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Esipuhe 

Selvitys käsittelee Päijät-Hämeen ampumatoiminnan ja moottoriurheilun tulevaisuuden tarpeita ja 

on laadittu osana Päijät-Hämeen liiton valmistelemaa kokonaismaakuntakaavan ehdotusvaihetta. 

Selvityksessä arvioidaan mitkä ampumaradat ja moottoriurheilualueet voisivat olla maakunnalli-

sesti merkittäviä ja näin ollen maakuntakaavassa osoitettavia. Tarkasteltava aikajänne on sama 

kuin maakuntakaavassa ulottuen vuoteen 2035. Lajien tulevaisuuden tarpeiden lisäksi selvitykses-

sä on huomioitu ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden nykyinen merkittävyys ja niiden ke-

hittymisen mahdollisuudet. Erityisenä osa-alueena selvityksessä on tarkasteltu mahdollisuuksia 

Hälvälän ampumarata-alueen toimintojen siirtämiselle muille Päijät-Hämeen jo olemassa oleville 

ampumarata-alueille.  

Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy:n työryhmä, johon ovat kuuluneet Ilkka Niskanen, Chris-

tian Sannemann, Ilkka Oikarinen ja Jani Päivänen. Konsultin työskentelyä on ohjannut laaja ohja-

usryhmä, jossa edustettuina ovat olleet alueen kunnat, viranomaistahot sekä alueen ampumaseurat 

ja moottoriurheiluseurat. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Tapio Ojanen Päijät-

Hämeen liitosta. Ohjausryhmä on kokoontunut selvityksen laatimisen aikana kolme kertaa. Lisäk-

si ohjausryhmän jäsenet ovat kommentoineet sähköpostilla laadittuja raporttiluonnoksia. Selvityk-

sen ovat rahoittaneet Päijät-Hämeen liitto ja alueen kunnat. 

Ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 

Antti Räsänen, Padasjoen kunta 

Arto Virtanen, Päijät-Hämeen Liikunta ja urheilu 

Harri Hirvonen, Asikkalan kunta 

Harri Hoffren, Sysmän kunta 

Heikki Salonsaari, Hollolan kunta 

Helka Sillfors, Heinolan kaupunki 

Henri Saari, Heinolan Moottorikerho ry 

Jani Aaltonen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Jari Pekkola, Heinolan ampujat 

Johanna Palomäki, Lahden kaupunki 

Juha Poskela, Heinolan kaupunki 

Katariina Tuloisela, Hollola 

Lasse Perttola, Metsästäjien edustaja 

Markku Tuukkanen, Hartolan kunta 

Matti Hirvonen, Päijät-Hämeen poliisilaitos 

Mikko Sokura, Asikkala 

Riitta Hyytiäinen, Kärkölän ja Hämeenkosken kunnat 

Sakari Paasonen, Lahden Ampumaseura 

Seppo Hulden, Kärkölän kunta 

Tapio Jurvanen, Ampumaurheiluliitto / Hämeen alue 

Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto (pj) 

Tapio Tuominen, Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry 

Tiina Heikkilä, Orimattilan kaupunki 

Tiina Karu-Hanski, Lahden seudun ympäristöpalvelut 

Tuukka Tuomala, Orimattila 
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1 Tiivistelmä 

 

Selvityksessä on arvioitu Päijät-Hämeen alueella toimivien ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden 

nykytilaa ja kehityspotentiaalia maakunnallisen merkittävyyden näkökulmasta. Ensisijaisena arviointi-

kriteerinä on käytetty ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden käyttäjien nykyisiä ja tulevaisuuden 

tarpeita. Päijät-Hämeessä on yli 3000 moottoriurheilun seuroihin liittynyttä jäsentä, n. 6000 riistanhoi-

toyhdistyksiin rekisteröitynyttä metsästäjää ja yli 2000 seuroihin rekisteröitynyttä urheiluampujaa.  

Ammunnan ja moottoriurheilun harrastajamäärien odotetaan pysyvän kohtalaisen vakaina lukuun ot-

tamatta moottoripyöräilyä, jonka harrastajamäärät ovat tasaisessa kasvussa. Taajamien laajetessa Päi-

jät-Hämeessä on suljettu moottoriurheilu- ja ampumarata-alueita, minkä johdosta kaikki nykyiset radat 

ovat tarpeellisia. Nykyisten ratojen mahdollinen sulkeminen luo välittömiä paineita toimintojen siirtä-

miselle olemassa oleville radoille tai uusien ampumaratojen tai moottoriurheilualueiden perustamisel-

le.  

Maakunnallisesti merkittävien ratojen arvioinnissa on huomioitu lajivalikoiman monipuolisuus, ratojen 

käyttöaste, alueiden saavutettavuus ja lajikohtainen kattavuus maakunnan eri osissa. Myös maakunnan 

ulkopuolisten ratojen tarjoamat mahdollisuudet on arvioitu. Lisäksi rata-alueiden kehittämiseen liitty-

vinä reunaehtoina on pyritty tunnistamaan ratojen aiheuttamat ympäristövaikutukset, naapurustoon 

kohdistuva rasitus ja kuntien rata-alueita koskeva kaavoitustilanne ja kehityssuunnitelmat. Selvitykses-

sä on arvioitu erikseen Hämeen rykmentin lakkauttamisen aiheuttamia vaikutuksia Hälvälän ampuma-

ratojen toimintojen sijoittamiseen. 

 

Maakunnallisesti merkittäviä tai sellaiseksi kehitettäviä ampumaratoja 

 Pikijärven ampumarata Heinolassa 

 Nuoramoisten ampumarata Sysmässä   

 Ämmäntöyrään radat Orimattilassa 

 Puolustusvoimien Taruksen rata Padasjoella  

 Järvelän ampumarata Kärkölässä 

 

Maakunnallisesti merkittäviä tai sellaiseksi kehitettäviä moottoriratoja 

 Vesivehmaan radat Asikkalassa 

 Kalhon FK-rata Hartolassa 

 Komostenkylän JM- ja motocross-rata Heinolassa 

 Kukonkoivun moottoriurheilurata Hollolassa 

 Pippon karting ja motocross Lahdessa 

 Sysmän endurorata 

 

Hälvälän ratojen sijoittaminen 

Mikäli Hälvälän rata-alueen toiminnot joudutaan siirtämään muille Päijät-Hämeen radoille, voidaan 

haulikkoammunnan kilpailutoimintaa keskittää lyhyellä aikavälillä Orimattilan Salolan radalle ja har-

joitustoimintaa Heinolan Pikijärven ampumaradalle. Pidemmällä aikavälillä myös Heinolan Pikijärven 

ampumarata voi tarjota kilpailutasoiset haulikkoradat, mikäli ampumarata-alue kehittyy Heinolan am-

pujat ry:n suunnitelmien mukaisesti. Mikäli puolustusvoimilla on tarve siirtää Hälvälän ampumatoi-

mintoja muille puolustusvoimien hallinnoimille alueille, Padasjoen Taruksen ampuma-aluetta kannat-

taisi kehittää korvaavana alueena. 

Hälvälässä sijaitsevat kivääri- ja pistooliradat voidaan pitemmällä aikavälillä sijoittaa mahdollisesti 

Heinolan Pikijärven ampumaradan yhteyteen, mikäli niitä ei sijoiteta puolustusvoimien alueelle. Hei-

nolan Pikijärven ampumarata-alueella on potentiaalia kehittyä kansainvälisen tason ampumaurheilu-

keskukseksi.   
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2 Johdanto 

 

Ampumaurheilu- ja moottoriurheilulajien harrastajia Suomessa on useita kymmeniä tuhansia ja näiden 

lajien harrastamiseen tarvitaan maakunnallisia, alueellisia ja paikallisia harrastuspaikkoja. Päijät-

Hämeen maakunnan alueella sijaitsee ainakin 16 ampumarataa ja 12 moottoriurheilurataa. Näillä ra-

doilla tapahtuva toiminta vaihtelee hyvin paljon. Osa radoista täyttää lajiliittojen kilpailukäytölle asete-

tut vaatimukset ja osa on tarkoitettu pienimuotoiseen harjoituskäyttöön.  

Taajama-alueiden laajetessa käyvät hyvien kulkuyhteyksien päässä olevat sijoituspaikat vähäisiksi. 

Aluevarausten osoittaminen radoille on kuitenkin tärkeää, jotta harrastaminen voi tapahtua turvallisissa 

ja valvotuissa olosuhteissa. Kyvyttömyys tarjota riittävästi luvallisia harjoittelualueita heikentää lajien 

harrastusmahdollisuuksia ja saattaa ääritapauksessa johtaa harjoittelun siirtymiseen valvomattomiin 

olosuhteisiin. Jälkimmäinen voisi lisätä vaaratilanteiden syntymisen riskiä ja mahdollisia ympäristö-

haittoja. 

Päijät-Hämeen alueella sijaitsevien ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden maakunnallista merkit-

tävyyttä arvioitaessa on pyritty tunnistamaan nykyisen toiminnan merkitys ja mahdollisuudet toiminto-

jen laajentamiseen ja keskittämiseen. Maakunnallista merkittävyyttä on lähestytty mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Lähtökohdaksi on otettu ampuma- ja moottoriurheilutoiminnan ny-

kytila ja tulevaisuuden näkymät Päijät-Hämeessä. Ratojen merkittävyyden arvioinnissa on painotettu 

ratojen käyttäjien näkökulmaa, mutta myös maakuntakaavoitukseen ja ratojen sijoittamiseen liittyvä 

lainsäädäntö ja kuntien kaavoitustarpeet on huomioitu. 

Ratoja käyttävien ja ne omistavien seurojen intressit on otettu huomioon kyselytutkimusten avulla. Li-

säksi ampuma- ja moottoriurheiluratojen toimintojen aiheuttamat vaikutukset alueen ympäristön tilaan, 

ratojen lähiasutukseen ja maankäytön suunnitteluun on huomioitu toimintojen laajentamis- ja keskit-

tämismahdollisuuksien arvioinnissa. Näiden näkökulmien esiin saamisessa on käytetty kaavoitus- ja 

ympäristöviranomaisten haastatteluita, kaava-aineistoja, ympäristölupapäätöksiä ja niihin liittyviä sel-

vityksiä.  

3 Ampumatoiminta ja moottoriurheilu Päijät-Hämeessä 

3.1 Ampumaradat ja niiden käyttäjät 

Ampumaratojen tyypillisiä käyttäjiä ovat metsästäjät, ampumaurheilijat, muut ammunnan harrastajat, 

reserviläiset, poliisi, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos. Aseen hallussapitolupa on Suomessa arviolta 

noin 700 000–800 000 henkilöllä ja lupia yhteensä noin 2 miljoonaa kappaletta. Merkittävimmät käyt-

täjäryhmät ovat metsästäjät, ampumaurheilijat ja reserviläiset.  

Suomessa oli vuonna 2012 metsästyskortin lunastaneita henkilöitä 308 000 ja lisäksi rekisterissä lähes 

30 000 lunastusoikeuden omaavaa henkilöä. Päijät-Hämeessä riistanhoitoyhdistyksiin rekisteröityneitä 

metsästäjiä, eli luvan omaavia henkilöitä, on noin 6000. Metsästäjien valtakunnallisen kattojärjestön, 

Suomen riistakeskuksen, arvion mukaan metsästäjien määrä on lievässä kasvussa sekä Suomessa että 

Päijät-Hämeessä. Vuosittain noin 7000–8000 henkeä suorittaa metsästäjän tutkinnon. Riistakeskuksen 

tulevaisuuden visio lähtee siitä, että käyttäjämäärät pysyvät vakaina, mutta suurten ikäluokkien pois-

tuma saattaa laskea harrastajamääriä. 

Metsästysammunnan kilpailulajivalikoimaan sisältyvät hirvenhiihto, hirvenjuoksu, ilmaluodikko ja 

ilmahirvi, metsästyshaulikko, metsästystrap, metsästysluodikko, metsästyshirvi, pohjoismainen met-

sästysammunta ja eurooppalainen metsästysammunta. Metsästäjille tärkeimmät ratatyypit ovat hirvira-

dat, joissa on suoritettava lain vaatima ampumakoe, haulikkoradat ja pienoiskivääriradat – kuten pie-

noishirvi- tai villikarjuradat – jotka toimivat porttina lajin harrastajille ja joissa harjoittelu on taloudel-

lisesti ja ekologisesti kestävämpää. Useiden metsästäjien näkökulmasta pienet, hajasijoitetut ja hyvin 
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saavutettavat radat ovat hyödyllisempiä kuin suuret, kilpailutoimintaan soveltuvat ratakeskukset. Li-

säksi voidaan todeta, että Päijät-Hämeessä on lakkautettu useita ratoja ja kysyntää radoille metsästäjien 

näkökulmasta on olemassa. Osaa metsästysammuntalajeista, kuten metsästyshaulikkoammuntaa, voi-

daan harrastaa myös urheiluammunnan radoilla. 

Suomessa on ampumaurheiluliiton arvion mukaisesti n. 34 500 urheiluampujaa. Päijät-Hämeessä liit-

toon rekisteröityneitä seuroja on 12 ja niissä oli vuonna 2012 yhteensä 2092 jäsentä. Suomen laajuises-

ti harrastajamäärät ovat hieman laskeneet viimeisen 10 vuoden aikana, mutta välissä on ollut myös 

nousujohteinen kausi, eikä trendi ole selvä. Tällä hetkellä yli 20 v. miesten ja naisten jäsenmäärät ovat 

kasvussa, mutta alle 20 v. hienoisessa laskussa. Uusi aselaki on hankaloittanut harrastukseen pääsyä ja 

kouluammuntatragediat ovat vähentäneet suosiota vanhempien pelätessä leimaantumista. Päijät-

Hämeessä harrastajien määrä viimeisen 10 vuoden aikana on kuitenkin ollut nousujohteista. Tähän on 

vaikuttanut seurojen aktiivinen toiminta ja alueen ratatilanne v. 2012 saakka.    

Urheiluammunnan lajivalikoimaan sisältyvät pistooli-, kivääri-, haulikko-, riistamaali-, practical-, si-

luetti-, kasa-ammunta- ja mustaruutilajit. Lajeissa käytettävät ratatyypit ovat ilma-aserata 10 m, pistoo-

lirata 25 m ja 50 m, pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata 50 m, riistamaalirata 50 m, hirvirata 100 m, 

haulikkoradat (trap, skeet ja sporting), kiväärirata 150 m ja 300 m, practical -rata (luodikko, kivääri), 

siluettirata <500 m, mustaruuti- ja kasa-ammunnan radat <600 m. Urheiluammunnassa tarvitaan siis 

useita ratoja, joiden ampumaetäisyys vaihtelee useimmiten 10 metristä 300 metriin. Haulikkolajit ovat 

poikkeuksellisia muihin lajeihin nähden, sillä niissä ammutaan ylöspäin sekä laajalle sektorille, jolloin 

haulit voivat levitä laajalle alueelle ja äänet kantautuvat herkästi pitkälle. Kivääri- ja pistoolilajeissa 

luodit kerääntyvät maalitaulujen takana olevaan taustapenkkaan tai luotiloukkuihin. 

Reserviläiset, poliisi, rajavartiolaitos ja puolustusvoimat käyttävät ensisijaisesti edellä mainittuja rato-

ja, minkä lisäksi reserviläisten koulutustoimintaan ja maanpuolustusjoukkojen käyttöön voidaan tarvita 

500 m pituinen kiväärirata, sinkorata ja taisteluammunta-alueita. 

Suomen Ampumaurheiluliitto on luokitellut urheiluampumakeskukset neljään eri luokkaan niiden 

käyttötarkoituksen mukaisesti. Luokitus voidaan muuttaa seurojen hakemusten perusteella. Ampu-

maurheiluratojen luokittelu on seuraava: 

■ I, kansainväliset ampumakeskukset 

■ II, valtakunnalliset ampumakeskukset 

■ III, alueelliset ampumakeskukset 

■ IV, paikalliset urheiluampumakeskukset, jotka ovat pääasiassa yhden ampumaseuran harjoitus-

ratoja. 

3.2 Moottoriradat ja niiden käyttäjät 

Moottoriurheilu voidaan jakaa karkeasti moottoriurheilun valtakunnallisten kattojärjestöjen, Suomen 

moottoriliiton (SML) ja AKK-Motorsport ry:n toiminta-alueiden mukaisesti. Suomen moottoriliiton 

alaisuuteen kuuluvat moottoripyöräily, moottorikelkkailu ja ATV-urheilu. Moottoriliiton muodostavat 

noin 220 jäsenkerhoa, joiden toimintaan kuuluu noin 29 000 harrastajaa Suomessa. Päijät-Hämeen alu-

eelle sijoittuu 12 SML:n jäsenkerhoa, joissa on noin 2000 harrastajaa. Tämän lisäksi seurojen ulkopuo-

lisia harrastajia on paljon enemmän. SML:n arvion mukaan harrastajamäärät ovat tasaisessa kasvussa. 

Liiton toiminnassa on panostettu enemmän junioritoimintaan ja aikuisten harrastustoimintaan. Paikalli-

sella tasolla myös harrastusmahdollisuuksilla ja ratojen aukioloajoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa 

paikkakunnan harrastajien määrään.  

AKK-Motorsport ry:n alaisuuteen kuuluu autourheilu ja järjestön muodostavat 325 jäsenseuraa, joissa 

on yhteensä noin 32 000 harrastajaa. Päijät-Hämeessä toimii 8 jäsenseuraa, joissa yhteensä 1038 aktii-

vista jäsenyyttä. AKK:n arvion mukaan jäsenmäärä ja aktiivisten kilpailijoiden määrä on melko vakiin-

tunut, eikä siinä ole odotettavissa muutoksia.  

Moottoripyörälajeihin sisältyvät road racing, drag racing, motocross, enduro, cross country, supermo-

to, trial, ratalajit, jääratalajit, classic RR ja classic motocross. Moottorikelkkailun lajivalikoimaan sisäl-

tyvät snowcross, MK-enduro ja -sprint, MK dragracing ja vapaa-ajan kelkkailu. ATV:n lajivalikoi-

maan sisältyvät ATV-MX, ATV-supermoto, ATV-jäärata ja ATV-offroad. Osa radoilla käytettävästä 

kalustosta on normaalissa liikenteessä liikennöiviä moottoriajoneuvoja, kuten enduromoottoripyöriä. 
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Harrastajamäärien perusteella Päijät-Hämeessä suurin laji on enduro ja toiseksi suurin motocross. Mo-

tocross -ratojen käyttöaste on kuitenkin suurempi, koska niissä ajavat ja harjoittelevat myös endurokul-

jettajat, koska enduro-reittejä ei ole tarpeeksi. Nykyiset olemassa olevat enduroreitit ovat aktiivisessa 

käytössä ja useammalla alueelle olisi tilausta. Harrastajien ja lajin kasvupotentiaalin näkökulmasta ra-

ta- ja harjoittelualueiden nykyinen määrä on olennainen ongelma. Myös käyttöajat vaikuttavat olennai-

sesti harrastajien määrään ja hyvät käyttöajat omaavat uudet ja pysyvät rata-alueet Päijät-Hämeen alu-

eella ovat harrastajille elintärkeitä. Moottoriliiton näkemyksen mukaisesti parasta olisi osoittaa radoille 

paikat sellaisille alueille, jossa on jo muutakin melua aiheuttavaa toimintaa. Näin rata-aluetta voitaisiin 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Pitkäaikaiset ympäristöluvat ja maankäyttöoikeudet mahdollis-

taisivat ratojen pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat, mikä kannustaisi suurempiin taloudellisiin inves-

tointeihin ja voisi johtaa mm. ympäristöystävällisempien ratojen kehittämiseen.  

Autourheilun lajivalikoimaan sisältyvät autosuunnistus, crosskart, drag racing, drifting, endurance, 

jokamiehenluokka, jäärata-ajo, karting, off road, pienoisautoilu, ralli, rallicross, rallisprint, rata-ajo, 

taloudellisuusajo ja tekniikka. Osa radoilla käytettävästä kalustosta on normaalissa liikenteessä liiken-

nöiviä moottoriajoneuvoja, kuten ralliautoja ja autosuunnistuksessa käytettäviä autoja. Harrastajamää-

riä ei lajikohtaisesti pystytä erottelemaan, koska yhdellä kilpailijalisenssillä voi harrastaa useita lajeja. 

Suosituimpia lajeja Päijät-Hämeessä ovat kuitenkin ralli, jokamiehenluokka (ratoina mm. Kukonkoivu, 

Vääksy) ja karting (ratoina mm. Lahti, Sysmä, Hartola). Nykyiset radat vastaavat AKK:n arvion perus-

teella suhteellisen hyvin kysyntään, mutta kaikki olemassa olevat radat ovat myös tarpeellisia nykyti-

lanteen ylläpitämiseksi. Eniten kysyntää yleisesti ottaen on jokamiehenluokan ja kartingin suorituspai-

koille. AKK:n näkemyksen mukaisesti toiminta tulee tulevaisuudessa keskittymään suuriin toiminta-

keskuksiin jotka palvelevat useita, ellei kaikkia, autourheilulajeja. Tämä palvelee aktiivista toiminnan 

kehittämistä ja on kestävän kehityksen kannalta järkevä toimintamalli.  

4 Ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden maakunnallinen 
merkittävyys 

Tässä selvitystyössä on pyritty tunnistamaan maakunnallisesti merkittävät ja siten maakuntakaavassa 

osoitettavat radat. Yhtäältä ratojen maakunnallista merkittävyyttä voidaan määrittää ratojen käyttäjien 

tarpeista ja lähtökohdista, mutta toisaalta maakuntakaavassa osoitetut toiminnot ja aluevaraukset ovat 

alisteisia lakisääteisille tavoitteille. Uusien ampuma- ja moottoriurheiluratojen sijoittamisessa ja ole-

massa oleviin ratoihin merkittäviä muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelu-

lain mukaisen ympäristöluvan myöntämisen ehdot.  Ympäristöluvan käsittelyssä huomioidaan 

ympäristönsuojelullisten näkökohtien lisäksi myös naapurustolle mahdollisesti koituvat haitat. Näiden 

lakisääteisten reunaehtojen lisäksi ratojen sijoittamisessa ja laajentumisessa on sekä kunnan että rato-

jen käyttäjien etuna huomioida kunnan kaavoitustarpeet ja mahdolliset laajentumissuunnitelmat. 

4.1 Maakuntakaavan ja ratojen sijoittamisen lähtökohdat 

Maakuntakaavoituksen lähtökohdat 

Maakuntakaavatyötä ohjaa maankäyttö ja rakennuslaki (MRL). MRL:n yleisenä tavoitteena on järjes-

tää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistä-

vät ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. MRL:n tavoitteena on 

turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikuttei-

suus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen. Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen 

suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Kaavassa esitetään alueiden käytön 

ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. 

Maakuntakaavojen lähtökohtana toimivat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja luonnonsuojelu-

laissa tarkoitetut luonnonsuojeluohjelmat ja -päätökset sekä maisema-aluetta koskevat perustamispää-

tökset. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota maakunnan tarkoituksenmukaiseen 

alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja talouden 

kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään 

käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuri-

perinnön vaalimiseen ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. Kaavaa laadittaessa on myös 
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huomioitava alueiden käytön taloudellisuus ja ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle ai-

heudu kohtuutonta haittaa. 

Ratojen sijoittamisen lähtökohdat 

Uusille ulkona sijaitseville moottoriurheilu- ja ampumaradoille tarvitaan aina ympäristönsuojelulain 

mukainen ympäristölupa. Uuden radan sijoittamisen lisäksi myös olemassa olevien ratojen toiminnan 

oleellinen muuttaminen on luvanvaraista. Joillakin olemassa olevilla radoilla saattaa yhä olla voimassa 

vanhan terveydenhoitolain mukainen sijoituspaikkalupa. Näiden ratojen on tullut lähettää ympäristön-

suojelulain mukainen ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, joka on ohjannut sen kunnan ympä-

ristöviranomaiselle lupatarpeen arviointia varten. Lupa tulee tarvittaessa hakea siltä toimivaltaiselta 

lupaviranomaiselta, jonka toimialueelle toiminta sijoitetaan. Käytännössä tämä on tyypillisesti sen 

kunnan ympäristöviranomainen, jonka alueella rata tulisi sijaitsemaan. Luvan voi ratkaista myös alue-

hallintovirasto, mikäli toiminnalla on esimerkiksi merkittäviä ympäristövaikutuksia tai radan vaikutuk-

set kohdistuvat huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle.  

Ympäristönsuojelulaissa esitetään yleisesti sijoituspaikan valinnassa huomioitaviksi tekijöiksi seuraa-

vat: 

■ toiminnan luonne ja ympäristön pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski 

■ alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötar-

koitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset 

■ muut mahdolliset sijoituspaikat alueella 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toi-

mintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (kuten maaperän 

tai vesistöjen pilaantumista), erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai 

yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Li-

säksi luvan myöntämisen edellytyksenä on, että huomioidaan eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 

§:n 1 momentti, jonka mukaan aluetta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiin-

teistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista 

aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai 

muista vastaavista vaikutuksista. Ympäristönsuojelulaki myös edellyttää, ettei toimintaa saa sijoittaa 

asemakaavan vastaisesti. Radoille ei myöskään myönnetä MRL:n mukaista rakennuslupaa, ellei toi-

minnalle ole tehty varausta kaavoituksessa. 

Ympäristöluvan yhteydessä selvitetään tyypillisesti ampumarata- tai moottoriratatoiminnasta mahdolli-

sesti aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten maaperän ja pohjavesien pilaantumisriskiä ja toiminnasta ai-

heutuvia meluhaittoja. Selvitysten perusteella määritellään luvan myöntämisen edellytykset ja edelly-

tysten täyttymiseksi vaadittavat toimenpiteet. Lupahakemus voidaan myös hylätä, mikäli lupamääräyk-

sissä asetettavilla toimenpiteillä ei voitaisi välttää edellisessä kappaleessa mainittuja ympäristöhaittoja. 

4.2 Selvityksen menetelmät ja aineistot 

Kyselyt 

Selvityksessä hyödynnettiin ampumaratoja ja moottoriurheilualueita käyttävien ja radat omistavien 

seurojen vastuuhenkilöille osoitettuja kyselyitä (liitteet 1 ja 2). Kyselyiden avulla kerättiin sekä ratojen 

ja alueiden käyttöä koskevia tietoja että kartoitettiin ratojen riittävyyttä ja kehitysnäkymiä. Seurojen 

vastuuhenkilöiden osoitetietojen lähteinä ovat olleet Päijät-Hämeen liitto, AKK-Motorsport ry, Suo-

men moottoriliitto, Suomen motoristit Ry, Suomen ampumaurheiluliitto, Suomen metsästäjäliitto sekä 

kuntien ja seurojen internetsivut. Kyselyt olivat auki internetissä aikavälillä 18.6.–5.8.2013 ja niihin 

vastasi yhteensä 36 ampumaurheiluseuraa ja11 moottoriurheiluseuraa. Vastanneista ampumaradan 

omistavia seuroja oli 9 ja moottoriradan omistavia seuroja 8. Kaikki radan omistaneet seurat eivät vas-

tanneet kyselyyn. 

Ampuma- ja moottoriurheilun harrastajille suunnatun kyselyn lisäksi ympäristönsuojelu- ja kaavoitus-

viranomaisten näkökulmia selvitettiin heille osoitetun sähköpostikyselyn avulla. Vastausten ohessa 

pyydettiin myös toimittamaan ympäristölupaan liittyvät aineistot ja selvitykset. 
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Muut aineistot ja menettelyt 

Kyselyaineiston ja ympäristölupaviranomaisten toimittamien ympäristölupapäätösten, selvitysten ja 

oikeudenkäyntiaineistojen lisäksi ratojen arvioinnissa on hyödynnetty paikkatietoaineistoja. Päijät-

Hämeen liitolta on saatu käyttöön YKR-aineisto, jota on hyödynnetty erityisesti asumisen osalta. Ym-

päristöhallinnon muita hyödynnettyjä aineistoja ovat voimassa olevat asema-, osayleis- ja yleiskaavat, 

jotka on poimittu LAPIO-karttapalvelusta. Liikenneviraston Digiroad -aineistoa on käytetty saavutet-

tavuusanalyyseissä.  

Ampuma- ja moottoriurheiluratojen sijainnit on muokattu paikkatietoaineistoiksi. Osa sijainneista on 

saatu Päijät-Hämeen liitolta ja osa kaavoitus- ja ympäristöviranomaisilta sekä kyselyyn vastanneilta 

seuroilta. Pohjakarttoina on käytetty OpenStreetMap -aineiston (www.openstreetmap.org) avointa da-

taa.  

4.3 Ratojen maakunnallisen merkittävyyden arviointikriteerit 

Nykyisten ratojen merkittävyyttä ja kehityskelpoisuutta arvioitaessa on hyödynnetty edellä kuvattuja 

lähtötietoja ja aineistoa. Maakunnallisen merkittävyyden arvioinnissa on painotettu ratojen käyttäjien 

näkökulmaa, minkä kannalta keskeisiä tekijöitä ovat rata-alueen tarjoamat lajimahdollisuudet, kilpai-

lumahdollisuudet, ratojen määrät, käyttömäärät ja alueen saavutettavuus. Arvioinnin lähtökohtana on 

ratojen ylikunnallisen merkittävyyden tunnistaminen. Ympäristövaikutukset, radan lähialueen nykyi-

nen ja tuleva maankäyttö ja radat omistavien seurojen ja maanomistajien näkökulmat ovat tämän arvi-

oinnin yhteydessä huomioitu ensisijaisesti vain reunaehtoina. Maakuntakaavan pitkän aikajänteen 

vuoksi maakunnallisen merkittävyyden arvioinnissa on pyritty tunnistamaan sekä nykyisellään merkit-

tävät radat että ratojen kehityspotentiaali. Kehityspotentiaalin arvioinnissa olennaisina muuttujina on 

huomioitu radan nykytilan merkittävyys, kaavoitustilanne, ympäristönäkökohdat ja radat omistavien 

seurojen näkökulmat. 

Radoilla harrastettavia lajeja, ratojen käyttömääriä ja merkitystä kilpailutoiminnalle on painotettu rato-

jen nykyisen merkittävyyden arvioinnissa. Yksiselitteistä kriteeriä ratojen maakunnalliselle merkittä-

vyydelle ei voida kuitenkaan suoraan määrittää näillä muuttujilla, sillä eri käyttäjät hyötyvät erilaisista 

radoista. Esimerkiksi metsästäjät voivat hyötyä pienistä ja hajasijoitetuista pienoishirviradoista enem-

män kuin kilpailutoimintaan soveltuvista keskitetyistä ja monipuolisista ratakeskuksista. Maakunta-

kaavan merkittävien ratojen näkökulmasta kuitenkin isommat ja keskitetyt ratakeskukset ovat ensisi-

jaisia. Isommissa ratakeskuksissa taustalla olevilla toimijoilla on myös yleensä paremmat taloudelliset 

mahdollisuudet kehittää rataa ja tehdä ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä, jotka voivat olla liian kal-

liita pienille talkoovoimin toimiville seuroille. Radat omistavien ja ratoja käyttävien seurojen mielipi-

teet ratojen kehittämispotentiaalista ja tarpeista on selvitetty kyselytutkimusten, puhelinhaastatteluiden 

ja maastokäyntien avulla, ja niitä on hyödynnetty yhtenä arviointikriteerinä.  

Hyvä saavutettavuus on erityisen tärkeää seuroille sekä harrastustoiminnan mielekkyyden ja taloudelli-

suuden että uusien harrastajien houkuttelemisen kannalta. Ratojen saavutettavuutta on arvioitu seuro-

jen omilla näkemyksillä ja paikkatietoaineistoon pohjanneella saavutettavuusanalyysilla. Aineistopoh-

jaisessa saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty 5 km saavutettavuusvyöhykettä, joka kuvaa tiever-

kostoa pitkin 5 km matkan päässä olevien asukkaiden määrää. Saavutettavuudessa on pyritty myös 

tarkastelemaan radan sijaintia suhteessa alueen merkittäviin liikenneväyliin ja asutuskeskittymiin. Hy-

vä lähialueen saavutettavuus tarkoittaa kuitenkin taajama-alueiden laajentuessa ja kaupunkirakenteen 

tiivistyessä samalla suurempaa todennäköisyyttä naapurustolle koituvasta rasituksesta ja siten lakkau-

tusuhkaa radoille. Tämän vuoksi ratojen maakunnallista merkittävyyttä arvioitaessa on painotettu rato-

jen mahdollisuuksia pitkän aikavälin kehitykseen ennemmin kuin hyvää lähisaavutettavuutta. 

Ympäristölupapäätöksissä ja niihin liittyvissä selvitysaineistoissa on pyritty tunnistaman radan nykyi-

seen toimintaan ja erityisesti laajentumiseen liittyviä haasteita. Ensisijaisesti on huomioitu meluhaitat 

ja maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskit. Meluhaitoissa ja maaperän ja vesistön pilaantumisriskien 

arvioinnissa on nojattu aina ympäristölupapäätöksen tai -viranomaisen kantaan. Tarkentavia selvitys-

aineistoja on käytetty niiden ratojen kohdalla, jossa niitä on ollut saatavilla. Tässä selvityksessä ei oteta 

tarkemmin kantaa mahdollisiin tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin tai erilaisten suojaustoimenpiteiden 

teoreettiseen tai todelliseen tehokkuuteen. Ympäristölupapäätöksissä annetut toimenpidevaatimukset ja 

niiden oletettu vaikuttavuus on huomioitu ratojen arvioinnissa. Lisäksi ympäristönsuojelulain edellyt-

http://www.openstreetmap.org/
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tämänä on huomioitu ratojen toiminnan haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudes-

ta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista aiheuttama kohtuuton 

rasitus naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle. Myös tässä 

on ensisijaisesti nojattu ympäristölupapäätöksen tai -viranomaisen kantaan. Luvista tehdyt valitukset ja 

oikeudenkäyntiaineistot on myös huomioitu laajentumispotentiaalin arvioinnissa, vaikka lupa olisikin 

lainvoimainen. 

Kuntien kaavoitusviranomaisten haastatteluaineistoa ja tiedossa olevaa kaavavarantoa on käytetty ar-

vioimaan kuntien laajentumisen ja maankäytön varausten tulevaisuuden näkymiä ja niiden vaikutuksia 

ratojen sijainnille. Osa nykyisistä alueista on kunnissa varattu ratatoiminnoille ja toisissa maankäyttöä 

ollaan kehittämässä asuinaluepainotteiseksi. Lähtökohtaisena arviointikriteerinä on, että taajama-

alueiden laajentuessa maakunnallisesti merkittäviä ratoja ei kannata sijoittaa alueille, jossa niitä odot-

taa lakkautusuhka lähitulevaisuudessa. 

Kaikki radat eivät ole tässä tehtävän arvioinnin kannalta yhteismitallisesti verrattavissa, sillä osalla 

radoista ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa tai lupaan liittyviä melu- ja ympäristöselvityksiä. Näi-

den ratojen osalta arvioinnissa on jouduttu toimimaan puutteellisilla tiedoilla. Näiden alueiden kehit-

tämispotentiaali voidaan luotettavasti määrittää vasta lisäselvitysten jälkeen. 

5 Päijät-Hämeen nykyiset ampumaradat  

5.1 Ratojen sijainnit ja lajit 

Päijät-Hämeessä on 16 käytössä olevaa ampumarata-aluetta, joiden ympäristölupatilanne, ympäröivät 

maankäyttöpaineet, lajimahdollisuudet ja saavutettavuus vaihtelevat. Tarkastelussa ei ole mukana 

kaikki alueella sijaitsevat sisäradat, sillä niiden toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia, joita tulisi erityi-

sesti ottaa huomioon maakuntakaavoituksessa. Asikkalassa sijaitsevat Vesivehmaan ampumaradat ja 

Aurinkovuoren kiväärirata, Orimattilassa Niinikosken ampumarata, Uusikylän ampumarata ja Äm-

mäntöyrään/Salolan radat, Padasjoella Taruksen ampumarata, Heinolassa Pikijärven ampumarata ja 

Vierunmäen sisäampumarata, Hartolassa Yölinnun ampumarata, Sysmässä Nuoramoisten ampumarata, 

Lahdessa Tennilä-Voistion rata, Hollolassa Hälvälän ampumaradat, Nastolassa Nastolan metsästysam-

pujien rata, Kärkölässä Järvelän ampumarata ja Hämeenkoskella Putulan ampumarata ja Iso-

Väihijärven hirvirata. Radoilla harrastettavat lajit on listattu kuvissa 1 ja 2. Kuvaan 3 on merkitty rato-

jen vuosittaisten laukauksien määrät, joiden avulla voi päätellä ratojen käyttöastetta. Ratojen ympäris-

tölupatilanne on havainnollistettu kuvassa 4. Liitteessä 3 on kuvattu ratojen läheisyydessä asuvien 

henkilöiden määrät. 
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Kuva 1. Pohjoisen Päijät-Hämeen ampumaradat ja niillä harrastettavat lajit 

 

 

Kuva 2. Eteläisen Päijät-Hämeen ampumaradat ja niillä harrastettavat lajit 
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Kuva 3. Ampumaratojen vuosittaiset laukausten määrät 
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Kuva 4. Ampumaratojen ympäristölupatilanne 
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5.2 Ratojen kuvaus ja arviointi 

 

Asikkala, Vesivehmaan ampumaradat   

Kuvaus  

Vesivehmaan ampumaradoilla on hirvirata, pienoiskiväärirata ja pistoolirata. Laukausten määrä vuo-

dessa on 10 000–100 000 välillä. Radalla ei järjestetä kisoja, mutta Päijät-Hämeen poliisi käyttää rataa 

muutaman kerran vuodessa harjoitteluun. Radan omistava Asikkalan ampumaseura ry katsoo, että rata-

alue vastaa seuran tarpeisiin eikä sitä ole erityistä tarvetta laajentaa. He kuitenkin katsovat, että alueel-

la voisi olla monipuolisemmin lajimahdollisuuksia tarjolla.   

Vesivehmaan ampumaradoilla on voimassa oleva ympäristölupa, joka on myönnetty ilman meluselvi-

tyksiä vuonna 2009. Meluselvitys on tehty myöhemmin vuonna 2013 ja sen johtopäätöksissä todetaan, 

että melua voisi kaava-alueen suuntaan lieventää esim. meluvalleilla. Lupaprosessin aikana Hämeen 

ympäristökeskus on lausunut, että toiminta voi aiheuttaa maaperän ja pohjavesien pilaantumista ja että 

toiminta tulisi sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Seudulla olevan 1. luokan pohjavesialueen raja-

usta on sittemmin muutettu ja rata jää nykyisellään pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Vesivehmaan lentokenttä / moottoriurheilukeskus / ampumaradat on huomioitu Vesivehmaan yleis-

kaavassa. Vesivehmaan toiminnoille on haettu uudet ympäristöluvat, ja siten perusteet em. toimintojen 

kehittämiselle on voitu todentaa. Ainoastaan moottoriurheilulle on varattu pieneltä osin tilaa laajentua. 

Arviointi  

Rata sijaitsee muiden melua aiheuttavien toimintojen läheisyydessä ja sitä voidaan pitää paikallisesti 

merkittävänä. Vaikka alue on huomioitu kaavassa, eivät pienet käyttäjämäärät ja tilan puute laajentu-

miselle puolla nykyistä tai tulevaa maakunnallista merkittävyyttä.  

 

Asikkala, Aurinkovuoren kiväärirata   

Kuvaus 

Aurinkovuoren ampumarata on huomioitu Vääksyn osayleiskaavassa. Alue on osoitettu pientaloalu-

eeksi kaavoitettavana selvitysalueena, jossa maaperän saastuminen tulee selvittää. Alueelle on ollut 

tarkoituksena jättää ympäristölupahakemus kesän 2013 aikana. Laukausmääristä tai radoista ei ole tar-

kempaa tietoa. 

Radalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa, mutta hakemus on vireillä. Rata on huomioitu Vääksyn 

osayleiskaavassa. Alue on kuitenkin osoitettu pientaloalueeksi kaavoitettavana selvitysalueena, jossa 

maaperän pilaantuminen tulee selvittää. Kunnan maankäytön suhtautuminen rataan on kielteinen ja 

toiminnan lopettamiselle on ollut paineita. Rata sijaitsee valtatie 24:n varressa, lähellä Asikkalan kes-

kustaa. Rata sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella. 

Arviointi 

Puutteellisen tiedon varassa radan nykyistä merkittävyyttä ei voida luotettavasti arvioida. Kunnan 

maankäytön intressien ollessa ristiriidassa radan aiheuttamien vaikutusten kanssa, ei rataa voida pitää 

maakunnallisesti kehityskelpoisena.  

 

Orimattila, Niinikosken ampumarata 

Kuvaus 

Niinikosken ampumaradalla harrastetaan metsästysammuntaa ja siellä on ympäristöluvan perusteella 

hirvirata (kivääri, pistooli, max. 5 590 laukausta vuodessa) ja haulikkorata (skeet, max. 11 875 lauka-

usta vuodessa). Käyttöpäiviä on luvan mukaisesti enintään 58 vuodessa välillä 15.4.-15.10 (9:00-

21:00). Radalla järjestetään SM-haulikkokarsinta kerran vuodessa. Ympäristöluvan perusteella yli puo-

let ratojen käyttökerroista on muiden kuin omistajaseuran (muut seurat, vuokraajat). 
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Radalla on voimassa oleva ympäristölupa, joka on myönnetty v. 2006. Radasta ei ole tiettävästi valitet-

tu eikä ympäristölupaan haettaessa tullut muistutuksia. Rata ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan 

tarkoitetulla pohjavesialueella. Kaavoituksen osalta alueelle ei ole erityistarpeita ja rata sijaitseekin 

kaava-alueen ulkopuolella. 5 km saavutettavuusalueella asuu 281 ihmistä. Rata kuitenkin sijaitsee 

hieman syrjässä Päijät-Hämeen valtaväylistä. 

Arviointi 

Radan käyttömäärät ja lajivalikoima ovat vähäisiä, eikä radalla ole suurta kuntarajoja ylittävää nykyis-

tä merkitystä vuosittaisista SM-haulikkokarsinnoista huolimatta. Ympäristövaikutusten ja kaavoituk-

sen puolesta rata-alue olisi kuitenkin hyvin kehityskelpoinen. Vähäiset käyttömäärät, huono maakun-

nallinen saavutettavuus ja läheinen sijainti maakunnallisesti merkittäviin Ämmäntöyrään ratoihin ra-

joittavat Niinikosken ampumaradan merkityksen kuitenkin vain paikalliseksi. 

 

Orimattila, Uusikylän ampumarata 

Kuvaus 

Uusikylän ampumarata on Länsi-Suomen huoltorykmentin rata, jossa on pistooli-, pienoiskivääri- ja 

haulikkoradat (haulikossa vain maa-ammuntaa). Rataa käyttävät puolustusvoimien henkilökunta, re-

serviläiset ja poliisi. Rata on tällä hetkellä pieni ja käyttö on vähäistä, eikä radan omistajilla ole suunni-

telmissa kehittää aluetta.  

Radalla on voimassa oleva Hämeen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, johon ei ole tullut 

muistutuksia. Toiminnasta ei myöskään ole valitettu. Toiminnan vaikutuksia maan pilaantumiseen tai 

pohjavesiin ei kuitenkaan ole selvitetty. Rata kuitenkin sijaitsee 1 900 metriä lähimmästä pohjavesialu-

eesta. Rata ei ole kaava-alueella eikä alueelle ole kaavoituksen osalta erityistarpeita. Asukkaita 5 km 

saavutettavuusvyöhykkeellä on 1119 ja rata sijaitsee suhteellisen lähellä alueen valtaväylien solmu-

kohtaa.  

Arviointi 

Radan merkittävyys nykyisellään on vähäistä, mutta rata-alue on mahdollisesti kehityskelpoinen. Ris-

kit pohjavedelle ja maaperälle ja rasitus naapurustolle tulisi kuitenkin selvittää, mikäli käyttöä halutaan 

mittavasti lisätä. Rata on tällä hetkellä maakuntakaavassa merkinnällä sv1, Puolustusvoimien Kuivan-

non varikon suoja-alue (Nastola) Puolustusvoimien Kuivannon varastoalue, eikä puolustusvoimilla ole 

suunnitelmia kehittää sitä. 

 

Orimattila Ämmäntöyrään radat 

Kuvaus 

Ämmäntöyräällä ja Salolassa sijaitsee lukuisia ratoja, jotka juuri vireillä olevassa lupahakemuksessa 

on määritelty yhdeksi rata-alueeksi. Alueella on Orimattilan seudun urheiluampujien haulikkorata (Sa-

lolan ampumarata), Orimattilan reserviupseerit ry:n ja Orimattilan reserviläiset ry:n yhteinen rata (pie-

noiskivääri, pistooli), Orimattilan riistanhoitoyhdistyksen rata (pistooli, revolveri, kivääri), Orimattilan 

eränkävijöiden rata (pienoiskivääri, pienoispistooli, jousiase), Pakaanseudun metsästysseuran rata 

(haulikko) ja Orimattilan Jymyn hiihtoampumarata (hiihtoampumakivääri). Salolan haulikkoradalla 

ammutaan noin 500 000 – 600 000 laukausta vuodessa. Muiden ratojen laukausten määrät jäävät yh-

teensä alle 300 000 laukauksen vuodessa. Urheiluampujien, metsästäjien ja reserviläisten lisäksi Päijät-

Hämeen poliisilaitos käyttää säännöllisesti ratoja voimankäyttökoulutuksessa. 

Salolan haulikkoradan osalta on voimassa oleva määräaikainen ympäristölupapäätös vuoden 2014 lop-

puun asti. Uuden hakemuksen yhteydessä on vaadittu esitettäväksi sekä luotettavat kesä- ja talviajan 

melumittaukset että selvitys maaperän ja pohjaveden lyijypitoisuuksista. Muilla Ämmäntöyrään radoil-

la on voimassa oleva yhteinen ympäristölupa. Molemmista lupapäätöksistä on valitettu aina korkeim-

paan hallinto-oikeuteen saakka koskien sallittuja ampuma-aikoja. Kaavoituksen osalta kehittämistar-

peet liittyvät rata-alueeseen rajautuvaan jo olemassa olevaan virkistysalueeseen. Toiminnallisia muu-

toksia maankäytölle ei ole tiedossa. 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä asuu 7171 ihmistä ja se sijaitsee 

noin 3 km päässä Orimattilan keskustasta seututie 167 varrella. 
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Arviointi 

Rata-alueen lajivalikoima ja käyttömäärät ovat poikkeuksellisen suuria, mikä puoltaa rata-alueen maa-

kunnallista merkittävyyttä. Virkistysalueen tiukat melurajoitukset ja asukkaiden valitukset ovat alueen 

kehittämisen haittapuolena. Myös tiiviin kaupunkirakenteen läheinen sijainti saattaa osoittautua haas-

teeksi, jos Lahden seutu ja sitä myötä Orimattila jatkavat kasvuaan. Jos vireillä oleva ympäristölupa-

hakemus hyväksytään, tulisi radan merkitsemistä maakuntakaavaan harkita suuren käyttöasteen ja kes-

kitetyn toiminnan vuoksi. 

 

Padasjoki, Tarus, ampumarata 

Kuvaus 

Puolustusvoimien rata-alue, jota käyttävät pääasiassa Hämeen Rykmentin, Viestirykmentin, Helsingin 

Ilmatorjuntarykmentin, Kaartin Jääkärirykmentin ja Panssariprikaatin joukot. Harjoitusalue soveltuu 

erilaisten taistelu- ja ajoneuvoharjoitusten, sekä kouluammuntojen (pääosin 150 metrin rynnäkkökivää-

riradalla) järjestämiseen varomääräysten ja erikoismääräysten mukaisesti. Alueella on seuraavat radat: 

rynnäkkökivääri 150 m (35 000 laukausta/v), kiväärikaliiperinen (hirvi) 100 m (15 000 ls/v), pistooli 

25 m (20 000 ls/v),  haulikko 25 m (10 000 ls/v). Yhteensä laukauksia vuodessa on noin 80 000. Alu-

een riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat käyttävät rataa paljon. Puolustusvoimat harkitsevat rata-

alueen kehittämistä Hälvälän korvaajaksi, mikäli Hälvälä poistuu käytöstä. 

Radalle on voimassa oleva ympäristölupa, johon ei ole tullut muistutuksia tai valituksia. Myöskään 

melusta ei ole valitettu ja ampuma-aikoja on noudatettu hyvin. Rata on 2. luokan pohjavesialueella, 

joten pohjavesien tilan tarkkailu on tärkeää. Radan laajentuessa tulisi ympäristöviranomaisen arvion 

mukaan varautua parempaan meluntorjuntaan. Kaavoituksella ei ole alueelle kehitystarpeita. Asukkaita 

5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 115. Rata sijaitsee valtatie 24:n varressa, mutta Päijät-Hämeen 

reuna-alueilla. 

Arviointi 

Alueella on monipuolisia lajimahdollisuuksia, takana iso toimija, eikä kunnalla ole paineita maankäy-

tölle. Saavutettavuus koko Päijät-Hämeen alueelta on kuitenkin hieman huono, joskin rata sijaitsee 

Lahti-Padasjoki-Jämsä valtatien varrella. Lähialueella ei kuitenkaan ole muita yhtä monipuolisia rata-

alueita, joten sen voidaan katsoa olevan jo nykyisellään maakunnallisesti merkittävä. Alue on myös 

kehityskelpoinen ja puolustusvoimat aikoo mahdollisesti sijoittaa alueelle Hälvälän korvaavia toimin-

toja. 

 

Heinola, Pikijärven ampumarata 

Kuvaus 

Heinolan ampujat ry:n hallinnoima rata-alue, jossa on pistoolirata, kiväärirata, riistamaalirata, hirvira-

ta, siluettirata, practicalrata, jousirata, skeetrata ja traprata. Rata-alueen luokitus on kansainvälinen 

ampumakeskus ja radat ovat siis SM- ja MM-tason kilpailuihin soveltuvia. Kilpailujen aikana alueella 

on käytössä kahvio, WC:t, suihkut ja saunatilat. Seura suunnittelee alueelle myös olympiatasoista trap-

rataa tai -ratoja. Laukausten määrä on yli 100 000 vuodessa. Ratoja käyttävät seurojen lisäksi poliisi, 

reserviläiset ja riistanhoitoyhdistykset (pakollisissa merkkiammunnoissaan). 

Radalla on v. 2006 myönnetty voimassa oleva ympäristölupa, josta ei ole valitettu. Nykyisessä laajuu-

dessa radan toiminnasta ei ympäristöviranomaisen arvion mukaan ole haittaa ympäristölle. Ampuma-

rata sijaitsee käytöstä poistetun kaatopaikan läheisyydessä. Alueen laajenemiseen on varauduttu Hei-

nolan strategisessa yleiskaavassa 2035. Ampumarata on Konniveden osayleiskaavassa (hyv. 

18.9.2006) merkitty ampumarata-alueena (EA). Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 5277. 

Rata sijaitsee Heinolan itäpuolella pienen tien varrella, alle 10 km päässä valtatie 4:stä.  

Arviointi 

Ympäristölupa on kunnossa, toiminnasta ei ole valitettu, lajimahdollisuudet ovat monipuoliset, radan 

omistava seura suhtautuu myönteisesti radan kehittämiseen ja alueelle ei ole kaavoituksellisia paineita. 
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Lisäksi rata on kohtalaisen hyvin saavutettavissa. Rata-alueen voidaan katsoa kaikin puolin olevan 

maakunnallisesti merkittävä ja kehityspotentiaalia omaava kansainvälisen tason ampumakeskus. 

 

Vierumäen sisäampumarata 

Kuvaus 

Kyseessä on Suomen Urheiluopiston alueella keskellä Vierumäen vapaa-ajankeskusta sijaitseva sisära-

ta. Sisärata ei ole luvanvaraista, ei vaikuta muun ympäristön kaavoitukseen, eikä aiheuta rasitusta naa-

purustolle. Harkinnassa on kuitenkin sisältä ulos ampumiseen luvan hakeminen, mutta tilaa laajentu-

miselle ei muiden toimintojen ympäröimänä varsinaisesti ole. Rata on harrastajien kannalta merkittävä, 

mutta ei kaavoituksen näkökulmasta. 

Arviointi 

Rata ei ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta merkittävä.  

 

Hartola, Yölinnun ampumarata 

Kuvaus 

Yölinnun ampumaradalla sijaitsee 1 hirvirata (75m) ja 1 pienoishirvirata (50m). Radalla ei ole voimas-

sa olevaa ympäristölupaa, eikä vanhan terveydenhoitolain mukaista sijoituspaikkalupaa. Toiminta 

odottaa lupatarpeen arviointia. Toiminnasta ei ole valitettu, eikä siitä ole tiettävää haittaa ympäristölle. 

Radalla ammutaan n. 2500 laukausta vuodessa. Kaavoituksella ei ole rata-alueen suhteen kehitystarpei-

ta. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 23 kpl ja alue sijaitsee aivan Päijät-Hämeen reuna-

milla.  

Arviointi 

Rata ei ole nykytilassa maakunnallisesti merkittävä. Ennen lupaprosessia ja siihen liittyviä selvityksiä 

radan kehityspotentiaalia ympäristön kannalta ei voida arvioida. Vähäiset käyttö- ja lajimäärät ja huo-

no maakunnallinen saavutettavuus viittaavat vain radan paikalliseen merkittävyyteen. 

 

Sysmä, Nuoramoisten ampumarata 

Kuvaus 

Nuoramoisten ampumaradalla ovat kiväärirata (hirvirata 75–100 m, 3 ampumapaikkaa), haulikkorata 

(useampi ampumapaikka) ja pistoolirata (25 m, 2 ampumapaikkaa). Radalla ammutaan normaalin am-

pumaharjoittelun lisäksi ammuntakilpailuja ja -kokeita. Ampumaradalla ammuttiin vuoden 2011 aika-

na noin 6500 pistoolin laukausta, 9100 haulikon laukausta ja 9500 kiväärin laukausta. 

Radalla on voimassa oleva ympäristölupa, johon tuli kuulutusaikana muistutus. Varsinaisesta toimin-

nasta ei kuitenkaan ole valitettu. Ampumarata on suhteellisen lähellä asutusta, joten meluhaittoja ym-

päristöviranomaisen arvion mukaan voi lähimmillä kiinteistöillä esiintyä. Rata sijaitsee yksityisellä 

maalla, eikä kaavoituksellisia paineita ole. Kaavoitusviranomaisen näkemyksen mukaan rataa voisi 

tarvittaessa laajentaa, esim. itäsuuntaan soranottoalueelle soranoton loputtua, kunhan huomioidaan vie-

reinen kantatie ja lähimmät loma-asutukset. Seuran halukkuudesta laajentaa toimintaa ei ole tietoa. 

Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 116. Rata sijaitsee lähellä valtatie 4:sta, kuitenkin 

etäällä alueen kuntakeskuksesta, Lahdesta.  

Arviointi 

Radan käyttöaste ei ole erityisen korkea verrattuna maakunnan suurimpiin rata-alueisiin. Alueella on 

kuitenkin kohtalaisen monipuoliset lajimahdollisuudet ja kaavoituksen näkökulmasta mahdollisuus 

myös laajentumiseen. Radan kaukainen sijainti Päijät-Hämeen reunamilla heikentää maakunnallista 

saavutettavuutta, mutta mahdollisuus harrastaa useampaa lajia ja kehittää rata-aluetta puoltaa radan 

mahdollista tulevaa maakunnallista merkittävyyttä.  
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Hollola, Tennilä-Voistion rata  

Kuvaus 

Alueella on yksi hirvirata, jonka voimassa oleva ympäristölupa on päättymässä. Seura aikoo lakkauttaa 

toiminnan, koska ympäristöluvan uusimisesta koituvat kustannukset ovat liian suuret pienelle seuralle. 

Arviointi 

Ei maakunnallista merkittävyyttä.  

 

Hollola, Hälvälän ampumaradat 

Kuvaus 

Hälvälän ampumarata-alueella on yhteensä 10 Puolustusvoimien ylläpitämää ampumarataa: sinkorata, 

200 metrin rynnäkkökiväärirata, 100 metrin hirvirata (2 kpl), 150 metrin rynnäkkökiväärirata, 300 met-

rin kiväärirata, 25 metrin pistoolirata, 25 metrin tilannerata, 50 metrin pienoiskiväärirata, 50 metrin 

olympiakiväärirata, 50 metrin ampumahiihtorata. Radat ovat osittain myös Lahden ampumaseuran 

käytössä, lisäksi alueella on Lahden ampumaseuran haulikkoratoja (ks. seuraava rata). Puolustusvoi-

mien ampumaradoilla ammutaan yhteensä noin 460 000 laukausta vuodessa. Puolustusvoimien lisäksi 

ratoja käyttävät: Poliisi, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry, Suomen ampumaurheiluliitto ry, Lahden 

Ampumaseura ry, Lahden seudun riistanhoitoyhdistys ry, Lahden hiihtoseura ry, reserviläisjärjestöt ja 

useat ampumaseurat. Hälvälän ampumaradat ovat maakunnan monipuolisimpia ja käytetyimpiä.  

Rata sijaitsee osittain Salpakankaan 1-luokan pohjavesialueella, joka on osa Salpausselkää ja seudulli-

sen veden hankinnan kannalta merkittävä alue. Hälvälän alue on yhdyskunnan kehityksen osalta poten-

tiaalista aluetta ja saattaa olla mahdollista uutta asuntoaluetta. Kukonkoivun osayleiskaava-alue jää 

osittain asuinalueiden ohjearvot ylittävän melun vyöhykkeelle. Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten 

näkökulmasta toiminnot sijaitsevat huonossa paikassa. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 

8983. Sijainti Lahden tuntumassa takaa hyvän ja maakunnallisesti tasapuolisen saavutettavuuden alu-

een valtaväyliä pitkin.  

Puolustusvoimilla on radoille voimassa oleva ympäristölupa, joka on päättymässä v. 2015. Ympäristö-

lupapäätöksessä puolustusvoimilta on edellytetty melun suojaustoimenpiteitä vuoden 2013 loppuun 

mennessä. Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan aiota tehdä sillä radat aiotaan lakkauttaa. Ratojen käytölle 

aiotaan hakea lisäaikaa väistyvänä toimintona. 

Arviointi 

Rata-alue on käyttäjämäärien ja lajitarjonnan näkökulmasta selkeästi maakunnallisesti, jopa valtakun-

nallisesti, merkittävä ja ampumarata-alue vastaa lähes kansainvälisen ampumaurheilukeskuksen tasoa. 

Parhaiten varusteltuja ovat 300 m kiväärirata sekä 25 m ja 50 m pistooliradat, joilla on korkea tasoiset  

ampumasuojat ja elektroniset näyttölaitteet. 

Sijainti vedenhankinnan kannalta merkittävällä pohjavesialueella ja kasvavan kaupungin tuntumassa 

ovat ristiriidassa alueen kehittämisen kanssa. Hälvälän tulevaisuutta määrittää pitkälti Hämeen Ryk-

mentin lakkauttaminen ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet.  

Nykyisellään rata on maakunnallisesti merkittävä ampumarata-alue, mutta puolustusvoimien luopuessa 

rata-alueen käytöstä tilanne tulee muuttumaan.  Hälvälää on arvioitu erikseen luvussa 7.  

 

Hollola, Lahden ampumaseuran rata  

Kuvaus 

Lahden ampumaseurat ylläpitävät Hälvälässä haulikkoratoja (trap, skeet, sporting). Ratoja käyttää noin 

5000 henkilöä vuodessa ja laukauksia on yli 100 000. Puolustusvoimat ja poliisi käyttävät ratoja 3 ker-

taa viikossa. Seuran jäsenet (noin 900) käyvät ampumassa myös Orimattilassa, Mäntsälässä, Sipoossa, 

Hyvinkäällä ja Tampereella. Seuran näkökulmasta rata-aluetta tulisi kehittää ja laajentaa. Rata-alueen 

ensisijainen kehittäminen kohdistuu haulikkoratojen meluvaikutusten hallintaan. 
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Lahden ampumaseuran jäsenet käyttävät haulikkoratojen lisäksi aktiivisesti myös puolustusvoimien 

kivääri- ja pistooliratoja. 

Radalla on määräaikaisesti voimassa oleva ympäristölupa, johon tuli 7 muistutusta ja jota käsiteltiin 

oikeudessa. Lahden seudun ympäristölautakunta myönsi luvan 2012 loppuun asti, mutta Vaasan hallin-

to-oikeus on päätöksellään pidentänyt määräaikaisuutta 31.12.2015 asti. Määräaikaisuuden perusteissa 

keskeistä on ollut meluvaikutukset. Radasta aiheutuvan melun yhteisvaikutuksia puolustusvoimien 

ratojen kanssa ei ole tutkittu. Yhtenä perusteluna luvan myöntämiselle on ollut radan sijaitseminen 

puolustusvoimille maakuntakaavassa osoitetulla ampumarata-alueella. Sekä ympäristö- että kaavoitus-

viranomaisten näkökulmasta radan sijainti on kuitenkin huono (vrt. Hälvälä). Asutus tulee lähemmäs 

ratoja ja meluhaitat lisääntyvät. 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä asuu 8983 ihmistä ja sijainti on hyvä 

maakunnallisen saavutettavuuden kannalta. 

Arviointi 

Alueen kehitys on kytköksissä puolustusvoimien rata-aluetta koskevaan päätöksentekoon. Lahden am-

pumaseura ry:n toiminta tapahtuu luodikko- ja pistooliratojen osalta puolustusvoimien hallinnoimilla 

radoilla. Yhdessä puolustusvoimien ratojen kanssa Lahden ampumaseura ry:n haulikkoradat ovat ny-

kyisellään maakunnallisesti merkittäviä. Puolustusvoimien luopuessa rata-alueen käytöstä tilanne tulee 

muuttumaan.  Hälvälää on arvioitu erikseen luvussa 7.  

 

Nastola, Nastolan metsästysampujat ry:n ampumarata 

Kuvaus 

Nastolan metsästysampujat ry:n ampumarata sijaitsee paikassa, jossa lähettyvillä on jonkin verran asu-

tusta ja loma-asutusta. Alueella on 3 haulikkorataa (Trap, Metsästyshaulikko/Skeet), 1 kiväärirata ja 1 

villikarjurata. Laukauksia kiväärillä on vuodessa 12 000 kpl ja haulikolla 35 000 kpl. Alue on paikal-

lisratakeskuksen tasoinen. Rataa käyttää seurojen lisäksi satunnaisesti myös poliisi. Radan omistava 

seura on sitä mieltä, että aluetta tulisi laajentaa ja kehittää. 

Radalla on v. 2015 loppuun asti voimassa oleva, Vaasan hallinto-oikeuden määräaikaiseksi muuttama 

ympäristölupa. Luvan yhteydessä mm. trap2-haulikkoradan käyttö kiellettiin muutoin paitsi kilpailuis-

sa. Uuden luvan hakemisen yhteydessä vaadittiin tehtäväksi Lahden seudun ympäristölautakunnan hy-

väksymän ja asiantuntijan laatiman melumittaussuunnitelman mukaiset melumittaukset. Asukkaat ovat 

valittaneet melusta, melumittausten puutteellisuudesta ja ympäristön saastumisesta. Kunnalla ei ole 

alueelle mitään erityisiä kehittämistarpeita. Lapakiston luonnonsuojelualueelle etäisyys ampumaradas-

ta on kuitenkin vain noin 1,5 km. Äänet kantautunevat myös jonkin verran tälle merkittävälle retkeily-

alueelle. Asukkaita on 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä 136 kpl. 

Arviointi 

Rata-aluetta käyttää ensisijaisena harjoittelupaikkana useampi alueella toimiva seura ja sen voidaan 

katsoa olevan paikallisesti merkittävä. Suhteellisen vähäiset rata- ja käyttömäärät ja lähellä olevan asu-

tuksen aiheuttamat kasvun rajoitteet eivät puolla maakunnallista merkittävyyttä tai kehityspotentiaalia. 

 

Kärkölä, Järvelän ampumarata  

Kuvaus 

Kärkölän Kisa-Veikot ry:n ja Kärkölän riistamiehet ry:n omistamalla Järvelän ampumaradalla on pis-

toolirata, ampumahiihtorata, 150m kiväärirata, hirvirata, villikarjurata ja trap-rata. Omistajien lisäksi 

rataa käyttävät kolme muuta seuraa. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 800. Laukauksia radoilla am-

mutaan yhteensä noin 65 000 vuodessa. Radan omistavat seurat eivät puolla eivätkä vastusta ratojen 

kehittämistä tai laajentamista. 

Radalla on voimassa oleva ympäristölupa, jonka tarkastushakemus on vireillä. Melusta ei ole tullut 

valituksia, mutta asutus on lähellä ja sijainti pohjavesialueella. Ampumatoiminnan lisääminen nykyi-

sestä ei ympäristöviranomaisten mukaan ole itsestään selvä asia. Meluselvityksessä on kuitenkin todet-

tu, että laukausäänten melutaso ei ylittänyt liikenteen aiheuttamaa melutasoa. Selvityksen mukaan vie-
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reinen teollisuuslaitos peittää osaltaan ampumaradoista aiheutuvaa melua. Pohjavesien suojaustoimen-

piteitä on tehty. Kaavassa alue on erityisesti varattu ampumaratatoiminnoille. Asukkaita 5 km saavu-

tettavuusvyöhykkeellä on 2374. Rata sijaitsee maantien 295 varrella kantatien 54 läheisyydessä, reilun 

20 km päässä Lahdesta.  

Arviointi 

Alue on kaavassa varattu ampumaratatoiminnoille ja kyseessä on pitkät perinteet omaava ampuma-

alue. Toiminta on kuitenkin kohtalaisen pienimuotoista ja saavutettavuus koko Päijät-Hämeen alueelta 

ei ole optimaalinen. Monipuoliset lajimahdollisuudet ja laaja jäsenistö puoltavat radan paikallista mer-

kittävyyttä. Mikäli Hälvälän ampumarata-alue tulevaisuudessa poistuu, kasvaa myös radan ylikunnal-

linen merkittävyys, minkä vuoksi alue tulisi osoittaa maakuntakaavaan merkittäväksi. Laajentumiseen 

liittyy kuitenkin mahdollisia ympäristöhaittoja.  

 

Hämeenkoski, Putulan ampumarata  

Kuvaus 

Putulan ampumaradalla on hirvirata, riistapolku, trap-rata ja metsästysrata (haulikko). Rata-alue on 

seuran oman arvion perusteella alueellisen ampumakeskuksen tasoinen. Laukausten määrä on noin 

4300 vuodessa. Omistava seura on jokseenkin eri mieltä radan kehittämisen ja laajentamisen kanssa.  

Radalla on voimassa oleva ympäristölupa eikä toiminnasta ole valitettu. Suojauksia on määrätty tehtä-

väksi ympäristöluvassa, mutta toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt vielä selkeitä suunnitelmia. Ympä-

ristöluvan myöntämisehtoina ovat myös olleet vähäiset laukausmäärät. Rata sijaitsee osittain pohja-

vesialueella. Hämeen ELY-keskus katsoo, että pohjaveden muodostumisalueelle sijoittuvan riistapolun 

toiminta vaarantaa pohjaveden laadun kokonaisuudessaan pohjavesialueella. Asukkaita 5 km saavutet-

tavuusvyöhykkeellä on 72. Rata sijaitsee noin 10 km etäisyydellä valtatie 12:sta.   

Arviointi 

Osa rata-alueesta on nykyisellään vaaraksi pohjavedelle. Lisäksi käyttömäärät ovat vähäisiä ja radan 

omistava seura on eri mieltä radan kehittämisen ja laajentamisen kanssa. Radan merkitsemiseen maa-

kuntakaavaan ei ole perusteita. 

 

Hämeenkoski, Iso-Väihijärven hirvirata 

Kuvaus 

Radalla harrastetaan pienimuotoista toimintaa vanhalla terveydenhoitolain mukaisella sijoituspaikka-

luvalla. Uusi ympäristölupa ja siihen liittyvät selvitykset puuttuvat, mutta terveydenhoitolain mukainen 

sijoituspaikkalupa on katsottu aikoinaan riittäväksi. Toiminnasta ei ole valitettu, mutta suojauksia tulisi 

tehdä kuten muillakin radoilla. 

Arviointi 

Toiminta on pienimuotoista ja paikallisesti merkittävää. Ei perusteita osoittaa maakuntakaavassa. 

6 Päijät-Hämeen nykyiset moottoriurheiluradat  

6.1 Ratojen sijainnit ja lajit 

Päijät-Hämeessä on 12 käytössä olevaa moottoriurheilualuetta, joiden ympäristölupatilanne, ympäröi-

vät maankäyttöpaineet, lajimahdollisuudet ja saavutettavuus vaihtelevat. Asikkalassa sijaitsevat Vesi-

vehmaan motocross-rata ja Vesivehmaan radat (JM-rata ja pienoisautorata polttomoottorisille), Ori-

mattilassa motocross-rata ja Öljymäen moottorikelkka- ja mönkijärata, Heinolassa Komostenkylän 

JM- ja motocrossrata sekä Speedway-maarata, Hartolassa Kalhon FK-rata (moottoriurheilurata), Hol-

lolassa Kukonkoivun moottoriurheilurata, Lahdessa Pippo karting- ja motocrossradat, Kärkölässä mo-

tocross-rata ja luvitettua ralliajoa ja Sysmässä endurorata. 
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Radoilla harrastettavat lajit on listattu kuvissa 5 ja 6. Kuvaan 7 on merkitty ratojen vuosittaiset harras-

tajamäärät, joiden avulla voi päätellä ratojen käyttöastetta. Ratojen ympäristölupatilanne on havainnol-

listettu kuvassa 8. Liitteessä 4 on kuvattu ratojen läheisyydessä asuvien henkilöiden määrät. 

 

 

Kuva 5. Pohjoisen Päijät-Hämeen moottoriurheiluradat ja niillä harrastettavat lajit 

 

 

Kuva 6. Eteläisen Päijät-Hämeen moottoriurheiluradat ja niillä harrastettavat lajit 
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Kuva 7. Moottoriurheiluratojen harrastajamäärät (niiltä osin, joilta on saatu tiedot) 
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Kuva 8. Moottoriurheiluratojen ympäristölupatilanne 
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6.2 Ratojen kuvaus ja arviointi 

 

Asikkala, Vesivehmaan motocross-rata (Asikkalan moottorikerho ry) 

Kuvaus 

Vesivehmaalla on 1,6 km (0 – 100 cm
3
) motocross-rata ja 0,9 km enduro-rata. Radat ovat vain harjoit-

telua varten, eli alueella ei järjestetä kilpailuja. Radan omistava seura katsoo, että alue on liian pieni 

nykyiseen käyttäjämäärään nähden, koska Lahden alueelta on lopetettu paljon ajopaikkoja. Seura halu-

aisi laajentaa ja kehittää aluetta, jos se olisi mahdollista.  

Radalla on vireillä oleva ympäristölupahakemus. Vesivehmaan lentokenttä / moottoriurheilukeskus / 

ampumaradat on huomioitu Vesivehmaan yleiskaavassa. Moottoriurheilulle on varattu myös pieneltä 

osin tilaa laajentua. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 745. Rata sijaitsee alueellisesti 

kohtalaisen hyvin saavutettavasti valtatie 24 tuntumassa. 

Arviointi 

Radat ovat vain pienimuotoista harjoittelua varten, joskin alue on liian pieni nykyiseen käyttäjämää-

rään nähden. Rata soveltuu harjoituskäyttöön, mutta ei kilpailukäyttöön. Rata voidaan katsoa paikalli-

sesti merkittäväksi ja yhdessä JM-radan ja pienoisautoradan kanssa alue voidaan katsoa myös maa-

kunnallisesti merkittäväksi. 

 

Asikkala, Vesivehmaan radat, JM-rata ja pienoisautorata polttomoottorisille (Vääksyn Urheilu-

autoilijat ry.) 

Kuvaus 

Vesivehmaalla sijaitsevat myös pienoisautorata polttomoottorisille ja 600 m JM-rata, jossa on järjestet-

ty muutaman vuoden välein AKK:n JM-luokan kalenterikisoja, edellinen vuonna 2009. Pienoisautoilu-

rata on pääasiassa harjoittelukäytössä, mutta radalla järjestetään jonkin verran harjoittelukilpailuja.  

Radat on luvitettu yhteisellä luvalla, josta ei muistutuksia. Alue on 1. luokan pohjavesialue, mikä ei 

puolla alueen laajentamista moottoriurheilukäyttöön. Alue on kuitenkin huomioitu Vesivehmaan yleis-

kaavassa ja moottoriurheilulle on varattu pieniltä osin tilaa laajentua. Asukkaita 5 km saavutettavuus-

vyöhykkeellä on 567. Radat sijaitsevat alueellisesti kohtalaisen hyvin saavutettavasti valtatie 24 tun-

tumassa.  

Arviointi 

Sijainti 1. luokan pohjavesialueella ja vain pieni kasvun vara eivät puolla maakunnallista merkittävyyt-

tä. Kohtalainen saavutettavuus ja merkintä yleiskaavassa toisaalta puoltavat sitä. Vesivehmaan ratojen 

merkitsemistä maakuntakaavaan voisi harkita, jos vireillä oleva motocross-radan hakemus puoltaa ra-

dan kehitystä.  

 

Orimattila, Orimattilan motocross-rata (Orimattilan moottorikerho hallinnoi, Orimattilan Toive 

ry:n moottorijaosto järjestää kilpailuja) 

Kuvaus 

Alueella on n. 2000 m pitkä SM / Suomen Cup -tasoinen motocross-rata (50 -1000cm
3
). Radalla järjes-

tetään kisoja ja sitä käyttää noin 300 harrastajaa vuodessa. Radalla kilpailuja järjestävän seuran mieles-

tä aluetta tulisi laajentaa ja kehittää.  

Radalla on vanhan terveydenhoitolain mukainen sijoituspaikkalupa vuodelta 1982. Luvassa radan 

käyttötarkoituksena on mainittu JM-harjoitusajot ja -kilpailut. Uusimuotoinen ympäristölupahakemus 

on vireillä. Radan sijoittuminen pohjavesialueella, lähellä koulua ja hoitokotia sekä yritystoimintaa 

ovat ympäristöviranomaisen tietojen perusteella aiheuttaneet ongelmia. Motocross-radalta kulkeutuva 
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pöly on ollut haitaksi kylmälaiteyrityksen koneille sekä alueella sijaitseville toimistotiloille sekä työ-

paikkaruokalalle. Rata on yleiskaavassa merkitty motocross-radaksi / maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 4393. Rata sijaitsee hieman syrjässä Päijät-

Hämeen alueen valtaväylistä. 

Arviointi 

Alueella on tasokas motocross-rata, jossa järjestetään myös kisoja. Vähäiset käyttömäärät ja hieman 

syrjäinen sijainti puoltavat ensisijaisesti radan paikkalista merkittävyyttä. Naapurustolle koituvasta 

nykyisestä rasituksesta johtuen rata ei vaikuta kehityskelpoiselta. 

Orimattila, Öljymäen moottorikelkka- ja mönkijärata 

Kuvaus 

Yksityisessä omistuksessa oleva moottorikelkka- ja mönkijärata, jonka ympäristölupa on vireillä. Ra-

dalla ei ole terveydenhoitolain mukaista sijoituspaikkalupaa. Ympäristöviranomaisen tietojen perus-

teella rata on kuitenkin jo olemassa ja toiminta on aiheuttanut lähiasukkaissa vastustusta.  

Arviointi 

Radan nykyisen toiminnan merkittävyydestä harrastajille ei ole tietoa. Ympäristölupapäätös tulee osal-

taan ratkaisemaan radan toimintaedellytykset ja kehittämisen mahdollisuudet.  

Heinola, Komostenkylän JM-rata ja motocrossrata 

Kuvaus 

Komostenkylässä sijaitsee 1,7 km pituinen MM-tason motocross-rata (50-650cm3), jossa on viimeisen 

3 vuoden aikana ollut yksi MM-tason kisa, 3 SM-tason kisaa, 5 kansallisen tason kisaa ja yksi erikois-

koe. Motocross-rata on yksi harvoista MM-tasoisista radoista Suomessa. Rataa käyttää noin 4000 har-

rastajaa vuodessa. Lisäksi alueella on kansallisen rataluokituksen tasoinen JM-rata, jossa on viimeiseen 

3 vuoden aikana järjestetty 2 AKK:n kalenterikilpailua ja tavoitteena on ajaa vuosittain yksi kalenteri-

kilpailu. JM-rataa käyttää noin 200 harrastajaa vuodessa. Molemmat seurat ovat jokseenkin samaa 

mieltä, että alueella tulisi olla monipuolisemmin lajimahdollisuuksia ja että sitä tulisi laajentaa ja kehit-

tää. 

Toimintakokonaisuudella ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa.  Toiminnalla on kuitenkin Heinolan 

ympäristölautakunnan myöntämä sijoituspaikkalupa ja ympäristölupa on vireillä. Toiminnasta ei ole 

valitettu. Radat sijaitsevat osittain pohjavesialueella, mutta haittoja ei ole havaittu. Luvan yhteydessä 

on mietittävä pohjavesiin ja meluun liittyvät asiat, koskien erityisesti motocrossrataa, joka on lähem-

pänä asutusta. Kaavamääräystä tullaan täydentämään siten, että kaavaan tullaan lisäämään alueen 

moottoriurheilukäyttö ennen hyväksymiskäsittelyä. Alue on taajama-aluetta, joten kilometrin säteellä 

on erilaisia kaavahankkeita. Erityisiä esteitä moottoriurheilukeskuksen toiminnan kehittämiseen ei kui-

tenkaan ole kaavoitusviranomaisten näköpiirissä. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 

14 300. Rata sijaitsee Heinolassa valtatie 4:n varressa hyvien kulkuyhteyksien päässä. 

 Arviointi 

Erityisesti Komostenkylän motocross-radan voidaan katsoa olevan maakunnallisesti merkittävä. Myös 

kunta suhtautuu myönteisesti alueen kehittämiseen. Rata-alue esitetään merkittäväksi maakuntakaa-

vaan. Ympäristöluvan keskeneräinen käsittely  ja radan sijainti lähellä kaupungin keskustaa aiheuttavat 

kuitenkin pientä epävarmuutta radan tulevaisuudesta.  

 

Heinola, maarata  

Kuvaus 

Heinolassa, tiiviin kaupunkirakenteen reunalla sijaitseva maarata, jonka käyttö on vähäistä. Suomessa 

on kuitenkin vain 2 vastaavaa rataa ja radalla on ilmeisesti ajettu myös kansainvälisen tason speedway-

kisoja.  

Radalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa, mutta lupa on vireillä. Radan omistava seura kuitenkin 

vielä harkitsee kalliin lupaprosessin läpikäymistä. Radalla ei myöskään ole sijoituspaikkalupaa, vaan 
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vanhan terveydenhoitolain tullessa voimaan on arvioitu, ettei toiminta tarvitse sijoituspaikkalupaa. 

Kaavoitusviranomaisilla ei ole uusia maankäyttötarpeita radan ympäristössä tiedossa. Asukkaita 5 km 

saavutettavuusvyöhykkeellä on 14658. 

Arviointi 

Puuttuva ympäristölupa, vähäiset käyttömäärät, sijainti lähellä asutusta ja seuran harkinta luvan hank-

kimisesta eivät puolla radan merkitsemistä maakuntakaavaan. 

 

Hartola, Kalhon FK-rata (moottoriurheilurata) 

Kuvaus 

Hartolassa sijaitsee 500 m karting-rata (60 - 100 cm
3
). Touko-elokuun aikana ajopäiviä noin 50 ja kil-

pailuja 2 - 3 vuodessa. Ympäristöviranomaisen käsityksen mukaan rata on pääosin aloittelijoiden har-

joituskäytössä. 

Moottoriradalla on voimassa oleva ympäristölupa. Luvasta jätettiin yksi muistutus ja siitä valitettiin 

Vaasan hallinto-oikeuteen aukioloajoista ja melumittauksista. Ympäristöviranomaisen tietojen perus-

teella toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle. Rata ei ole kaava-alueella, eikä siihen koh-

distu kaavoituksellisia paineita. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 102. Rata sijaitsee val-

tatie 4:n varrella, mutta kaukana alueen valtaväylien solmukohdasta. 

Arviointi 

Päijät-Hämeessä sijaitsevien FK-ratojen vähäisyyden vuoksi radan voidaan katsoa olevan nykyisellään 

maakunnallisesti merkittävä. 

 

Hollola, Kukonkoivun moottoriurheilurata 

Kuvaus  

Kukonkoivussa on 720 m pitkä JM-rata, jolla on arvokilpailuihin hyväksytty rataluokitus. Edellisen 3 

vuoden aikana on radalla järjestetty 6 jokamiehenluokan kilpailua, joista yksi on ollut SM-tasoinen. 

Radalla järjestetään vuosittain yksi Suomen suurimmista jokamiehenluokan kilpailuista: Päijät-

Hämeen Ajo. Radalla on noin 250 harrastajaa vuodessa. Seura on käyttänyt radan kehittämiseen paljon 

varoja ja rata on maakunnan jokamiesratojen parhaimmistoa varikkotilojen, infran ja rakennusten suh-

teen. Pohjaveden mittaukseen on hiljattain asennettu putki. 

Radalle myönnettiin ympäristölupa 27.11.2012 jokamiesluokan autokilpailuille ja harjoittelulle, mutta 

päätöksestä ovat valittaneet Hämeen ELY-keskus ja Hollolan ympäristöyhdistys Vaasan hallinto-

oikeuteen, joten lupa ei ole lainvoimainen. Toiminta sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan (0409851) I-

luokan vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, pohjaveden muodostumisalueella. Ku-

konkoivu-Hatsinan pohjavesialue on pääkaupunkiseudun kriisiajan varavesilähde. Toiminnasta saattaa 

aiheutua pohjaveden pilaantumisvaara.  

Arviointi 

Alueella olevat jokamiesluokan rata on arvokilpailutasoinen, maakunnan parhaimmistoa ja rata-alueen 

merkitys kilpailutoiminnan muodossa on selkeästi kuntarajat ylittävää. Radan voidaan käyttäjien näkö-

kulmasta katsoa olevan maakunnallisesti merkittävä. On kuitenkin huomioitava, että ympäristölupaa 

käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa vedenhankintaan käytetyn pohjaveden mahdollisen pilaantu-

misriskin takia.  
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Hollola, Enduro ja motocross -harjoittelualue soranottoalueella 

Kuvaus 

Hollolan Kukonkoivussa sijaitsevalla radalla on 20.8.2013 myönnetty maastoliikennelain mukainen 

lupa, eikä se ole ympäristölupavelvollinen. Luvasta ei ole valitettu. Rata sijaitsee soranottoalueella ja 

se toimii enduro- ja motocrossharjoittelualueena. Aluetta käyttävät Salpausselän moottorikerho ry:n 

jäsenet ja toiminta on pienimuotoista harrastustoimintaa. Mahdolliseen kilpailutoimintaan tullaan ha-

kemaan erikseen luvat maanomistajilta ja viranomaiselta. Alueella on lupahakemuksen mukaan pää-

sääntöisesti kolme reittiä: lastenreitti, motocross-tyyppinen reitti yhdistettynä enduroreittiin ja enduro-

reitti. Toiminta sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan (0409851) I-luokanvedenhankinnan kannalta tärkeällä 

pohjavesialueella, pohjaveden muodostumisalueella. Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue on pääkau-

punkiseudun kriisiajan varavesilähde. Hämeen ELY-keskus katsoo, että toiminta vaarantaa pohjaveden 

laadun ja pohjaveden muodostumisolosuhteet. Alueelle on luvassa asetettu muun muassa sekä mootto-

ripyörien tankkaus-, huolto- ja pesemiskielto että polttoaineiden ja kemikaalien varastointikielto, joi-

den avulla pohjavettä pyritään suojelemaan. Lisäksi alueella saa yhtä aikaa olla ajossa korkeintaan 15 

moottoripyörää ja alueelle on pääsy vain seuran jäsenistöllä. 

Arviointi 

Enduro ja motocross -harjoittelualue on yhden paikallisen seuran harjoittelukäytössä ja sen voidaan 

katsoa vastaavan paikalliseen kysyntään, mutta ei palvelevan harrastajia maakunnallisesti. Pohjaveden 

suojeluun liittyvät alueen käyttörajoitukset eivät puolla rata-alueen kehittämistä maakunnallisesti mer-

kittäväksi. 

 

Lahti, Pippo, karting ja motocross 

Kuvaus 

Pippossa on n. 1 km pituinen karting-rata, jota käyttää noin 5000 harrastajaa vuodessa. Kolmen vuoden 

aikana radalla on järjestetty 10 karting-kisaa.  Lisäksi alueella on SM / Suomen Cup tasoinen 1,9 km 

motocross-rata (50-650 cm3), endurorata ja speedway-rata. Näitä ratoja käyttää noin 300 harrastajaa 

vuodessa ja niillä on järjestetty yksi MX-kisa viimeisen 3 vuoden aikana. Radat omistavat seurat ovat 

sitä mieltä, että aluetta voisi laajentaa ja kehittää. 

Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa muiden paitsi speedway-radan osalta. Lupa käsiteltiin 

kaikissa oikeusasteissa, joissa asukkaiden ja luontojärjestön valitusten perusteella speedway-radan 

toiminnalle ei päätetty myöntää lupaa. Ympäristöviranomaisten tietojen mukaan radoista koituu melu-

haittaa lähiasukkaille. Lahden eteläinen ohikulkutie tulee nykysuunnitelmien mukaan kulkemaan rata-

alueen keskeltä. Auki olevat tiesuunnitelmat haittaavat moottoriurheilualueen kehittymistä, eikä inves-

tointeja uskalleta tehdä tässä tilanteessa. Tien rakentaminen ei ilmeisesti poissulje radan toimintaa, 

vaan toiminnot voidaan sovitella alueelle. Jo asemakaavoitettu vt12:n liittymä lisää kuitenkin paineita 

alueen maankäyttöön. Lahden kaupungin aluesuunnitelma Lahden Pippon moottoriurheilualueelle tai 

mahdollisesti sen korvaaville alueille on otettava huomioon. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhyk-

keellä on 9669. Moottoriurheiluradat sijaitsevat 5 km ajoetäisyydellä Lahden keskustasta vt4:n varrel-

la. 

Arviointi 

Alue on käyttömäärien ja lajimahdollisuuksien puolesta maakunnallisesti merkittävä ja se tulisi merki-

tä maakuntakaavaan. On kuitenkin huomioitava, että toimintojen sovittaminen alueen halkaisevan tie-

suunnitelman kanssa aiheuttaa epävarmuutta rata-alueen tulevaisuudelle ja kehitysmahdollisuuksille. 

 

Kärkölä, motocross 

Kuvaus 

Motocross-rata, joka sijaitsee sorakuopassa Lavanmäen alueella Järvelässä. Harjoitteluradalla ajetaan 

moottoritilavuudeltaan max. 125 cm
3
 motocrosspyörillä. Radalla ei ole mahdollista järjestää kilpailuja. 
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Radan läheisyydessä on nykyisiä ja tulevia asuinalueita. Radalla ei ole nykymuotoista ympäristölupaa, 

vaan toimintaa on katsottu voivan jatkaa vanhalla terveydenhoitolain mukaisella sijoituspaikkaluvalla. 

Rata sijaitsee pohjavesialueella. Asukkaita 5 km saavutettavuusvyöhykkeellä on 2883. 

Arviointi 

Radan toiminta on pienimuotoista ja sen siirtämiseen on kaavoituksellisia paineita. Nykymuotoinen 

toiminta ei ole maakunnallisesti merkittävää ja sijainti pohjavesialueella ei ympäristöviranomaisen nä-

kemyksen mukaisesti puolla radan kehittämistä suuren joukon harjoittelupaikaksi. 

 

Kärkölä, Marttila, ralliautoille sopiva rata 

Kuvaus 

Yksityisellä maalla oleva ralliharjoittelureitti, jonne kuskit voivat tulla harjoittelemaan omilla autoil-

laan. Toiminta on ympärivuotista ja sitä on satunnaisesti n. kaksi kertaa viikossa. Reitillä ajaa yksi auto 

kerrallaan.  

Radalla on voimassa oleva ympäristölupa. Lupa on käsitelty naapurussuhdelain perusteella, koska sitä 

on edellytetty naapureiden yhteydenoton perusteella. Asukkaat ovat valittaneet meluhaitasta. 

Arviointi 

Toiminta on pienimuotoista, eikä rata ole ylikunnallisesti merkittävä. Naapurien valitusten perusteella 

kehityspotentiaali vaikuttaa huonolta. 

 

Sysmä, Sysmän endurorata 

Kuvaus 

Sysmässä sijaitseva enduro- ja ajoharjoittelurata (mopo).  Rata sijaitsee entisellä kaatopaikka-alueella 

ja sen lähiympäristössä, n. kolme kilometriä taajama-alueesta pohjoiseen. Radalla järjestetään Enduron 

SM-osakilpailuja ja Päijänteen ympäriajon osuus. 

Ympäristölupa on myönnetty vuonna 2002. Sijainti on hieman syrjäinen suhteessa Päijät-Hämeen val-

taväylien solmukohtiin.  

Arviointi 

Nykyinen toiminta on merkittävää yli kuntarajojen. Alue on myös kehityskelpoinen kohde endurorata-

na ja se tulisi merkitä maakuntakaavaan. 

 

7 Päijät-Hämeen ulkopuoliset ampumaradat ja 
moottoriurheilualueet 

Päijät-Hämeen naapurimaakunnissa sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä joitakin merkittäviä har-

rastusalueita, jotka voivat osaltaan vastata Päijät-Hämeessä asuvien harrastajien kysyntään. Toisaalta 

myös Päijät-Hämeen radat voivat tarjota harrastusmahdollisuuksia maakuntarajojen yli. Tarkastelussa 

on painotettu Uudenmaan rata-tarjontaa. Näitä ylimaakunnallista merkittävyyttä omaavia nykyisiä ja 

suunnitteilla olevia Päijät-Hämeen ulkopuolisia ratoja ovat ainakin seuraavat:  

- Mäntsälän ampumarata 

- Hyvinkään ampumaurheilukeskus 

- Sipoon keskusampumarata 

- Mäntsälän moottorirata 

- Hyvinkään moottoriurheilukeskus 

- Vantaan vauhtikeskus 

- Joutsan moottorirata 

- Iitin moottoriurheilualue  
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7.1 Maakunnan ulkopuoliset ampumaradat 

Mäntsälän ampumarata 

Mäntsälän ampumaradalla on käytössä kuusi haulikkorataa, joilla on mahdollisuus ampua kaikkia 

Suomen metsästäjäliiton haulikkolajeja ja Suomen ampumaurheiluliiton lajeista kaikkia trap-lajeja se-

kä skeet että compak-sporting -lajeja. Lisäksi alueella on 100 m luodikkorata, hirvirata, villikarjurata, 

pienoiskiväärirata ja pistoolirata. Haulikkoradoista käytössä on tarvittaessa yhtäaikaisesti neljä skeet-

rataa tai kolme trap-rataa, joten suurtenkin kilpailujen järjestäminen onnistuu. Radalta löytyy myös 

paviljonki, jossa on mahdollisuus nauttia virvokkeita radan ollessa avoinna. Lisäksi parkkitilaa on rei-

lusti ja paikalle pääsee isommallakin kulkuneuvolla. 

Hyvinkään ampumaurheilukeskus  

Ridasjärven ampumaurheilukeskuksessa on toimintaa lähes vuoden ympäri. Alueella voi harrastaa Hy-

vinkään Metsästysampujat Ry:n ylläpitämillä haulikkoradoilla skeet, metsästyshaulikko, trap, metsäs-

tystrap ja compak lajeja. Radalla käyvät sekä kiekkolajien harrastajat, kilpa-ampujat että metsästyksen 

harrastajat. Silloin kun radalla ei ole kilpailuja, voivat avoimina harjoituspäivinä käydä ampumassa 

kaikki haulikkoharrastajat. Alueella on myös luodikkoratoja, joita hoitaa Hyvinkään Riistanhoitoyhdis-

tys. Alueella on runsaasti pysäköintitilaa ja harrastajien käytössä on myös kahvio. Radalla käytetään 

elektronisia kortinlukulaitteita ja alueella tarjotaan myös yrityksille ja muille ryhmille ohjattua ammun-

taa. Suhteellisen etäinen sijainti Päijät-Hämeestä ei kuitenkaan puolla sitä vakituisena harjoittelupaik-

kana. 

Sipoon keskusampumarata 

Sipoon keskusampumarata on Sibbo Skyttegille r.f.:n hallinnoima ampumarata, joka on yksi Etelä-

Suomen parhaista ampumaurheilukeskuksista. Alueella on tarjolla harjoittelumahdollisuuksia jokaisel-

le ampumaurheilun eri osa-alueita harrastavalle. Haulikkolajeista tarjolla on sporting, compak, skeet, 

trap sekä kansallinen-, tupla- ja automaattitrap. Muita mahdollisuuksia ovat mm. siluetti ja kasa-

ammunta, riistamaali, pienoiskivääri, ilma-aseharjoittelu, mustaruuti, practical ja ampumajuoksu. Alu-

etta käytetään ympärivuotisesti harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Toiminta-ajan puitteissa, avointen 

harjoitusaikojen ulkopuolella radalla ampuvat erillisluvan saaneet seuran edustusampujat sekä eri so-

pimuksen mukaan Suomen Ampumaurheiluliiton maajoukkueryhmät, viranomaiset sekä tilausryhmät. 

7.2 Maakunnan ulkopuoliset moottoriurheilualueet 

 

Mäntsälän moottorirata 

Mäntsälän moottorikerhon ylläpitämällä Marjalan toiminta-alueella on autojen testaustie, endurorata ja 

minienduro lapsille. Alue on esitetty selvityskohteeksi Uudenmaan liiton julkaisemassa selvityksessä 

Uudenmaan moottoriurheilualueet
1
, jossa tarkasteltiin Uudenmaan maakunnallisesti merkittäviä koh-

teita. Selvityksessä todetaan, että harrastustoiminta nykyisellä radalla on pienimuotoista, mutta radan 

sijainti yhdistettynä läheisen moottoritien liittymän alueen maankäytön kehittämismahdollisuuksiin 

tekee siitä mielenkiintoisen tarkastelukohteen. Enduroratojen vähäisyyden takia ja alueen kehityspo-

tentiaalin takia sillä voi olla jopa ylimaakunnallista merkitystä. 

Hyvinkään moottoriurheilukeskus: 

Moottoriurheilukeskuksen alueella on kartingrata, rallicrossrata ja pienoisautoradat sekä motocrossra-

ta. Toiminta on ympärivuotista. Kartingradalla voivat ajaa myös moottoripyörät. Talvisin käytössä 

ovat myös moottorikelkat. Rallicrossradat jäädytetään talvella ja rataa käytetään samalla tavoin kuin 

kesäisin. Ratojen pääasiallinen käyttö on ympäristölupahakemuksen perusteella vapaata ajoharjoittelua 

ja erilaisia jäsenten välisiä harjoituskilpailuja. Näiden lisäksi järjestetään varsinaisia kilpailutapahtu-

mia. Lajimahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset ja moottoriurheilukeskuksella on erityisesti kilpai-

                                                      

1
 Uudenmaan liitto. Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan selvityksiä, Uudenmaan moottoriurheiluradat. Uuden-

maan liiton julkaisuja E 93. Helsinki 2007. 
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lutoiminnan osalta ylimaakunnallinen merkitys. Suhteellisen kaukainen sijainti Päijät-Hämeestä ei kui-

tenkaan puolla aluetta harjoittelupaikkana. 

Vantaan vauhtikeskus 

Alueella on hyvät motocross, enduro, supermoto ja trial harrastusmahdollisuudet. Uudenmaan liiton 

julkaisemassa selvityksessä Uudenmaan moottoriurheilualueet (2007) alueen kuvattiin omaavan Uu-

denmaan radoista parhaat mahdollisuudet kehittyä valtakunnalliseksi moottoriurheilukeskukseksi. 

Alueella on seuraavat radat: isorata MX (1650 m), supercross rata (480 m), keskirata 65cc (500 m), 

pikkurata 50cc (300 m) ja Hanskallio enduro (5-8 km). Endurorata on kesällä ja talvella pitempi, ke-

väällä ja syksyllä lyhyempi.  

Joutsan moottorirata 

Joutsan seudun moottorirata (JoSeMoRa) sijaitsee 14 km päässä Joutsan keskustasta, 103 km päässä 

Lahdesta. JoSeMoRa:n rata on AKK:n hyväksymä SM-tasoinen JM-rata, joka sopii myös rallicrossiin. 

Radan päätoimintoja ovat ajokoulutus, raskaankaluton ja erikoisajoneuvojen harjoittelu, kokoontumi-

set ja testit, ennakoivan ajon koulutukset ja moottoripyöräkoulutukset. Rataa käytetään lisäksi ralli 

crossissa, driftingissä, rokkirallissa ja crosscartissa. Alueella on ajoharjoittelurata (430 m), JM-rata 

(600–800 m), rallisprint-rata (3200 m), motocross-rata (1800 m) ja enduro-urat. Alueelle ollaan suun-

nittelemassa myös sosiaalitiloja, juoksevaa vettä ja mahdollisesti speedwayrataa. 

Iitin moottoriurheilualue 

Kymi Ring Oy suunnittelee kansainvälisen tason moottoriurheilukeskushanketta Iittiin Niinimäen ky-

lään. Moottoriurheilukeskus olisi Suomen ensimmäinen, kansainväliset vaatimukset täyttävä rata ja se 

tulisi toimimaan erityisesti kansainvälisten arvokilpailujen ja kansallisten kilpailujen suorituspaikkana.  

Moottoriurheilukeskus tulisi sijaitsemaan Iitissä Kouvolan ja Lahden välissä noin 40 kilometrin etäi-

syydellä Lahdesta. Moottoriurheilukeskukseen on suunniteltu sijoitettavan 4,9 km pitkä asfalttirata, 

jolla kilpaillaan autoilla formulaluokissa (esim. WSR, F3, GP3, Formula-E) ja rata-autoluokissa (esim. 

WTCC, WEC, FIA-GT) sekä moottoripyörillä luokissa MotoGP, SuperBike MM, Endurance MM, RR 

EM. Moottoriurheilukeskukseen on tarkoitus sijoittaa lisäksi speedwayrata, motocrossrata, kartingrata 

ja rallicrossrata. Lisäksi alueelle tullaan sijoittamaan raskaan kaluston käsittelykenttä, raskaalle kalus-

tolle suunnattu ajoharjoittelurata ja helikopterikenttä. Iitin moottoriurheilukeskuksen toteutuminen tuli-

si osaltaan vähentämään korkeatasoisten kilpailuratojen tarvetta Päijät-Hämeen alueella. Harjoitus- ja 

harrastustoimintaan Iitin moottoriurheilukeskusta ei kuitenkaan ole tarkoitettu, eikä se tule korvaamaan 

tarvetta maakunnan sisäisiin harjoituspaikkoihin. Alueen toteutuminen on epävarmaa. 

8 Hälvälän ampumaratojen toimintojen sijoittaminen 
tulevaisuudessa Päijät-Hämeen muille ampumaradoille 

 

Nykyisessä tilanteessa puolustusvoimien toiminta Hälvälässä on tukenut merkittävästi Lahden ampu-

maseura ry:n toimintaa. Mikäli puolustusvoimien radat lakkautetaan, poistuu alueelta merkittävä osa 

nykyisten ratojen rakennuksista ja laitteistoista sekä alueen valvonta, jotka ovat palvelleet myös Lah-

den ampumaseuran tarpeita.  

Hollolan kunnan intressinä on saada ampumarata-alue ja sen lähiympäristö muuhun käyttöön, jolloin 

alueella ei voida harjoittaa ampumatoimintaa nykyisessä laajuudessa. 

Hälvälän ampumaratojen aiheuttamat meluvaikutukset riippuvat merkittävästi ampumalajista ja am-

pumaratojen sijainnista. Kaikki alueella toimivat radat eivät suinkaan aiheuta ampumaratamelulle an-

nettujen ympäristömelutasojen ylityksiä ampumaradan ympäristössä. Nykyisessä tilanteessa laajimmat 

meluvaikutukset aiheutuvat todennäköisesti haulikkoradoista ja kivääriradoista, joilla ei ole ampu-

masuojia. Alueella toimivien ratojen meluvaikutuksia tulisi tarvittaessa selvittää tarkemmin ja arvioida 

niitä toimintoja, jotka mahdollisesti voisivat jäädä Hälvälään, vaikka asutusta sijoitettaisiin lähemmäk-

si ampumarata-aluetta.    

Hälvälän ampumaratojen toimintojen uudelleen sijoittamista ei ole tähän mennessä suunniteltu. Siviili-

toimintojen kytkeytyminen samalle alueelle puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoimintojen kanssa 
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on sinällään ollut järkevä ratkaisu, joka on palvellut erityisesti ampumaurheilun tarpeita. Yleisesti otta-

en eri ampumalajien keskittämistä samalle alueelle voidaan pitää perusteltuna, sillä  

 ampumamelun keskittäminen yhdelle alueelle on järkevää 

 ampumarata-alueen tiestö, rakennukset ja toiminnot (toimistot, kahvila, pukuhuoneet, 

WC-tilat) palvelevat koko aluetta 

 tarvittavat suojaustoimenpiteet (melu, maaperä, pohjavesi) voidaan toteuttaa keskitetysti. 

Nykyisessä laajuudessa Hälvälän ampumaurheilullisia toimintoja ei voida suoraan sijoittaa nykyisille 

Päijät-Hämeessä sijaitseville ampumaradoille. Mikäli Hälvälän ampumaratojen toiminta loppuu koko-

naan, voidaan haulikkoammunnan kilpailutoimintaa keskittää lyhyellä aikavälillä Orimattilan Salolan 

radalle ja harjoitustoimintaa Heinolan Pikijärven ampumaradalle. Pidemmällä aikavälillä myös Heino-

lan Pikijärven ampumarata voi tarjota kilpailutasoiset haulikkoradat, mikäli ampumarata-alue kehittyy 

Heinolan ampujat ry:n suunnitelmien mukaisesti. 

Hälvälän kivääri- ja pistooliradoilla on paljon ampumapaikkoja ja ne ovat hyvin varusteltuja. Radat 

ovat puolustusvoimien hallinnoimia, mutta myös ampumaurheiluseurat käyttävät ratoja paljon. Radoil-

la on hyvätasoiset ampumasuojat ja osassa radoista myös elektroniset näyttölaitteet, joita tarvitaan kil-

pailutoiminnassa. Näihin ratoihin kuuluvat 300 m kiväärirata (40 ampumapaikkaa), 25 m pistoolirata 

(50 + 10 ampumapaikkaa) sekä 50 m pistooli- ja kivääriratojen ampumasuojat (40 + 10 ampumapaik-

kaa). Radat edustavat nykyisillä rakenteillaan ja varusteillaan kansainvälisen kilpailutoiminnan edellyt-

tämää tasoa. Lyhyellä aikavälillä näiden ratojen käyttäjille ei voida osoittaa vastaavia harjoitus- ja kil-

pailupaikkoja, mikäli Hälvälän ampumaratojen toiminta lakkautetaan. Näiden toimintojen sijoittami-

selle ei ole tarpeen etsiä korvaavia kohteita, mikäli puolustusvoimat sijoittaa ne korvaavalle ampuma-

rata-alueelle. Jos puolustusvoimilla on tarve siirtää Hälvälän ampumatoimintoja nimenomaan puolus-

tusvoimien hallinnoimalle alueelle, Padasjoen Taruksen ampuma-aluetta kannattaisi kehittää korvaa-

vana alueena. 

Edellä mainitut kivääri- ja pistooliradat voidaan pitemmällä aikavälillä sijoittaa mahdollisesti Heinolan 

Pikijärven ampumaradan yhteyteen, mikäli niitä ei sijoiteta puolustusvoimien alueelle. Heinolan Piki-

järven ampumarata-alueella on potentiaalia kehittyä kansainvälisen tason ampumaurheilukeskukseksi.  

Pikijärven ampumarata-alue sijaitsee suhteellisen lähellä taajama-alueen palveluja ja majoituspaikkoja, 

kaatopaikka-alueeseen rajoittuva ampumarata-alue on laaja, alueen läheisyydessä ei sijaitse asuinaluei-

ta ja alueen laajenemiseen on varauduttu Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035.  

9 Johtopäätökset 

 

Maakunnallisesti merkittävien ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden valinnassa on ensisijaisena 

kriteerinä käytetty ampuma- ja moottoriurheilun nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Myös maakunnan 

ulkopuolisten ratojen tarjoamat mahdollisuudet on otettu huomioon. Ratoja arvioitaessa tarkennettuja 

kriteereitä harrastajien näkökulmasta ovat olleet lajivalikoiman monipuolisuus, ratojen käyttöaste, alu-

eiden saavutettavuus ja tarjonnan kattavuus maakunnan eri osissa. Arvioinnissa on pyritty huomioi-

maan myös lajikohtainen kattavuus, jotta merkittäviä aukkoja harrastusmahdollisuuksissa ei jäisi. Li-

säksi on pyritty tunnistamaan ratojen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja kuntien rata-alueita koskeva 

kaavoitustilanne ja kehityssuunnitelmat. Näiden samojen kriteerien pohjalta on arvioitu myös kyseisten 

ratojen ja alueiden kehityspotentiaalia tulevaisuudessa. On syytä painottaa, että radat, jotka eivät ole 

maakunnallisesti merkittäviä, ovat usein välttämättömiä paikalliseen kysyntään vastaamisen kannalta. 

Nämä paikallisesti merkittävät radat tulisi turvata kuntakaavoituksessa. 

 

Ampuma- ja moottoriurheilun tulevaisuuden tarpeet 

Maakunnallisesti merkittävien ratojen tunnistamisessa on lähtökohtana pidetty ampuma- ja mootto-

riurheilun tulevaisuuden tarpeita Päijät-Hämeessä. Lajiliittojen arvioimia muutoksia harrastajamäärissä 

on käytetty keskeisenä tulevaisuuden tarpeita määrittävänä tekijänä. Harrastajamäärien ennakointi 20 

vuoden päähän on kuitenkin väistämättä epävarmaa ja siten vain suuntaa antavaa. Harrastajamäärien 
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lisäksi tulevaisuuden tarpeisiin vaikuttavat mahdollisesti suljettavien ratojen aiheuttamat aukot lajitar-

jonnassa ja harrastuspaikkojen määrissä. Alla on kuvattu tiiviisti ampuma- ja moottoriurheilun tulevai-

suuden näkymät.  

Metsästäjien valtakunnallisen kattojärjestön Suomen riistakeskuksen arvion mukaan metsästäjien mää-

rä on lievässä kasvussa sekä Suomessa että Päijät-Hämeessä. Metsästäjien harrastajamäärät pysynevät 

kuitenkin tasaisina, sillä vaikka nuoria tulee hieman lisää, vaikuttaa suurten ikäluokkien poistuma 

merkittävästi harrastajamääriin. Useita ratoja on myös lakkautettu, joten kysyntää jäljelle jääville ra-

doille on. Metsästäjien tärkeimmät radat ovat hirviradat, joissa on suoritettava lain vaatima ampuma-

koe, haulikkoradat ja pienoiskivääriradat – kuten pienoishirvi- tai villikarjuradat. Urheiluampujien kat-

tojärjestön Suomen ampumaurheiluliiton arvion perusteella urheiluampujien määrä Päijät-Hämeessä 

on ollut hieman nousujohteista aktiivisen seuratoiminnan ja ratatilanteen takia, joskin koko Suomea 

tarkastellessa se on hieman laskenut. Tällä hetkellä alle 20 v. harrastajien määrä on hieman laskussa ja 

yli 20 v. nousussa. Ratatarpeessa ei ole urheiluampujien kannalta odotettavissa suurta muutosta, ellei 

nykyisiä ratoja lakkauteta. 

Autourheilun harrastajamäärissä ei ole alan kattojärjestön AKK-Motorsport ry:n arvion perusteella 

odotettavissa muutoksia. Päijät-Hämeen nykyiset radat vastaavat riittävästi kysyntään, mutta on huo-

mioitava, että kaikki radat ovat myös välttämättömiä tilanteen ylläpitämiseksi. Suosituimpia lajeja Päi-

jät-Hämeessä ovat ralli, jokamiehenluokka (ratoina mm. Kukonkoivu, Vesivehmaa) ja karting (ratoina 

mm. Lahti, Sysmä, Hartola). Eniten kysyntää yleisesti ottaen on jokamiehenluokan ja kartingin suori-

tuspaikoille. Moottoriliiton alaisen moottoriurheilun harrastajamäärät kasvavat tasaisesti ja jäsenmää-

rissä on liiton arvion perusteella v. 2035 mennessä odotettavissa 15–18% kasvua, mikäli aiempi kehi-

tys 90-luvulta tähän päivään jatkuu samanlaisena. Harrastajamäärien perusteella Päijät-Hämeessä suu-

rin laji on enduro ja toiseksi suurin motocross. Motocross -ratojen käyttöaste on kuitenkin suurempi, 

koska niissä ajavat ja harjoittelevat myös endurokuljettajat johtuen enduro-reittien puutteellisesta tar-

jonnasta. Nykyiset olemassa olevat enduroreitit ovat aktiivisessa käytössä ja useammalle alueelle olisi 

tilausta. Uusille radoille voi muodostua erityisesti tarvetta, mikäli vanhoja rata-alueita joudutaan sul-

kemaan taajamien levitessä alueiden läheisyyteen. 

Kyselyihin vastanneet seurat eivät tuoneet esille merkittäviä puutteita ratojen nykytilanteessa, mutta 

Hälvälän merkitystä ampumaurheilulle ja reserviläisten maanpuolustushengelle korostettiin. Seurat 

eivät myöskään kertoneet suunnitteilla olevista uusista ratahankkeista, mutta useiden ratojen omistaja-

seurat suhtautuivat myönteisesti nykyisten rata-alueidensa kehittämiseen ja lajivalikoiman monipuolis-

tamiseen. 

 

Maakunnan ulkopuolisten ratojen tarjoama 

Eteläisen Päijät-Hämeen harjoittelu- ja kilpailukysyntää palvelevat jossain määrin myös Uudenmaan 

maakunnan alueella toimivat Mäntsälän ampumarata, Mäntsälän moottoriurheilualue, Hyvinkään am-

pumarata ja Hyvinkään moottoriurheilukeskus. Vantaan vauhtikeskus ja Sipoon keskusampumarata 

ovat valtakunnallisesti merkittäviä, tasokkaita ja monipuolisia harjoittelu- ja kilpailualueita, mutta ei-

vät etäisyytensä vuoksi voi korvata maakunnan sisäisiä ja lähempää saavutettavia harrastuspaikkoja. 

Keskisen ja itäisen Päijät-Hämeen aluetta palvelee mahdollisesti toteutettava Iitin moottoriurheilukes-

kus, joka kuitenkin keskittyisi erityisesti vain kilpailutoimintaan. Pohjoista Päijät-Hämettä palvelee 

Joutsan moottorirata. 

 

Hälvälän ratojen sijoittaminen 

Mikäli Hälvälän rata-alueen toiminnot joudutaan siirtämään muille Päijät-Hämeen radoille, voidaan 

haulikkoammunnan kilpailutoimintaa keskittää lyhyellä aikavälillä Orimattilan Salolan radalle ja har-

joitustoimintaa Heinolan Pikijärven ampumaradalle. Pidemmällä aikavälillä myös Heinolan Pikijärven 

ampumarata voi tarjota kilpailutasoiset haulikkoradat, mikäli ampumarata-alue kehittyy Heinolan am-

pujat ry:n suunnitelmien mukaisesti. Mikäli puolustusvoimilla on tarve siirtää Hälvälän ampumatoi-

mintoja muille puolustusvoimien hallinnoimille alueille, Padasjoen Taruksen ampuma-aluetta kannat-

taisi kehittää korvaavana alueena. 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

Maakunnallisesti merkittäviä tai sellaiseksi kehitettäviä ampumaratoja 

 

Pikijärven ampumarata Heinolassa 

- Ympäristölupa on kunnossa, toiminnasta ei ole haittaa ympäristölle, toiminnasta ei ole valitet-

tu, lajimahdollisuudet ovat monipuoliset, radan omistava seura suhtautuu myönteisesti radan 

kehittämiseen ja alueelle ei ole kaavoituksellisia paineita. Lisäksi rata on kohtalaisen hyvin 

saavutettavissa. Rata-alueen voidaan katsoa kaikin puolin olevan maakunnallisesti merkittävä 

ja omaavan potentiaalia kehittyä kansainvälisen tason ampumakeskukseksi. 

 

Nuoramoisten ampumarata Sysmässä   

 

- Radan käyttöaste ei ole erityisen korkea verrattuna maakunnan suurimpiin rata-alueisiin. Alu-

eella on kuitenkin kohtalaisen monipuoliset lajimahdollisuudet ja kaavoituksen näkökulmasta 

mahdollisuus myös laajentumiseen, kunhan huomioidaan viereinen kantatie ja lähimmät loma-

asutukset. Radan kaukainen sijainti Päijät-Hämeen reunamilla heikentää maakunnallista saavu-

tettavuutta, mutta mahdollisuus harrastaa useampaa lajia ja kehittää rata-aluetta puoltaa radan 

mahdollista tulevaa maakunnallista merkittävyyttä. Rata on maakunnallisesti kehityskelpoinen. 

Seuran halukkuudesta laajentaa toimintaa ei ole tietoa. 

 

Ämmäntöyrään radat Orimattilassa 

- Rata-alueen (sis. Salolan haulikkoradat) lajivalikoima ja käyttömäärät ovat poikkeuksellisen 

suuria. Harrastusmahdollisuudet ja sijainti ovat täydentävät maakunnallista rataverkkoa ja 

puoltavat siten rata-alueen maakunnallista merkittävyyttä. Virkistysalueen tiukat melurajoituk-

set ja asukkaiden valitukset heikentävät kuitenkin alueen kehittämismahdollisuuksia. Myös tii-

viin kaupunkirakenteen läheinen sijainti saattaa osoittautua haasteeksi, jos Lahden seutu ja sitä 

myötä Orimattila jatkavat kasvuaan.  

 

Puolustusvoimien Taruksen rata Padasjoella  

- Alueella on monipuolisia lajimahdollisuuksia, takana iso toimija, eikä kunnalla ole paineita 

maankäytölle. Saavutettavuus koko Päijät-Hämeen alueelta on hieman huono, mutta rata pal-

velee hyvin Lahti-Padasjoki-Jämsä valtatien varrella asuvia harrastajia. Lähialueella ei ole 

muita yhtä monipuolisia rata-alueita, joten radan voidaan katsoa olevan jo nykyisellään maa-

kunnallisesti merkittävä ja laajalti myös siviilien käytössä. Alue on nykyisen merkittävyyden 

lisäksi kehityskelpoinen, kunhan huomioidaan, että rata on 2. luokan pohjavesialueella ja poh-

javesien tilan tarkkailu on tärkeää. Radan laajentuessa tulisi ympäristöviranomaisen arvion 

mukaan varautua myös parempaan meluntorjuntaan. Puolustusvoimat harkitsee sijoittavansa 

alueelle Hälvälän korvaavia toimintoja. 

 

Järvelän ampumarata Kärkölässä 

 

- Alue on kaavassa varattu ampumaratatoiminnoille ja kyseessä on pitkät perinteet omaava am-

puma-alue. Toiminta on kuitenkin kohtalaisen pienimuotoista ja saavutettavuus koko Päijät-

Hämeen alueelta ei ole hyvä. Kuitenkin mikäli Hälvälän ampumarata poistuu, kasvaa myös ra-

dan ylikunnallinen merkittävyys. Monipuoliset lajimahdollisuudet ja laaja jäsenistö puoltavat 

radan merkittävyyttä. Alue tulisi osoittaa maakuntakaavaan nykyisellään merkittäväksi. Laa-

jentumiseen liittyy kuitenkin mahdollisia ympäristöhaittoja. Asutus on lähellä ja sijainti on 

pohjavesialueella. 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

Kuva 9 Maakunnallisesti merkittävät ampumaradat 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

Maakunnallisesti merkittäviä tai sellaiseksi kehitettäviä moottoriratoja 

 

Vesivehmaan radat Asikkalassa 

 

- Vesivehmaan motocrossradalle jo nyt kysyntää yli tarjoamismahdollisuuksien, koska Lahden 

alueelta on lopetettu useita ajopaikkoja. Radat sijaitsevat alueellisesti kohtalaisen hyvin saavu-

tettavasti valtatie 24 tuntumassa. Vaikka lajimahdollisuudet vähäisiä ja sijainti pohjavesialu-

eella vaatii hyviä suojaustoimenpiteitä, voidaan maakunnassa olevan harrastajien harjoittelu-

tarpeen perusteella rata osoittaa maakunnallisesti merkittäväksi. On kuitenkin huomattava, että 

motocrossradan ympäristölupahakemus on vireillä, eikä lupapäätöstä ole vielä tehty tätä arvi-

ointia tehdessä. Seura haluaisi laajentaa ja kehittää aluetta, jos se olisi mahdollista. 

 

Kalhon FK-rata Hartolassa 

 

- Päijät-Hämeessä sijaitsevien FK-ratojen vähäisyyden vuoksi radan voidaan katsoa olevan ny-

kyisellään maakunnallisesti merkittävä. Ympäristöviranomaisen tietojen perusteella toiminta ei 

aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle. Rata ei ole kaava-alueella, eikä siihen kohdistu kaa-

voituksellisia paineita. 

 

Komostenkylän JM- ja motocross-rata Heinolassa 

 

- Erityisesti motocross-radan voidaan katsoa olevan maakunnallisesti merkittävä. Rata-alue esi-

tetään merkittäväksi maakuntakaavaan. Ympäristöluvan keskeneräinen käsittely ja radan si-

jainti lähellä kaupungin keskustaa aiheuttavat kuitenkin pientä epävarmuutta radan tulevaisuu-

desta ja kehittämiskelpoisuudesta. Kunta suhtautuu kuitenkin myönteisesti alueen kehittämi-

seen ja radan omistavat seurat ovat jokseenkin samaa mieltä, että alueella tulisi olla monipuo-

lisemmin lajimahdollisuuksia ja että sitä tulisi laajentaa ja kehittää. 

 

Kukonkoivun moottoriurheilurata Hollolassa 

 

- Alueella oleva jokamiesluokan rata on arvokilpailutasoinen ja maakunnan parhaimmistoa. Ra-

ta-alueen merkitys kilpailutoiminnan muodossa on selkeästi kuntarajat ylittävää. Radan voi-

daan käyttäjien näkökulmasta katsoa olevan maakunnallisesti merkittävä. On kuitenkin huo-

mioitava, että ympäristölupaa käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa vedenhankintaan käyte-

tyn pohjaveden mahdollisen pilaantumisriskin vuoksi. 

 

Pippo karting ja motocross 

 

- Alue on käyttömäärien ja lajimahdollisuuksien puolesta maakunnallisesti merkittävä ja se tuli-

si merkitä maakuntakaavaan. On kuitenkin huomioitava, että toimintojen sovittaminen alueen 

halkaisevan tiesuunnitelman kanssa aiheuttavat epävarmuutta rata-alueen tulevaisuudelle ja 

kehitysmahdollisuuksille. Lahden kaupungin aluesuunnitelma ja ratatoimintojen mahdollisuu-

det sijoittua alueelle myös uuden liittymän jälkeen tulee huomioida. Mikäli rata jouduttaisiin 

lakkauttamaan, aiheuttaisi se merkittävän aukon eteläisen Päijät-Hämeen harrastusmahdolli-

suuksissa. Toimintoja voisi saavutettavuuden näkökulmasta yrittää sovittaa Orimattilan moto-

crossrata-alueelle, jossa kuitenkin tulisi pystyä ehkäisemään ympäristölle ja naapurustolle koi-

tuvat haitat. Mikäli haittojen ehkäisy ei onnistu ja Pippo lakkautetaan, on tarve uudelle mootto-

riurheilualueelle eteläisessä Päijät-Hämeessä ilmeinen. Pippossa motocross-toiminnoista vas-

taava seura selvittää mahdollisuuksia Lahden varuskunnalta vapautuvien alueiden käytöstä. 

 

Sysmän endurorata 

 

- Radalla järjestetään Enduron SM-osakilpailuja ja Päijänteen ympäriajon osuus. Nykyinen toi-

minta on merkittävää yli kuntarajojen ja alue on myös kehityskelpoinen kohde enduroratana. 

Rata tulisi merkitä maakuntakaavaan. 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

Kuva 10 Maakunnallisesti merkittävät moottoriurheiluradat 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

LIITE 1. Ampumarataseuroille osoitettu kysely 

 

Päijät-Hämeen ampumaratakysely 

 

1. Seuran tiedot  

Seuran nimi  

________________________________ 

 

Seuran osoite  

________________________________ 

 

Seuran jäsenmäärä  

________________________________ 

 

 

2. Onko seuralla oma rata?  

Kyllä (siirry kysymykseen 3) 

Ei (siirry kysymykseen 22) 

 

Ratatiedot  

 

3. Ampumaradan tiedot  

Radan virallinen nimi  

________________________________ 

Kunta  

________________________________ 

Kylä  

________________________________ 

Tila (sisäradan osalta esim. katuosoite)  

________________________________ 

Osoite  

________________________________ 

 

 

 

 

 

4. Radan maapohjan omistus  
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

    

Ampumaradan maapohjan omistaa seura 

Ampumaradan maapohjan omistaa joku muu, mutta seuralla on hallintaoikeus 

 

5. Pistooliradan/-ratojen (25m) tiedot  

Ratojen lukumäärä  

________________________________ Ampumapaikkojen lukumäärä  

________________________________ Ampumasuunnat  

________________________________ 

 

6. Haulikkoradan / -ratojen tiedot  

Ratojen lukumäärä  

________________________________ Harrastetut lajit  

________________________________ Ampumapaikkojen lukumäärä  

________________________________ Ampumasuunnat  

________________________________ 

 

7. Kivääriratojen tiedot  

Ratojen lukumäärä  

________________________________ Ampumapaikkojen lukumäärä  

________________________________ Ampumasuunnat  

________________________________ 

 

8. Villikarjuratojen tiedot  

Ratojen lukumäärä  

________________________________ Ampumapaikkojen lukumäärä  

________________________________ Ampumasuunnat  

________________________________ 

 

9. Muiden ratatyyppien tiedot  

Ratojen lukumäärä  

________________________________ Ratatyyppi/-tyypit  

________________________________ Ampumapaikkojen lukumäärä  

________________________________ Ampumasuunnat  

________________________________ 

 

10. Radoilla käytettävät asetyypit ja niiden kaliiberit  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

________________________________________________________________ 

 

11. Rataluokka  

I, Kansainvälinen ampumakeskus 

II, Valtakunnallinen ampumakeskus 

III, Alueellinen ampumakeskus 

IV, Paikallisratakeskus 

V, Tilapäinen rata 

 

12. Arvio vuosittaisesta harjoittelukäyttäjien määrästä  

________________________________ 

 

13. Käyttävätkö viranomaiset rataa harjoittelussaan? Ketkä ja kuinka paljon?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Arvio laukausten määrästä vuodessa:     

alle 10 000 

10 000 - 100 000 

yli 100 000 

 

Ympäristölupa ja -selvitykset  

 

15. Onko radalle vaadittu ympäristölupa?  

Kyllä 

Ei 

 

16. Onko radalle haettu ympäristölupa?  

Kyllä 

Ei 

 

 

 

17. Ympäristölupa on myönnetty  

Kyllä (voimassaoloaika)  

________________________________ 

Ei 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

18. Onko radalla voimassa oleva terveydensuojelulain mukainen sijoituspaikkalupa?  

Kyllä 

Ei 

 

19. Onko melun leviäminen selvitetty?  

Kyllä    

Ei 

 

20. Jos melun leviäminen on selvitetty, niin onko se tehty  

0 mittaamalla 

0 laskemalla melun leviämisvyöhykkeet 

 

21. Onko riskit pohjavedelle selvitetty?  

Kyllä 

Ei 

 

Ratojen käyttö ja kehittämistarpeet  

 

22. Millä radalla seuranne käy ampumassa ensisijaisesti? (jos ei oma rata)  

________________________________ 

 

23. Arvioikaa seuraavia väittämiä suhteessa seuranne omaan tai ensisijaisesti käyttämään rata-

alueeseen  

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en samaa enkä eri mieltä 4 = jokseenkin samaa miel-

tä 5 = täysin samaa mieltä 

 

Ampumarata-alue vastaa hyvin seuramme tarpeisiin  

Ampumarata-alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä  

Alue on sopivan kokoinen eikä sitä tulisi laajentaa  

Alueella tulisi olla enemmän ampumaratoja  

Alueella tulisi olla monipuolisemmin tarjolla lajimahdollisuuksia  

Rata-alueella tulisi olla enemmän oheispalveluja (esim. kahvila)  

Aluetta tulisi laajentaa ja kehittää  

Ampumarata-alueen turvallisuudessa on parantamisen varaa  

    

24. Voitte halutessanne tarkentaa tai perustella edelliseen kysymykseen antamianne vastauksianne:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

25. Onko vireillä tai suunnitteilla olevia ratahankkeita ja ratoihin liittyviä kehittämishankkeita? Uusien 

rata-alueiden tarve, sijainti ja koko?Sijoituspaikkaan liittyvät toiveet?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

LIITE 2 Moottoriurheiluseuroille osoitetun kyselyn kysymykset 

 

Päijät-Hämeen moottoriurheiluratakysely 

 

1. Seuran tiedot  

Seuran nimi  

________________________________ 

 

Seuran osoite  

________________________________ 

 

Seuran jäsenmäärä  

________________________________ 

 

2. Onko seuralla oma rata?  

Kyllä (siirry kysymykseen 3) 

Ei (siirry kysymykseen 31) 

 

Ratatiedot  

 

3. Moottoriurheilualueen /-radan tiedot  

Radan virallinen nimi  

________________________________ 

Kunta  

________________________________ 

Kylä  

________________________________ 

Tila (sisäradan osalta esim. katuosoite)  

________________________________ 

Osoite  

________________________________ 

 

4. Radan maapohjan omistus  

Moottoriurheiluradan maapohjan omistaa seura 

Moottoriurheiluradan maapohjan omistaa joku muu, mutta seuralla on hallintaoikeus 

 

 

Alueella olevat moottoripyörä- ja kelkkaurheiluradat  
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

Voit jättää vastaamatta kysymyksiin 5-12, jos alueella on vain autourheiluratoja 

 

5. Motocross  

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

6. Jos alueella on motocross-rata, mitkä ovat radalla käytettävien pyörien kuutiotilavuudet?  

Min (cm3) ________________________________ 

Max (cm3) ________________________________ 

 

7. Trial  

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

8. Enduro  

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

9. Speedway, maarata  

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

10. Moottorikelkkaenduro ja -sprint     

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

11. Muiden ratatyyppien tiedot  

Ratatyyppi, pituus (metreinä)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12. Rataluokka?  

MM, EM 

SM, Suomen Cup 

Kansallinen 

Vain harjoittelua varten 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

Autourheiluradat  

 

Voit jättää vastaamatta kysymyksiin 13-18, jos alueella on vain moottoripyörä- ja kelkkaurheiluratoja 

 

13. JM tai RC    

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

14. Pienoisautoilu  

Kyllä, pituus (metreinä)  

Ei 

 

15. Karting     

Kyllä, pituus (metreinä) ________________________________ 

Ei 

 

16. Jos alueella on karting-rata, mitkä ovat radalla käytettävien autojen kuutiotilavuudet?  

Min (cm3)  

________________________________ 

Max (cm3)  

________________________________ 

 

17. Muiden ratatyyppien tiedot  

Ratatyyppi, pituus (metreinä)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

18. Rataluokka  

I, Kansainvälinen rataluokitus 

II, Arvokilpailuihin hyväksytty rataluokitus 

III, Kansallinen rataluokitus 

IV, Alueellinen tai paikallinen harjoitusrata 

 

Ratojen käyttömäärä ja -tarkoitukset  

 

19. Arvio vuosittaisista harjoittelukäyttäjien määrästä  

________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

20. Onko hallinnoimallanne radalla järjestetty (AKK:n) kalenterikilpailuja 3 viimeisen vuoden aikana?  

Kyllä 

Ei 

 

21. Jos on, niin kuinka monta ja missä lajeissa (kpl/laji)?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

22. Tarkempia tietoja kilpailuista  

Kilpailijoiden tyypillinen määrä kilpailulähdössä  

________________________________ 

Kilpailupäivän tyypillinen kesto tunteina  

________________________________ 

Jos alueella on motocross tai karting kilpailuja, mitkä kilpaluokat ovat mukana  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

23. Käytetäänkö ratoja muuhun kuin harrastus- tai kilpailutoimintaan (esim. ajoharjoitteluun)    

Kyllä (mihin?)  

________________________________ 

Ei 

 

Ympäristölupa ja -selvitykset  

 

24. Onko radalle vaadittu ympäristölupa?  

Kyllä 

Ei 

 

25. Onko radalle haettu ympäristölupa?  

Kyllä 

Ei 

 

 

26. Ympäristölupa on myönnetty  

Kyllä (voimassaoloaika)  

________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

Ei 

 

 

27. Onko radalla voimassa oleva terveydensuojelulain mukainen sijoituspaikkalupa?  

Kyllä  

Ei 

 

28. Onko melun leviäminen selvitetty?  

Kyllä 

Ei 

 

29. Jos melun leviäminen on selvitetty, niin onko se tehty  

0 mittaamalla 

0 laskemalla melun leviämisvyöhykkeet 

 

 

30. Onko riskit pohjavedelle selvitetty?     

Kyllä 

Ei 

 

 

Ratojen käyttö ja kehittämistarpeet  

 

 

31. Millä radalla seuranne käy ajamassa ensisijaisesti? (jos ei oma rata)  

________________________________ 

 

 

32. Arvioikaa seuraavia väittämiä suhteessa seuranne omaan tai ensisijaisesti käyttämään rata-

alueeseen  

1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = en samaa enkä eri mieltä 4 = jokseenkin samaa miel-

tä 5 = täysin samaa mieltä 

 

Alue vastaa hyvin seuramme tarpeisiin  

Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä  

Alue on sopivan kokoinen eikä sitä tulisi laajentaa  

Alueella tulisi olla enemmän ratoja  

Alueella tulisi olla monipuolisemmin tarjolla lajimahdollisuuksia  

Rata-alueella tulisi olla enemmän oheispalveluja (esim. kahvila)  
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

Aluetta tulisi laajentaa ja kehittää  

Alueen turvallisuudessa on parantamisen varaa      

 

33. Haluatteko tarkentaa edelliseen kysymykseen antamianne vastauksia?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

34. Onko vireillä tai suunnitteilla olevia ratahankkeita ja ratoihin liittyviä kehittämishankkeita? Uusien 

rata-alueiden tarve, sijainti ja koko?Sijoituspaikkaan liittyvät toiveet?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

LIITE 3. Asukkaat ampumaratojen läheisyydessä 

 

Kuva 1. Asukkaiden määrä 2 km säteellä Päijät-Hämeen alueen haulikkoradoista 

 

Kuva 2. Asukkaiden määrä 1 km säteellä pohjoisen Päijät-Hämeen ampumaradoista (ei haulikkoradat) 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

 

Kuva 3. Asukkaiden määrä 1 km säteellä eteläisen Päijät-Hämeen ampumaradoista (ei haulikkoradat) 
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Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet 

 

LIITE 4. Asukkaat moottoriurheilualueiden läheisyydessä 

 

Kuva 1. Asukkaiden määrä 1 km säteellä pohjoisen Päijät-Hämeen moottoriradoista 

 

Kuva 2. Asukkaiden määrä 1 km säteellä eteläisen Päijät-Hämeen moottoriradoista 


