eet 3 (Nostava) ja 2 (Etelän suunta) ovat selvästi muita etäämpänä ja käytännössä niin kaukana 
Salpakankaan palveluista, että ne eivät suurimman käyttäjäjoukon kannalta ole kevyenliikenteen 
saavutettavissa (teitse n. 5 km). Kahden kilometrin vyöhyke palvelukeskittymästä kuvastaa mel-
ko hyvin sitä vyöhykettä, jonka tuntumassa kävely tai pyöräily on vielä todellinen vaihtoehto liik-
kumiseen (esitetty kartalla). Palvelujen ollessa yli 4 km:n etäisyydellä tarkoittaa se useimmille 
perheille ainakin yhden, usein kahden henkilöauton omistamista. Lisäksi bussiyhteyksien puuttu-
minen aiheuttaa myös lisätarpeita kahdelle henkilöautolle17. Tämä heikentää merkittävästi alueen 
vetovoimaisuutta. 

Alueelta 2.1 (Kukonkangas) on kuitenkin nykytilanteessa hyvät kevyenliikenteen sekä henkilöau-
toliikenteenyhteydet Salpakankaalle.  
                                                
15 ks. kohta maaperän puhdistaminen 
16 Hollolan strateginen yleiskaava – Rakennemallien kaavataloudellinen vertailu (2016) 
17 ks kohta liikenteen toimivuus 



 
Selvitys Hälvälän ampumatoiminnan jatkamisen edellytyksistä 27 
 
 
 
 

 

 

Kuva 19. Vaihtoehtoisten laajenemisalueiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen ja palveluverkkoon. 
Kartalla oleva ympyrä on 2 km etäisyys Salpakankaan keskustasta, jossa on monipuolisimmat palvelut. 
Lisäksi mustilla pisteillä on nykyinen kouluverkko. 

6.4.2 Liikenteen toimivuus 
Eteläisen kehätien rakentumisen jälkeen vaihtoehtoisten laajenemisalueiden osalta ei ole suurta 
eroa henkilöautoliikenteen toimivuuden kannalta. Alueen 1 osalta tosin tulee pitää huoli siitä, että 
Nostavan eritasoliittymästä ei tule pää sisääntuloreittiä Salpakankaalle Vanhantalonrinteen asu-
tusalueen lävitse, joka aiheuttaa turhaa liikennettä alueen läpi. Lisäksi muodostuu tarve tieyh-
teydelle Nostavan eritasoliittymän ja Ala-Okeroisten tien välille. Tätä tieyhteyttä voitaisiin tällöin 
hyödyntää kokoojakatuna ympäröivälle uudelle asutukselle. 

Joukkoliikenteen järjestämisen kannalta alueet 4 ja 5 ovat jo lähes nykyisellään joukkoliikenteen 
piirissä. Alueet 1, 2 ja 3 eivät ole kunnolla nykyisen bussiliikenteen saavutettavissa. Alueen 2 
osalta Kirkkotien bussiliikenne on nykyisin melko harva, joten sen ohjaaminen Kukonkankaan 
kautta ei liene järkevää. Mikäli alue 2 rakennetaan omakotiasutukselle jää sen asukasmäärä joka 
tapauksessa niin pieneksi alueen ollessa irrallaan nykyisestä rakenteesta, että bussireittien joh-
taminen alueelle ei ole joukkoliikenteen kannalta alustavan arvion mukaan mahdollista. 

Alueiden 1 ja 3 ottaminen bussireittien yhteyteen on myös hieman epävarmaa, sillä asutuksen 
tiiveys suhteessa alueiden sijaintiin nykyisestä verkostosta ei välttämättä ole riittävä. Jos aluetta 
2 ei rakenneta ja tämäkin volyymi ohjautuu alueille 1 ja 3 luo tämä parempia edellytyksiä näiden 
alueiden joukkoliikenteen järjestämiseen. 

Kävelyn tai pyöräilyn kannalta kaikilta alueilta on mahdollista järjestää kulkuyhteydet kouluille ja 
Salpakankaan palvelupisteisiin. Alueiden 1.2 ja 1.3 osalta tämä vaatii yhteyksien rakentamista, 
muiden alueiden osalta yhteydet ovat lähes valmiina ja toimivat. Tosin alueilta 2 ja 3 matkat ovat 
huomattavasti muita vaihtoehtoisia alueita pidemmät. 

Alueen 3 voimakas rakentuminen luo edellytyksiä junaseisakkeen toteuttamiseen. 
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6.4.3 Virkistys 
Laajenemisvaihtoehtojen välillä on laadukkaiden virkistysalueiden ja -kohteiden saavutettavuu-
dessa merkittävät erot. Alue 4 (Hälvälä) sijoittuu näistä laadukkaimpien kohteiden läheisyyteen. 
Erityisesti kun huomioidaan se, että alueen 4 läheisyydessä on sellaisia luonnon muovaamia eri-
tyisen vetovoimaisia kohteita, joita ihmiskäsi ei pysty muualle toteuttamaan. Tällaisia ovat: Tiili-
järvet (erityisesti Iso-Tiilijärvi) sekä Tiirismaan ulkoilumaastot ja ympäristön harjumuodostumat, 
jotka eivät vaadi virkistysalueina toimiakseen juuri mitään rakentamistoimia. Lisäksi alueen välit-
tömään läheisyyteen sijoittuvat Tiilijärven uimarannat sekä valaistut latuverkot. Nämä kaikki ovat 
alueelta 4 (Hälvälä) jalankulun saavutettavissa. Heinsuon urheilukeskus on noin 2 km etäisyydel-
lä, joten myös se on melko hyvin saavutettavissa. 

Alueet 2 (Kukonkangas) ja 3 (Nostava) ovat laadukkaiden virkistyskohteiden kannalta selvästi 
huonoiten saavutettavissa ja liikkuminen niille tapahtuisi käytännössä usein henkilöautolla. Täl-
löin ajatus laadukkaasta virkistysalueesta asutuksen tuntumassa häviää. Myös alueiden 1.2 ja 
1.3 osalta etäisyys alkaa kasvaa niin suureksi, että virkistysalueet jäävät saavuttamatta muutoin 
kuin autolla. 

 

Kuva 20. Vaihtoehtoisten laajenemisalueiden sijoittuminen erityisen laadukkaisiin luonnon virkistyskoh-
teisiin/alueisiin ja laadukkaisiin rakennettuihin virkistyskohteisiin. Kohteet on osoitettu vihreillä symbo-
leilla. Mitä suurempi symboli sitä merkittävämmäksi tässä selvityksessä kohde on arvioitu. Virkistysalu-
eet on osoitettu vihreinä alueina. 

Salpakankaan eteläpuolisille alueille on mahdollista rakentaa virkistysalueita ja parantaa alueiden 
viihtyisyyttä, mutta samalle tasolle joka vallitsee Tiilijärvien ympäristön harjualueilla ei ole mah-
dollista päästä. Lisäksi rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat tällöin selvästi suuremmat. 
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Mikäli aluetta 4 (Hälvälä) ei oteta asutuksen käyttöön, suurimman virkistyksellisen vetovoiman 
omaava alue jää hyödyntämättä.  

Kumman tahansa ampumatoiminnan jatkuessa nykyisellään on nykyisellä melun suoja-alueella 
ampumarata-alueen ulkopuolella virkistyskäyttö mahdollista kuten nykyisin. Nämä ampumaradan 
lähialueet ovat nykyisin melko aktiivisessa virkistyskäytössä ja ilmeisesti melua ei juuri koeta 
häiritsevänä tekijänä virkistyksen kannalta, vaikka virkistysalueiden meluohjearvot ylittävää me-
lua jo nykytilanteessakin muodostuu. Ainakaan laajaa kansanliikettä tämän osalta ei ole muodos-
tunut. Mikäli ampumatoiminta lakkaisi, ei meluohjearvot ylittävää häiriötä virkistysalueelle syn-
tyisi ja virkistykseen soveltuvia alueita muodostuisi myös ampumaratojen alueilta lisää. Nykyis-
ten asukkaiden kannalta tällä ei liene kovinkaan suurta merkitystä, koska laadukkaampiakin vir-
kistysalueita on jo nyt kattavasti. 

Puolustusvoimien poistuessa alueelta oleellisimpia asioita yhtenäisten virkistysreittien kannalta 
on mahdollisuudet kehittää ja käyttää Työtjärven Pohjoispuolitse kulkevaa reittiä (latupohja) va-
paammin virkistyskäyttöön. Reitti kulkee tällä hetkelle puolustusvoimien alueen lävitse, jolla liik-
kuminen vaatii kulkulupaa. Yhteys voisi toimia myös turvallisena kevyenliikenteen yhteytenä 
Krouvin alueen ja Tiilikankaan/Salpakankaan välillä. 

Lisäksi puolustusvoimien poistuessa alueelta oletettavasti melko puhtaan Kastarlammin18 hyödyn-
täminen virkistyskäytössä mahdollistuisi. Kastarlammi palvelisi tällöin alueen 2 (Kukonkangas) ja 
Krouvin alueen ympäristön asukkaita. 

Viihtyisyyden kannalta kestää joitakin vuosia ennen kuin varsinaiset ampuma-alueet on maise-
moitu ja näin ollen täysin virkistysalueina hyödynnettävissä. Virkistystoimintaa ja vetovoimai-
suutta voisi lisäksi edistää se, että kaikki ampumatoiminta ei lakkaisi, vaan olemassa olevia ra-
kenteita voitaisiin hyödyntää vähempimelua aiheuttavien ampumatoimintojen osalta. Tällöin alu-
eet eivät jäisi ränsistymään, joka tällaisten toimintojen päättyessä on jopa todennäköistä.19 

6.5 Kunnan maanomistus ja maanhankinnan mahdollisuudet 

Kunta ei omista maa-alueita alueella 4, jossa alueen omistaa metsähallituksen (puolustusvoimien 
alue) lisäksi yksi yksityinen maanomistaja. Alueilla 1.1 ja 2.1 kunta omistaa merkittävän määrän 
maa-alueita ja näin ollen näiden alueiden asemakaavoittaminen siltä osin kuin kaavoitus tapah-
tuu kunnan omistamilla alueilla, on yksinkertaisempaa. Tällöin ei tarvita maakauppoja, lunastus-
toimia eikä maankäyttösopimuksia. Niiltä osin kuin kunta ei omista alueita alueelta 1.1, 1.2 ja 
1.3 maanomistus on pirstaloituneempaa kuin alueen 4 osalta. 

Puolustusvoimien poistuttua alueelta alueen 4 maanhankinta on huomattavasti helpompaa kuin 
sellaisten maa-alueiden, joilla on pirstaloitunutta yksityistä maanomistusta. Mikäli yksityisten 
maanomistajien kanssa ei päästä sopimaan maanhankinnasta, alueiden saaminen kokonaisuu-
dessaan tehokkaasti asemakaavoituksen käyttöön vaatii todennäköisesti lunastustoimia. Alueen 4 
osalta yksityinen maanomistus sijoittuu Tiilikankaan asuinalueen ja Metsähallituksen omistaman 
alueen väliin. Mikäli alue 4 aiotaan asemakaavoittaa, olisi tämä väliin jäävä alue heti alkuvai-
heessa saatava asemakaavoituksen piiriin. 

                                                
18 ks. kohta maaperän puhdistaminen 
19 Tiirismaan laskettelukeskuksen ränsistyneet rakenteet 
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Kuva 21. Laajenemisalueet ja kunnan omistamat maa-alueet asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 
Krouvinalueella jää kunnan asutukseen hankkima alue hyödyntämättä mikäli puolustusvoimien harjoit-
telualue jatkaa nykyisellään20 

Metsähallituksen omistamaa ja puolustusvoimien käyttämää aluetta kunta ei voi pakkotoimin lu-
nastaa itselleen kuten yksityisten omistamia alueita, koska puolustusvoimien tarpeet ajavat kun-
nan toiminnan edelle.21 

 

Kuva 22. Laajenemisalue 4 ja sen tilajaotus. 

                                                
20 ks. kuva 11 
21 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
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6.6 Toteutettavuuden aikataulu 

Meluhäiriöistä johtuen alueella 4 on mahdollista asua vasta vuoden 2024 jälkeen puolustusvoimi-
en päätettyä ampumatoiminnan. Myös ampumaharrastajien ampumatoiminta tulisi olla tällöin la-
kannut. Alueen suunnittelu, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen on mahdollista jo 
ennen ampumatoiminnan päättymistä, mikäli on selvyys siitä, että melua aiheuttavat ampuma-
toiminnot lakkaavat. Alueen toteuttaminen kerralla on mahdollista, koska alueella on vain 3 eril-
listä tilaa. 

Vaihtoehtoisten alueiden 1 (Etelä) ja 2 (Kukonkangas) toteuttamiselle ei ole vastaavia aikataulul-
lisia esteitä eli niitä on mahdollista ryhtyä toteuttamaan välittömästi. Tosin alueen 1 osalta 
maanomistussuhteet saattavat hidastaa toteuttamista. 

6.7 Rakennettavuus ja rakentamiskustannukset 

Alue 4 (Hälvälä) on kooltaan noin 100 ha. Se on rakennettavuudeltaan erittäin hyvä ja vastaa 
aluetta 2 (Kukonkangas). Alueen 4 sekä sen ympäristön virkistysreitit ja rakenteet ovat jo ole-
massa eikä niiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi vaadita kustannuksia nykyistä enempää. To-
teutuneisiin vastaaviin alueisiin verrattuna katu- ja vesihuolto alueen sisällä (tonttikadut) kustan-
taa noin 700 €/m. Kunnallistekniikka vaaditaan noin 25 m/tontti. Tämän lisäksi alueen toteutta-
miseen tarvittavan kokoojakatuyhteyden ja vesihuollon runkolinjojen rakentaminen (n. 800 €/m) 

Verrattaessa alueita 2 (Kukonkangas) ja 4 (Hälvälä) toisiinsa kysymys on ennemminkin siitä, 
saadaanko uutta asutusta sijoitetuksi olemassa olevien toimintojen ulottuville, joka ei muiden 
vaihtoehtoisten laajenemisalueiden kuin alueen 4 kohdalla ole mahdollista. Alueen 4 osalta voi-
daan olemassa olevaa ampumaradan tietä hyödyntää jossain määrin kokoojakatuna. 

Muilla laajenemisvaihtoehtojen alueilla maasto-olosuhteet ovat sellaisia, että erityisiä luontoarvo-
ja saattaa ilmetä. Esimerkiksi alueilla 1.1, 1.3 (Etelä) ja 3 (Nostava) on pienvesiä, kosteikkoja, 
lehtomaisia alueita, yms. Näiden myötä alueiden hyödyntäminen asutukselle heikkenee ja alueet 
mahdollisesti pirstaloituvat ehdottomien luontoarvojen rajatessa asutuksen tehokasta sijoittamis-
ta. Alueiden 1.1, 1.3 ja 3 rakentamistiiveyteen vaikuttavat myös notkot, rinteet ja kalliot, jolloin 
alueiden käytön tehokkuus on huonompi kuin alueilla 2 (Kukonkangas) ja 4 (Hälvälä). Alueilla 
1.1, 1.3 (Etelä) ja 3 (Nostava) tonttikatujen (ja vesihuollon) kustannus on arviolta 1100 €/m ja 
määrä 30 m/tontti. Kokoojakatujen ja vesihuollon runkolinjojen kustannus on arviolta 1500 €/m. 

Alla on vertailu siitä millaisia kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia muodostuu, mikäli 400 
omakotitalotonttia sijoitetaan vaihtoehtoisille laajenisalueille. 

Alue Kustannus (€) 

Kukonkangas (2) ja Hälvälän eteläosa (4) 7,8 milj. 

Perhoslehdon eteläpuoli (1.1, 1.3) ja Nostava (3) 15,0 milj. 

Hinnat ovat vertailuhintaoja ja erityisesti kalliimmin rakennettavien alueiden osalta, on merkittä-
vä vaikutus sillä kuinka hyvin alueet suunnitellaan ja kuinka maasto-olosuhteita voidaan lopulta 
hyödyntää. 

Kun huomioidaan Hälvälän ampurata-alueelle johtava tie, jota voidaan osin hyödyntää kokooja-
katuna, alentaa se kustannuksia arviolta 300 000 € alueeseen 2 nähden.  
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6.8 Vetovoimaisuus 

6.8.1 Vaihtoehtoisten asuinalueiden välinen vetovoimaisuus 
Vaihtoehtoisten laajenemisalueiden välinen vetovoimaisuus perustuu lähinnä kappaleissa ”virkis-
tys”, ”palvelujen saavutettavuus” ja ”rakentamiskustannukset” välisiin eroihin. Alue 4 (Hälvälä) 
on näistä selvästi vetovoimaisin ja kysyntä olisi luultavimmin merkittävästi suurempaa kuin muil-
la alueilla.  Tämä perustuu puhtaiden Tiilijärvien virkistysarvoihin sekä rakennettujen virkistys-
reittien saavutettavuuteen, varmuuteen joukkoliikenteen toimivuudesta ja palvelujen kohtuulli-
seen läheisyyteen. 

Vähiten vetovoimaisia alueita ovat alue 2 (Kukonkangas) ja 3 (Nostava). Alueen 3 osalta veto-
voima kasvaa huomattavasti, mikäli alueelle rakentuu merkittävä taajama ja junaseisake toteu-
tuu kehätien rakentumisen lisäksi. Tällöinkään alueen vetovoima ei luultavimmin yllä alueen 4 ta-
solle. 

Eri vetovoimatekijöiden suuruuden arviointi ja sen merkityksen arviointi kuinka kaukana ne si-
jaitsevat on melko subjektiivista. Tässä raportissa olemassa olevia erityisiä virkistysarvoja ja nii-
den merkitystä on pyritty kuvaamaan kartalla22. 

6.8.2 Kunnan vetovoimaisuus ja imago 
Harrasteampumatoiminnan kehittäminen tai sen lopettaminen Hälvälässä jossain määrin linjaa si-
tä millaiseksi Hollolan kunta profiloituu. Halutaanko profiloitua kuntana, jossa on merkittävä am-
pumaurheilukeskus, joka mahdollistaa MM-kisatasoisten tapahtumien järjestämisen ja tasokkaan 
harjoitustoiminnan aivan taajaman tuntumassa. Vai halutaanko profiloitua kuntana, jossa asutus 
on sijoitettu ja tullaan yhä enenevässä määrin sijoittamaan poikkeuksellisen laadukkaiden virkis-
tysmaastojen ympäristöön kytkeytyen tehokkaasti nykyiseen taajamarakenteeseen. Aiemmin on 
esitetty23, että nämä ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja, mikäli haulikkoradalle ei löydy kor-
vaavaa aluetta. 

Alueen 4 (Hälvälä) rakentumisen myötä vetovoimaisimman alueen tonttituotanto tuo mukanaan 
hieman paremmat tonttien myyntitulot kuin muilla alueilla. On myös todennäköistä, että näiden 
asukkaiden verotulot ovat hieman korkeammat kuin muille laajenemisalueille sijoittuvien asuk-
kaiden. MM-tasoisten kisojen järjestäminen tuo myös mukanaan ainakin välillisiä tuloja kunnalle. 

Tämän raportin laatimisen yhteydessä ei ilmennyt selvää näyttöä siitä, että jonkun yksittäisen 
urheilulajin harrastamismahdollisuudet olisivat merkittävästi lisänneet kunnan vetovoimaisuutta. 
Sen sijaan puhtauden vesistöjen läheisyys ja hyvin saavutettavat virkistysmaastot ovat tällaisia 
vetovoimatekijöitä historian aikana olleet. Varsinkin viimeisen 30 vuoden aikana on haluttu ni-
menomaan oma rantarakennuspaikka, mutta nyt kasvavana trendinä vaikuttaa olevan yhteis-
käyttö. Tämä on näkynyt esim. yhteiskäyttöautojen24 lisääntymisenä, yhteisten saunatilojen suo-
sion kasvuna sekä tulevaisuudessa arviolta laadukkaiden yhteisrantojen kysynnän kasvamisena. 

 

 

  

                                                
22 ks. kohta virkistys 
23 ks. kohta melu 
24 http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkujan_valinnat/autojen_yhteiskaytto 



 
Selvitys Hälvälän ampumatoiminnan jatkamisen edellytyksistä 33 
 
 
 
 

 

7. YHTEENVETO 

7.1 Vaihtoehtojen vertailu 

7.1.1 VE 1 PV:n harjoitusalue ja ampumaharrastajien rata jäävät käyttöön 
Yli 65 dB:n (Almax) meluvyöhykkeelle jää edelleen noin 125 olemassa olevaa asuinrakennusta, 
eikä taajamarakennetta voida tällä meluvyöhykkeellä kehittää. Maakuntakaavoituksen perusteel-
la kunnan oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan on osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja 
asuinalueita, joiden toteuttamiseksi kunta on hankkinut maata. Yleiskaavan mukaisista asumisen 
aluevarauksista noin 100 ha sijaitsee Hälvälässä Krouvin alueella nykyisellä meluvyöhykkeellä.25 
Myöskään aluetta 4 (Hälvälä) ei voida meluhaittojen takia ottaa asutuksen tai muidenkaan melul-
le altistuvien toimintojen käyttöön26. Valtioneuvoston ohjearvot ylittävää meluhäiriötä syntyy asu-
tuksen lisäksi myös muille toiminnoille (virkistys, loma-astutus), ellei meluntorjuntaa saada ny-
kyistä paremmalle tasolle. Tämä tarkoittaa mahdollisia ristiriitoja ympäristölupamenettelyissä 
jatkossakin. 

Ampumaharrastajien toimintaedellytykset ovat paremmat puolustusvoimien toimiessa alueella. 
Tämä siksi, että puolustusvoimilla on vahvempi mandaatti toimia alueella, jonka estämiseen kun-
nalla ei ole mahdollisuuksia. Näin harrasteampujat voivat jossain määrin toimia puolustusvoimien 
varjolla. 

Toisaalta harrasteampujat eivät välttämättä pääse hyödyntämään puolustusvoimien käytössä 
olevia alueita, mikäli puolustusvoimat jatkavat toimintaansa. 

7.1.2 VE 2 Vain ampumaharrastajien rata jää käyttöön 
Ampumaharrastajat joutuisivat alueen ainoana ympäristöhäiriöitä aiheuttavana toimijana kanta-
maan vastuun ympäristöön aiheutuvasta häiriöstä. Viimeisessä ympäristölupapäätöksessä koski-
en haulikkorataa on vaadittu nykytilanteeseen nähden merkittäviä parannustoimia.27 Puolustus-
voimat puhdistavat omat alueensa ja niitä voidaan käyttää melun sallimissa rajoissa virallisesti 
virkistysalueina. Mikäli haulikkorata jatkaa alueella, ei aluetta 4 (Hälvälä) ei voida ottaa asutus-
käyttöön ja se jää ampumamelun suoja-alueeksi.  

Puolustusvoimien poistuttua alueelta jää mahdollisuuksia haulikkoradan uudelleen sijoittamiselle 
Hälvälään, jolloin melun leviämistä on mahdollista suunnata taajaman asutuksesta poispäin. Kos-
ka asutusta on joka puolella, niin tällöinkin ainakin pieni määrä olemassa olevaa asutusta altistuu 
melulle. Lisäksi ongelmia saattaa melun osalta ilmetä joka tapauksessa joskus myöhemmin, mi-
käli taajamarakenne vuosikymmenien myötä laajenee itään. Asiaa ei tämän raportin puitteissa 
ole mahdollista tämän tarkemmin selvittää. Lisäksi on huomioitava, että haulikkoradan siirtämi-
nen Hälvälän alueen sisällä aiheuttaa kustannuksia kutakuinkin yhtä paljon kuin sen siirtäminen 
kokonaan uuteen paikkaan. Tämä aiheutuu maaperän puhdistamisesta sekä uusien rakenteiden 
rakentamisesta. Kustannukset ovat harrasteampujien kannalta merkittäviä (useita milj. €)28. 

Ampumaharrastajien radat ja luotiradat voivat olla muun kuin haulikkoradan osalta käytössä ja 
asutusta voidaan sijoittaa alueelle 4. Erityisesti vähämeluiset pistooli, ilmakivääri, pienoiskivääri 
tms. radat voivat toimia melko lähelläkin asutusta29. Myös ampumahiihtorata olisi tällöin hyödyn-
nettävissä ja kaikki nämä toiminnot tällä tavoin hyvin saavutettavissa lähellä taajamarakennetta 
ja jopa joukkoliikennettä. 

 
  

                                                
25 ks. kuva 10 
26 ks kuva 8. 
27 Lahden seudun ympäristölautakunta, päätös Lahden ampumaseuran ry:n Hälvälän haulikkoradalle 21.10.2014 
28 Ramboll, Joensuun seudun ampumarataselvitys sijaintivaihtoehtojen vertailu ja yleissuunnitelmat, 2014 
29 ks. kuva 9, luotiratojen melualueet (kuvassa on mukana suurempimeluisten kiväärien melut) 
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7.1.3 VE 3 Vain PV:n harjoitusalue ja ampumarata jäävät käyttöön 
Haulikkoradan poistuttua merkittävin melua aiheuttava toiminta poistuu. Meluhaitta poistuu ole-
massa olevan asutuksen osalta n. 80 asuinrakennukselta ja useilta lomarakennuksilta31. Myös 
asutuksen laajenemisalue alue 4 voitaisiin melko laajasti ottaa asutuksen käyttöön. Luotiratojen 
meluhaitan rajaaminen nykyisestä ei oletettavasti ole mahdotonta, joten alueen 4 ottaminen ko-
konaisuudessaan asutuksen käyttöön saattaisi olla mahdollista. Asutuksen sijoittaminen haulikko-
radan lyijyn leviämisalueelle tai sen välittömään läheisyyteen (alueen 4 ulkopuolelle) olisi tässä-
kin tapauksessa mahdollista vasta kun maaperä on puhdistettu herkän maankäyttömuodon edel-
lyttämään tasoon. Tämä ei kuitenkaan näyttäydy tarkoituksen mukaiselta. 

Puolustusvoimien aiheuttama melu häiritsisi edelleen Krouvin alueen suunnalla harjoittelualueen 
(Kirkkotien länsipuoli) ympäristössä. Puolustusvoimien melualueelle jäisi edelleen noin 45 ole-
massa olevaa asuinrakennusta sekä joitakin rakentamattomia tontteja. Kunta on asemakaavoit-
tanut ja yleiskaavoittanut Krouvin suuntaan asutusta ja hankkinut maa-alueita asutuksen sijoit-
tamista varten. Puolustusvoimien melun johdosta näitä alueita (n 100 ha) ei voitaisi ottaa asu-
tuksen käyttöön. Mikäli puolustusvoimien toiminta harjoittelualueella lakkaisi tai vähenisi merkit-
tävästi poistuisi myös meluhaitat Krouvin alueen ympäristöstä.32 

Mikäli puolustusvoimat jatkavat nykyistä ampumatoimintaa vuoden 2017 jälkeen, on ympäristö-
luvassa velvoitettu laatimaan yksityiskohtainen meluntorjuntasuunnitelma. Vaihtoehto 3 ilmeisen 
epätodennäköinen, koska puolustusvoimat ovat ilmoittaneet luopuvansa alueesta asteittain.  

7.1.4 VE 4 Ampumatoiminta lakkaa Hälvälästä 
Meluhäiriöt loppuvat niiltä osin kuin se on aiheuttanut häiriöitä nykyiselle asutukselle (noin 125 
asuinrakennusta ja useita lomarakennuksia). Lisäksi nykyisin virkistysalueiden meluohjearvot 
ylittävää melua ei muodostu virkistysalueille. Yhdyskuntarakenteen kannalta perustelluin omako-
tiasutuksen laajenemissuunta (alue 4) voidaan ottaa meluhäiriön poistuttua kokonaan käyttöön.  

Alueelle 4 on mahdollista sijoittaa asutusta heti kun haulikkoradan meluhäiriö lakkaa. Alueen 
suunnittelu ja asemakaavoitus on mahdollista käynnistää jo tätä ennen. Myös kunnallistekniikan 
rakentaminen on mahdollista ennen tätä, mikäli on selvää, että meluhäiriöt tulevat poistumaan.  
Alueen 4 ottamiseksi asutuksen käyttöön ei ole tarpeen tehdä maaperän puhdistamistoimia. 

  

                                                
31 vertaa kuvia 8 -10 
32 ks. kuva 11 
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7.2 Erityiset riskit kunnalle joissakin tilanteissa 

7.2.1 Maaperän puhdistamisesta 
Maaperän pilaajan vastuu on aina ensisijaista ja haltijan vastuu toissijaista. Aiheuttajan vastuu 
määräytyy tekohetken lainsäädännön (jätehuoltolaki, jätelaki, vanha YSL, uusi YSL) mukaan pi-
laamishetken käyttötarkoitus huomioon ottaen. Haltijan vastuu määräytyy nykylainsäädännön 
mukaan (uusi YSL). KHO:n käytännön mukaan vastuu voi olla jaettua siten, että kukin vastaa 
omasta osastaan. Koska ampumarata-alueiden haltija on tällä hetkellä Metsähallitus, ovat he 
toissijaisessa vastuussa maaperän puhdistamisesta. Mikäli oletetaan, että haltijaakaan (toissijai-
nen vastuu) ei saada vastuuseen, niin viimekädessä puhdistamisvastuu on kunnalla. 

Jos kunta hankkii harrasteampujien maa-alueet itselleen tullen haltijaksi, siirtyy tämä toissijainen 
vastuu saman tien kunnalle. Lisäksi kun kunta tietää aluetta hankkiessaan maaperän olevan 
mahdollisesti pilaantunutta, on tämä oleellinen asia kunnan vastuun määräytymisessä aiheuttaen 
vastuun puhdistamisen osalta. 

Kunta ei toimintaa jatkaessaan vapauta automaattisesti ampumaseuraa pilaajavastuusta, ellei se 
tapahdu ikään kuin liiketoiminnan siirtona oikeuksineen ja velvoitteineen. Esimerkiksi toiminnan 
jatkamissopimus olisi erityinen riski kunnalle. Vastuu edellyttää, että pilaaminen on ollut pilaa-
mishetkellä kiellettyä. 

Kunta voi joutua maaperän puhdistamisvastuuseen myös silloin jos kunta kaavoittaa uuden käyt-
tötarkoituksen pilaantuneelle maa-alueelle.33 Toistaiseksi Hälvälän mahdollisesti pilaantuneet am-
pumarata-alueet eivät ole kunnan laatimissa kaavoissa (asemakaava/yleiskaava) varattu mille-
kään toiminnoille. Jos kunta yleiskaavalla osoittaa pilaantuneita alueita maa- ja metsätalousalu-
eiden sijaan asutuksen käyttöön, muodostuu kunnalle tätä kautta todennäköisesti vastuu puhdis-
taa maaperä siihen tasoon kuin kunta on kaavassa osoittanut. Viimeistään vastuu puhdistami-
seen tulee asemakaavoitusvaiheessa. 

Toisin sanoen kunnan ottaessa harrasteampujien toiminnan vastuulleen joko vastaten toiminnas-
ta tai tulemalla alueen haltijaksi tarkoittaisi se todennäköisesti samalla vastuun ottamista pilaan-
tuneen maaperän puhdistuskustannuksista. Kunnalle aiheutuva velvoite puhdistamisesta muo-
dostuu myös silloin, jos kunta kaavoittaa pilaantuneita alueita herkille toiminnoille, kuten asutuk-
selle. Tällöin kunnan ei ole tarpeen olla edes alueen haltijana. 

7.2.2 Meluvastuut 
Mikäli harrasteampujien toiminta olisi kunnan vastuulla, tulisi kunnalle samalla vastuu meluntor-
junnan huolehtimisesta vaadittavalle tasolle. Tällöin paineet melutilanteen parantamiseen saat-
taisivat olla nykyistä korkeammat ja edellyttäisivät kunnalta resursseja.  Toisaalta kunnan ollessa 
vahvemmin toimijana alueella mahdollistuisi kokonaisvaltaisempi suunnittelu, jossa voitaisiin 
huomioida liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, meluhäiriöiden rajaaminen mm. uudelleen sijoit-
telemalla erityistä meluhäiriötä aiheuttavat kohteet.  
  

                                                
33 ks kohta 3.4. 
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7.3 Maakuntakaava 

Voimassa olevan maakuntakaavan mukaan alue on puolustusvoimien aluetta (EP). Maakuntakaa-
vaehdotuksessa (6.6.2016) on esitetty, että EP –merkinnän lisäksi maakuntakaavaan osoitetaan 
puolustusvoimien meluvyöhyke, joka estää asutuksen sijoittumisen nykyisille asemakaavoitetuille 
asuinalueille Krouvin alueen ympäristössä. 

Lisäksi on esitetty laaja kehittämisen kohdealue (kk2) ulottuen Krouvin ja Työtjärven eteläpuolel-
le,myös nykyisille ja suunnitelluille asuinalueille Alue on kaavamääräyksen mukaan puolustus-
voimien käytöstä asteittain poistuva alue, jossa mahdollistetaan ampumaratojen kehittäminen. 
Maakuntakaavaan ehdotetut merkinnät ovat melu- ja kk2 –merkintöjen osalta ristiriidassa ny-
kyisten voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen sekä olemassa olevan asutuksen kanssa. Am-
pumaratatoimintaa ei ole tarkoituksen mukaista kehittää nykyisillä asuinalueilla tai niiden lähei-
syydessä siten, että siitä aiheutuu nykyistä suurempia meluhäiriöitä olemassa olevalle asutuksel-
le. Tämän johdosta esitetään, että maakuntakaavaehdotusta muutetaan: 

- melualuetta supistetaan tai määräystä muutetaan siten, että voimassa olevia asemakaa-
voja voidaan toteuttaa 

- kk2-merkintää supistaa siten, että se kattaa ainoastaan nykyiset ampumarata-alueet se-
kä mahdollisen laajentumisen pohjoiseen 

Nämä muutokset voisivat olla teknisiä korjauksia, jotka voidaan vielä kaavaehdotusvaiheessa 
tehdä. Ampumarata toiminnan kannalta oleellisin asia eli maakunnallisesti merkittävän ampuma-
rata toiminnan kehittäminen olisi näin edelleen maakuntakaavaratkaisussa. 

 

Kuva 23. Maakuntakaavan melualue suhteessa olemassa 
olevaan asutukseen sekä kunnan omistamiin alueisiin. Krou-
vin alue on maakuntakaavan melualueella, jossa kaavamää-
räyksen mukaan kielletään asutuksen sijoittaminen. 

 

 

Kuva 24. Ote maakuntakaavaehdotuksesta 6.6.2016. kk2-
merkintä on osoitettu punaisella viivalla. 

 

Maakuntakaavan laatijalta saadun tulkinnan mukaan Hälvälän alueelle kohdistetut merkinnät ei-
vät estä haulikkoradan olemassa oloa, mutta eivät myöskään ota kantaa siihen säilyykö haulikko-
rata alueella.34 

 

  

                                                
34 sähköposti 11.10.2016 (Tapio Ojanen) 
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8. ARVIOITA ERILAISISTA NÄKÖKULMISTA 

Luvussa on arvioitu ampumaharrastajien ja muiden kansalaisten näkökulmia asiassa. Arviot ovat 
konsultin arvioita siltä osin kuin lähdeviitteitä ei mainita. 

8.1 Ampumaharrastajat 

Hälvälän harrasteampujien rata on ollut pitkään yksi Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) ry kes-
keisimmistä ampumaurheilukeskuksista, jossa on mahdollistunut kansainvälisten kilpailujen jär-
jestäminen sekä maajoukkuetason harjoitusleirit. Haulikkoratojen kapasiteetti vastaa Kansainvä-
lisen ampumaurheiluliiton vaatimuksia. Radalle on tehty mittavat saneeraukset vuoden 2002 MM-
kilpailuja varten EU:n ja OKM:n rahoituksella. SAL:n mukaan Hälvälän ampumaradan sulkeminen 
olisi kestämätön tilanne harrastamisen mahdollisuudelle. Ampumaharrastajien mukaan ampuma-
alueiden määrä on vähentynyt Suomessa merkittävästi vaikka harrastajien määrä on kasvussa.35 

Suomessa on noin 500 aktiivisessa käytössä olevaa ulkoampumarataa, joista 1 – 2 ovat sellaisia, 
joissa voidaan järjestää kansainvälisiä monilajikilpailuja. Noin 10 rataa ovat sellaisia, joissa voi-
daan järjestää valtakunnan tason kilpailuja. Piiri- aluetason kilpailuja rajoitetulla lajivalikoimalla 
voidaan järjestää noin 100 – 150 radalla.36 

Hälvälän ampumarata sijaitsee merkittävän väestöpohjan lähellä, joten Lahden ampumaseuralla 
on Hälvälässä käytössään ampumarata, joka sijoittuu erittäin hyvin saavutettavalle alueelle. Li-
säksi alueella on hyvät huoltorakennukset ja tilat kansainvälisten kisojen järjestämistä varten. 
Alueen rakenteisiin ja suojauksiin (melu, maaperä, pohjavesi) on lisäksi laitettu merkittävä mää-
rä resursseja. Kun seuralla on oma rata, voidaan käyttömaksu yms. asioista sopia seuran sisällä 
vapaammin kuin käytettäessä muiden ampumaseurojen ratoja. 

Lähimmät ampumaradat, joilla on järjestetty viimeaikoina SM- tason haulikkoammunnan kisoja 
(trap, kaksoistrap) ovat Orimattilassa n. 33 km, Mäntsälässä 60 km, Hyvinkäällä 73 km. Lisäksi 
Heinolassa on näitä pienempi haulikkorata 53 km etäisyydellä. Näillä radoilla on lisäksi kiväärira-
toja. Näiden lisäksi vähempimeluista ampumatoimintaa on todennäköisesti mahdollista harrastaa 
joillain alueilla lähempänäkin. Mikäli laajenemisalue 4 (Hälvälä) otettaisiin asutuksen käyttöön, 
olisi edelleen näiden vähempimeluisten ampumatoimintojen harrastaminen Hälvälässä mahdollis-
ta. 

Mikäli Hälvälän ampumaharrastajien toiminta päättyisi, olisi se selvä heikennys harrastusmahdol-
lisuuksiin nykytilanteeseen nähden. Pelkän haulikkoradan lopettaminen Hälvälästä olisi harrasteli-
joiden kannalta oletettavasti parempi vaihtoehto, vaikkakin haulikkorata lienee alueen erityinen 
vahvuus. Tällöin ilmeisesti myös merkitys MM-tasoisena ratana menetettäisiin. 

Harrasteampujien toiminnalle Hälvälässä on asetettu ympäristölupapäätöksessä37 lupamääräyk-
siä, joiden täyttäminen vaatii merkittäviä parantamistoimia nykytilanteeseen nähden. Myös nämä 
toimet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ampumaseuralle radan jatkaessa nykyisellä paikal-
laan.  

                                                
35 SAL –mielide Lahden ampumaseuran ympäristöluvasta 2.12.2013 
36 Riissanen Jorma, Ampumaharrastajafoorumin seminaari 5.3.2010 
37 Lahden seudun ympäristölautakunta, päätös Lahden ampumaseuran ry:n Hälvälän haulikkoradalle 21.10.2014 
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8.2 Muut kansalaiset 

KIHU:n tilastojen mukaan ammunnan harrastajia oli Suomessa vuonna 2010 yhteensä noin 
19 000. Suurimmat harrastajamäärät olivat pyöräilyssä (1 025 000), hiihdossa (810 000), uin-
nissa (741 000) ja voimistelussa (615 000). Joukkuelajeista eniten harrastajia on jalkapallolla 
(357 000) ja salibandylla (354 000).38 Ampumaharrastajien määrä suhteessa koko väestömää-
rään sekä suurimpien lajien harrastajien määrään on vähäinen. Asiassa on toki huomioitava se, 
että suurimmat lajit eivät vaadi vastaavia puitteita kuin ammunta (radat, luvat) ja näin ollen nii-
den harrastamisen aloittamisen kynnys on alhaisempi. 

Arviolta iso nykyisistä kuntalaisista ei näe kovinkaan merkityksellisenä kysymyksenä sitä, että 
jatkuuko Hälvälässä ampumatoiminta vai ei. Asian merkitys vähenee mitä kauempana ampuma-
alueesta asuu. Myös nykyisin melualueella tai sen tuntumassa olevien asuin- lomarakennuksien 
sekä virkistysalueiden käyttäjät kokevat melun häiriön eri tavoin. Osaa melu häiritsee ja osaa ei 
ja toisia enemmän kuin toisia. Joka tapauksessa meluohjearvot joissakin tapauksissa hieman ylit-
tyvät. 

Tarkasteltaessa asiaa vuosikymmenien päähän ja Hollolan tulevien kuntalaisten kannalta asia on 
oletettavasti merkityksellisempi. Se, että asutusta ei laajenneta asutuksen laajenemisalueelle 4 
(Hälvälä) tuo mukanaan sen, että parhaiten yhdyskuntarakenteeseen ja erityisesti virkistykselli-
siin arvoihin kytkeytyvä alue jää rakentumatta. Tämän myötä menetetään mahdollisuuksia eheän 
yhdyskuntarakenteen toteutumisesta, joka parantaisi mm. ihmisten omatoimisuutta, lasten liik-
kumista, terveyttä ja turvallisuuden kokemusta.39 Pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna on mel-
ko ilmeistä, että taajamarakenne laajenee ampuma-alueen ympärille. Tällöin taajamarakenteen 
sisään olisi jätettävä ampuma-alue meluvyöhykkeineen taajaman sisälle. 

Mikäli alueet vapautuvat puolustusvoimien käytöstä, niin vapautuu hyvin virkistykseen soveltuvia 
alueita lähiasutuksen käyttöön. Tällöin on oleellista, että nykyisin ampumatoiminnassa olleet alu-
eet rakennuksineen ja rakenteineen, pystytään soveltuvin osin hyödyntämään esim. virkistyksen 
tarpeisiin. Tätä edesauttaisi se, että jotain ampumatoimintaa alueella voisi jäädä. Tällä tavoin 
ympäristön viihtyisyyteen oleellisesti vaikuttavaa rakenteiden ja rakennusten ränsistymistä voi-
taisiin paremmin välttää. 

 

 

Lahdessa 12. päivänä lokakuuta 2016 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

  

Annu Tulonen   Markus Hytönen 
yksikön päällikkö  kaavoitusinsinööri 

  

                                                
38 http://www.kihu.fi/faktapankki/lisenssit/ 
39 Kyttä Marketta, Lasten liikkumista ja terveyttä edistävä urbaani ympäristö 2009 
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