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1. Johdanto  
Päijät-Hämeen merkittävimpään puolustusvoimien harjoitusalueeseen Hälvälään liittyy monia 

muutospaineita ja erilaisia intressejä. Toukokuussa 2013 perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli 

ehdottaa ratkaisuja Hälvälän maankäytön avoimiin kysymyksiin. Tässä loppuraportissa esitetään työryhmän 

ehdotukset näiden kysymysten ratkaisemiseksi.  

Käynnissä olevaan puolustusvoimauudistukseen liittyy Hämeen Rykmentin lakkauttaminen vuoden 2014 

lopussa. Puolustusvoimat on tehnyt päätöksen luopua Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta asteittain 

pitkällä aikavälillä. Hämeen Rykmentin lakkauttamisesta huolimatta puolustusvoimien muilla joukko-

osastoilla on tarpeita jatkaa toimintaa Päijät-Hämeessä. Erityisesti Padasjoen Taruksen alueen merkitys 

kasvaa tulevaisuudessa.  

Hälvälän alue on merkittävä harjoitusalue ja sillä on puolustusvoimien käytössä pitkä historia. Hälvälä 

sijaitsee Hollolan kunnassa keskustaajaman luoteispuolella. Alueella on maakunnan merkittävin 

ampumaratakeskittymä. Hollolan nykyinen yhdyskuntarakenne ja erityisesti sen kehitysnäkymät ovat 

aiheuttaneet paineita Hälvälän nykyisten toimintojen muuttamiselle.  

Puolustusvoimien alueet Päijät-Hämeessä -työryhmän tavoitteena oli sovittaa yhteen puolustusvoimien 

Hälvälän alueeseen liittyviä eri intressejä ja etsiä keinoja alueen toimintojen siirtämiseen. Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti työryhmä pyrkii ehdotuksissaan turvaamaan riittävät edellytykset 

varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille sekä muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille. 

Samalla työryhmässä on huomioitu muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja 

ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.  

Seudullisena maankäyttökysymyksenä Hälvälän jatkokäyttö ratkaistaan maakuntakaavassa. Työryhmän 

yhtenä tavoitteena oli helpottaa Hälvälän alueenkäytön ratkaisemista maakuntakaavassa tuottamalla tietoa 

ja sopimalla eri osapuolten kesken yhteisiä linjauksia kaavaratkaisun pohjaksi. Työryhmä on myös 

täsmentänyt sitä, mitä Hälvälästä luopuminen asteittain ja pitkällä aikavälillä voisi käytännössä tarkoittaa 

puolustusvoimien toimintojen ja Hälvälän jatkokäytön kannalta.  

Työryhmän toimintakausi oli toukokuusta joulukuuhun vuonna 2013. Tänä aikana työryhmä kokoontui 

kolme kertaa ja teki yhden tutustumisvierailun Padasjoen Taruksen alueelle. Lisäksi Hollolan kunnan, 

puolustusvoimien ja Päijät-Hämeen liiton kesken pidettiin yksi Hälvälän maankäytön suunnitteluun 

keskittynyt työkokous.  

Työryhmä perustettiin Hollolan kunnan, Padasjoen kunnan ja Päijät-Hämeen liiton aloitteesta. Työryhmässä 

on ollut edustus Päijät-Hämeen liitosta, Hollolan kunnasta, Padasjoen kunnasta ja puolustusvoimista. 

Työryhmän toimintakauden lopulla mukaan kutsuttiin myös Metsähallitus. Työryhmän sihteerinä toimi ja 

loppuraportin kirjoittamisesta vastasi Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitosta. Työryhmän kokoonpano oli 

seuraava: 

Päijät-Hämeen liitto:  Jari Parkkonen, maakuntajohtaja 

  Riitta Väänänen, aluesuunnittelupäällikkö 

  Tapio Ojanen, erityisasiantuntija 
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Hollolan kunta:  Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja 

  Eero Virta, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

  Heikki Salonsaari, tekninen johtaja 

Padasjoen kunta:  Heikki Jaakkola, kunnanjohtaja 

  Antti Räsänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Puolustusvoimat:  Jyrki Nurminen, everstiluutnantti, Pääesikunta 

  Tuomo Repo, everstiluutnantti, Pääesikunta 

  Ilpo Kleemola, majuri, Pääesikunta 

  Markku Hutka, eversti, Maavoimien esikunta 

  Juha Kurenmaa, everstiluutnantti, Maavoimien esikunta 

Eero Ruotsila, Kiinteistöpäällikkö, Länsi-Suomen Huoltorykmentti 

Metsähallitus:  Ahti Paavonen, myyntipäällikkö, Laatumaa 

  Jani Viisanen, maanmittausinsinööri, Laatumaa 
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2. Paineet Hälvälän toimintojen siirtämiselle  
Suurin paine Hälvälän toimintojen ja erityisesti melua aiheuttavien ampumatoimintojen siirtämiselle liittyy 

Hollolan kuntarakenteeseen ja sen elinympäristön laatutekijöihin. Hälvälän alue jää kuntarakenteen 

keskelle sijoittuen kuntakeskuksen luoteispuolelle Salpakankaan ja kirkonkylän väliin. Hälvälän ampuma-

alueen melu häiritsee jo nykyään asutusta ja ilman toimenpiteitä yhdyskuntarakenteeseen liittyvät paineet 

tulisivat lisääntymään entisestään tulevaisuudessa. Ampuma-alueiden melu rajoittaa myös osin Hollolan 

kunnan omistuksessa olevien maa-alueiden hyödyntämistä.  

Hollolan kunnan väkimäärä ja erityisesti keskustaajama Salpakangas kasvaa, mutta kasvusuuntia on 

rajallisesti. Koillisessa Salpakankaan kasvua rajoittavat virkistysalueet, idässä Lahden kaupunkirakenne ja 

etelässä arvokkaat maisema-alueet sekä valtatien 12 uudet järjestelyt ja niihin liittyvät teollisuus- ja 

logistiikka-alueet. Ainoa realistinen kasvusuunta on Hälvälän suunta. Hälvälän ampuma-alueen melualue ja 

Hollolan kuntarakenne on esitetty kuvassa 1.  

Hälvälän harjoitusalueen ampumaradan tieyhteys on umpitie (Tiilikankaantie-Ampumaradantie) ja se 

kulkee läpi 2000 asukkaan tiiviin asuntoaluekokonaisuuden (Tiilikangas, Soramäki). Harjoitusalueen 

liikennevirta erityisesti raskaan kaluston osalta on aiheuttanut alueelle häiriöitä ja 

liikenneturvallisuusriskejä.  

Puolustusvoimat on tehnyt päätöksen luopua Hälvälän alueesta asteittain pitkällä aikavälillä. Luopumisen 

edellytyksenä on, että puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminta kyetään toteuttamaan muilla 

harjoitusalueilla ja että luopuminen ei aiheuta puolustusvoimille kohtuuttomia velvoitteita eikä 

kustannuksia. Luopuminen koskee myös puolustusvoimien ampumatoimintoja, jotka jatkuvat Hälvälässä 

siihen asti kunnes Taruksen alueen kehittäminen on riittävällä tasolla. Tavoitteena on, että Hälvälän 

ammunnat loppuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.  

Lahden ampumaseuran siviiliampumaradat sijaitsevat puolustusvoimien ampumaratojen kanssa samalla 

alueella ja niihin kohdistuvat samat ympäröivän maankäytön paineet. Myöskään Lahden ampumaseuralla ei 

siis ole tulevaisuudessa edellytyksiä harjoittaa alueella nykyistä ampumatoimintaa, erityisesti paljon melua 

aiheuttavaa haulikkoammuntaa. Hälvälän ampumaratojen aiheuttamat meluvaikutukset riippuvat paljon 

ampumalajista ja ampumaradan sijainnista. Hälvälässä joidenkin ampumaratojen jatkokäyttö voisi 

periaatteessa olla mahdollista, mutta niiden käyttöön tarvittavat melu- ja ympäristösuojaukset tulisivat 

todennäköisesti liian kalliiksi tai sitten toimintaa pitäisi rajoittaa niin paljon, ettei sen jatkaminen olisi 

tarkoituksenmukaista. 

Lahden ampumaseuran ampumaradan käyttö voi loppua joko ympäristölupapäätöksen, Metsähallituksen 

vuokrasopimuksen tai maakuntakaavaratkaisun kautta. Päijät-Hämeen liiton ja Hollolan kunnan näkemys 

on, että siviiliampumatoiminnot tulee ajaa alas ja siirtää muualle suunnitelmallisesti asteittain vastaavasti 

kuin puolustusvoimien ampumatoiminnotkin. Ympäristölupapäätöksen tai vuokrasopimuksen kannalta 

tämä voi tarkoittaa lisäajan myöntämistä väistyvänä toimintona. 
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Kuva 1. Hälvälän ampuma-alue ja sen aiheuttama melualue suhteessa kuntarakenteeseen.  
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3. Hälvälän maankäytön muuttaminen 
Hälvälän maankäytön muuttamisessa on huomioitava tarpeet alueen eri osille Hollolan kuntarakenteen 

näkökulmasta ja uusien asuinalueiden rakentamisen aikataulupaineet. Toisaalta alueen eri osien nykytila ja 

niiden raivaamiseen ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tarvittavat aika ja kustannukset asettavat 

reunaehtoja maankäytön muuttamiselle. Ensimmäisessä vaiheessa asuinkäyttöön tulisi pyrkiä ottamaan 

alueen eteläosat, koska ne olisivat aluerakenteen ja infrastruktuurin kannalta tarkoituksenmukaisesti 

yhteydessä nykyisiin taajama-alueisiin.  

Raivaamisen kannalta haastavimmat alueet ovat puolustusvoimien taisteluammuntoihin käyttämät alueet. 

Näillä alueilla on todennäköisesti eniten räjähtämättömiä ammuksia ja niiden tutkiminen ja raivaaminen 

kestää muita alueita kauemmin. Raivaamisen aikatauluun vaikuttaa puolustusvoimien määrärahojen 

kohdentaminen valtakunnallisesti eri alueiden tutkimiseen. Puolustusvoimilla on myös rajallisesti 

käytettävissä raivaajaosaajia, mikä korostaa resurssien kohdentamisen vaikutusta.  

Ampumarata-alueella on tehtyjen tutkimusten mukaan ampumaradoille tyypillisiä pilaantuneen maaperän 

puhdistustarpeita, mutta rata-alue on huomattavasti pienempi ja selkeämmin rajattavissa kuin 

taisteluampuma-alueet. Hälvälän alueen pilaantuneen maaperän tutkimukset on tehty vuosina 2009–2012.  

Hälvälän alueenkäytön suunnittelussa on huomioitu lisäksi alueen keskellä oleva pohjois-eteläsuuntainen 

kosteikkokaistale, joka ei sovellu rakentamiseen. Kuvassa 2 Hälvälän alue on luonnosteltu alustavasti 

jaettavaksi osiin uusien asuinalueiden perustamisen vaiheistamiseksi.  

Lähtökohtana on, että puolustusvoimat vastaa alueen raivaamisesta ja pilaantuneen maaperän 

puhdistamisesta siltä osin, kun se on puolustusvoimien omasta toiminnasta aiheutunutta. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi taisteluampuma-alueiden raivaamista räjähtämättömistä ampumatarvikkeista sekä 

pilaantuneen maaperän puhdistamista polttoaine- ja lyijyjäämistä sovittuun tasoon.  

Täydellistä turvallisuutta ei voida kaikille alueille välttämättä taata tai sen takaaminen edellyttäisi 

kohtuutonta valtion rahojen käyttöä suhteessa saavutettuihin hyötyihin. On siis mahdollista, että erittäin 

vaikeasti raivattavissa olevia alueita rajataan kokonaan pois käytöstä ja pääsy niille estetään. Tällaisessa 

tapauksessa tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten rajoittaminen mahdollisimman vähäisiksi 

ympäristönsuojelulain haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti. 

Työryhmän näkemys on, että ensimmäisessä vaiheessa asuinkäyttöön kannattaa ottaa Hälvälän 

kaakkoisnurkka ja Kirkkotien varrella olevat alueet Työtjärven pohjoispuolella ja alueen lounaisnurkassa. 

Ennen kuin puolustusvoimat voi luopua näistä eteläisistä alueista, tulee saada ympäristölupaviranomaisilta 

varmistus siitä, että puolustusvoimat voi jatkaa ampumatoimintaa Hälvälän muissa osissa 31.12.2024 asti. 

Myöhemmissä vaiheissa voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan enemmän raivaamista vaativat alueet 

sellaisessa järjestyksessä, että yhdyskuntarakenne pysyy yhtenäisenä. Ehdotus jatkotoimenpiteiden 

aikatauluksi on esitetty luvussa 7.  

Alueen käytön suunnittelussa täytyy korostaa, että Hälvälällä on pitkä historia puolustusvoimien käytössä. 

Koko aluetta on käytetty ampuma- ja harjoitusalueena. Tämän johdosta on valmistauduttava raivaamaan 

koko alue. Alueen yksityiskohtaiset raivaamistarpeet tarkentuvat raivaamiskartoituksen ja 
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raivaamissuunnitelman laatimisen yhteydessä. On esimerkiksi mahdollista, että alueella sijaitseviin 

suopohjaisiin lampiin (Mustajärvi ja Kastarlammi) on aikanaan upotettu räjähteitä. Tarkemman 

maankäyttösuunnitelman ja -aikataulun tekeminen edellyttää riittäviä tutkimuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          1. 

                1.             1.       1. 

 

 

 

Kuva 2. Alustava kartta Hälvälästä jaettuna osa-alueisiin. Alueet on jaettu sinisillä viivoilla noin 60 

tontin alueiksi (17 kpl noin 20 hehtaarin aluetta). Kartassa vihreällä esitetyt alueet ovat 

ampumaradan melualueella 3 (60 dB (Almax)). Lisäksi kartassa on esitetty vaakarasterilla 

ampumarata- ja maastoammunta-alueet, jotka vaativat erityistä kartoittamista ja puhdistamista tai 

raivaamista. Merkinnällä 1. on esitetty ensimmäisessä vaiheessa asuinkäyttöön otettavat alueet.  

  



   
 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO  

8 
 

4. Selvitys Päijät-Hämeen ampumaradoista 
Päijät-Hämeen liitto teetti vuoden 2013 aikana maakuntakaavatyötä varten selvityksen maakunnan 

ampumaradoista ja moottoriurheilualueista. Selvityksessä kartoitettiin maakunnan ampumatoiminnan ja 

moottoriurheilun tulevaisuuden tarpeita sekä nykyisten ampumaratojen ja moottoriurheilualueiden 

riittävyyttä näihin tarpeisiin nähden. Selvitys otti kantaa siihen, mitkä ampumaradat ja 

moottoriurheilualueet voisivat tulevaisuudessa olla maakunnallisesti merkittäviä ja näin ollen 

maakuntakaavassa huomioitavia. Hälvälän ampumatoimintojen siirtämistä käsiteltiin erityiskysymyksenä. 

Tarkoituksena oli etsiä maakunnan nykyisten ampumaratojen joukosta sellaisia, joissa voisi korvata 

Hälvälän ampumatoimintoja.  

Hälvälän ampumarata-alueella on yhteensä 10 puolustusvoimien ylläpitämää ampumarataa ja yksi Lahden 

ampumaseuran ylläpitämä haulikkorata. Kokonaisuutena Hälvälän ampumarata-alue on Päijät-Hämeen 

merkittävin ja monet radoista vastaavat kansainvälisen kilpailutoiminnan edellyttämää tasoa. 

Puolustusvoimilla on radoille voimassa oleva ympäristölupa, joka on päättymässä vuoden 2015 lopussa. 

Ympäristölupapäätöksessä puolustusvoimilta on edellytetty melun suojaustoimenpiteitä vuoden 2013 

loppuun mennessä. Puolustusvoimien näkemys on, ettei näitä toimenpiteitä ole tarkoituksenmukaista 

tehdä, koska radat aiotaan lakkauttaa. Ratojen käytölle aiotaan kuitenkin hakea lisäaikaa väistyvänä 

toimintona. Myös Lahden ampumaseuran radan ympäristölupa on päättymässä vuoden 2015 lopussa.  

Puolustusvoimat ja Lahden ampumaseura ovat käyttäneet toistensa ratoja ja niiden sijaitseminen samalla 

alueella on hyödyttänyt molempia. Ampumatoimintojen keskittäminen olisi jatkossakin perusteltua. Tällä 

tavalla meluvaikutuksia voitaisiin keskittää, infrastruktuuria ja oheistoimintoja hyödyntää yhteisesti ja 

esimerkiksi suojaustoimenpiteitä toteuttaa keskitetysti. Hälvälän ampumatoimintojen siirtäminen yhtenä 

kokonaisuutena ei ole kuitenkaan mahdollista ainakaan lyhyellä aikavälillä, joten toimintoja joudutaan 

hajauttamaan.  

Lyhyellä aikavälillä tiettyjä harjoitustoimintoja voidaan keskittää Heinolan Pikijärven ampumaradalle ja 

haulikkoammunnan kilpailutoimintaa ympäristöluvan sallimissa rajoissa Orimattilan Salolan radalle. 

Lyhyellä aikavälillä Päijät-Hämeestä ei voida osoittaa Hälvälää vastaavia harjoitus- ja kilpailupaikkoja kivääri- 

ja pistooliammunnalle. Pidemmällä aikavälillä kivääri- ja pistooliradat sekä tarvittaessa haulikkoradat 

voidaan sijoittaa Heinolan Pikijärven ampumarata-alueelle, joka on kehittymässä kansainvälisen tason 

ampumaurheilukeskukseksi. Ampumaratajärjestelyistä tulee tehdä toteuttamiskelpoiset suunnitelmat. 

Tarkemmasta suunnittelusta vastaavat toiminnanharjoittajat eli ampumaseurat ja muut ampumaratojen 

käyttäjätahot.  

Puolustusvoimat voi harjoitella muillakin kuin puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Ampumaharjoituksia 

voidaan järjestää rajoitetusti siviiliampumaradoilla ja esimerkiksi ajoharjoituksia voidaan tehdä 

moottoriurheilualueilla. Urheilutoiminta on kuitenkin hyvä pitää aina erillään puolustusvoimien 

harjoituksista.  

Jatkossakin puolustusvoimilla on tarve ampumaharjoittelulle ensisijaisesti omilla alueillaan. Padasjoen 

Taruksen ampuma-aluetta voidaan alustavien selvitysten mukaan kehittää tätä tarvetta varten. Niin Tarusta 

kuin Heinolan Pikijärveä ja Orimattilan Salolaa/Ämmäntöyrästä esitetään Päijät-Hämeen ampumarata- ja 

moottoriurheilualueselvityksessä maakunnallisesti merkittäviksi radoiksi. Muita maakunnallisesti 
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merkittäviä ampuma-alueita ovat Nuoramoisten ampumarata Sysmässä ja Järvelän ampumarata Kärkölässä 

(Kuva 3). Maakunnallisesti merkittävät ampumaradat ratkaistaan maakuntakaavassa.  

 

Kuva 3. Maakunnallisesti merkittävät tai sellaiseksi kehitettävät ampumaradat Päijät-Hämeessä. 

Lähde: Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet -selvitys (2013). 
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5. Padasjoen Taruksen alue 
Osa Hämeen Rykmentin toiminnoista lakkaa kokonaan ja osa siirretään muille alueille. Hälvälän aluetta 

käyttää Hämeen Rykmentin ohella moni muu puolustusvoimien joukko-osasto sekä muita toimijoita kuin 

puolustusvoimat. Siirrettäville harjoittelutoiminnoille tarvitaan uusia paikkoja. Päijät-Hämeessä ainoa 

säilytettävä puolustusvoimien alue on Padasjoen Tarusjärven leirialue. Puolustusvoimat luopuu myös 

Asikkalan Vesivehmaan alueesta, mikä korostaa Taruksen alueen tarvetta. Maavoimat on Taruksen 

harjoitusalueen pääkäyttäjä. Puolustusvoimien tarve alueelle ei tule tulevaisuudessa ainakaan vähenemään 

ja alueella on kehittämistarpeita. Hälvälän toimintoja ei voida sellaisenaan siirtää Tarukselle, joten näiden 

kahden alueen kehitystä on tarkasteltava rinnakkain niin toiminnallisesti kuin ajallisestikin.  

Puolustusvoimien uuden taistelutavan harjoittelu vaatii laajan alueen ja siinä eri aseiden yhteistoiminta on 

olennaista. Ampumaedellytysten parantaminen on harjoittelun kannalta keskeinen asia. Vaatimuksena on 

tarvittavat ampumaradat. Ampumaratojen yksityiskohtainen tarve selviää jatkosuunnittelussa. 

Ajoharjoittelun on myös oltava mahdollista. Tämä vaatii Taruksella tiestön parantamista ja mahdollisesti 

teiden lisäämistä. Taruksen alue on nykyisellään suppea ja sen laajentaminen on tarpeellista. Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on uusinut tilojaan Taruksen alueella ja tilojen yhteiskäyttöä 

puolustusvoimien kanssa tulee pohtia.  

Taruksen alueen laajentuminen toteutuisi sitä kautta, että puolustusvoimien käyttöön tarvittavat 

aluelaajennukset toteutetaan joko Metsähallituksen tekeminä aluehankintoina puolustusvoimien 

vuokratessa alueet käyttöönsä tai mahdollisilla käyttöoikeussopimuksilla maan omistajan ja 

puolustusvoimien välillä. Maahankinnat toteutetaan vapaaehtoisilla kaupoilla ja ne voivat viedä aikaa. 

Ilman lunastuksia ei välttämättä kaikkia tarvittavia maa-alueita ole mahdollista hankkia. Aikatauluun 

vaikuttaa mm. maanomistajien määrä laajenemisalueella. Alustavien arvioiden mukaan Taruksen 

ympäristön maasto voisi soveltua puolustusvoimien maastoharjoituksiin. Tarkempi maastoanalyysi 

ympäröivistä alueista on kuitenkin tehtävä ensin. Maaston käyttökelpoisuuden selvittyä voidaan arvioida 

tilan tarvetta tarkemmin.  

Kuvassa 4 on ote Taruksen alueen ympäristöstä maakuntakaavassa. Kysymys Taruksen alueen 

laajentamisesta ratkaistaan maakuntakaavassa. Valmisteilla olevan uuden maakuntakaavan aikataulun 

puitteissa harjoitusalue voitaisiin merkitä ympäristöineen kehittämisen kohdealueeksi. Jos 

maakuntakaavassa Taruksen alue ympäristöineen merkitään kehittämisen kohdealueeksi, tulisi 

laajenemissuunta olla ainakin alustavasti tiedossa vuoden 2014 alussa. Puolustusvoimat tarkentavat 

laajenemistarvettaan maakuntakaavatyötä varten. Kysymys siitä, onko Iso-Tarus-järvi mukana 

selvitysalueessa, kiinnostaa varmasti alueen vapaa-ajan asukkaita, joita on kuitenkin kohtalaisen vähän. 

Tarusjärvellä toimii Tarusjärvi-toimikunta, johon kuuluu laaja joukko alueen toimijoita.  
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Kuva 4. Ote lainvoimaisesta maakuntakaavasta. EP5 on puolustusvoimien Tarusjärven leirialue.  

 

Tarkempi kartta Taruksen alueen ympäristöstä on esitetty kuvassa 5. Laajentuminen harjoittelualueen 

itäpuolelle voisi olla mahdollista, mutta tilaa on rajallisesti, koska mm. valtatie 24 kulkee sillä puolella. 

Alueen pohjois- ja länsipuolella on puolestaan arvokkaita vesistöjä ja kosteikkoja. Iso-Tarus-järven etelä- ja 

länsipuolella on Hämeenlinnan kaupungin omistama iso virkistyskäytössä oleva alue, joka on yhteydessä 

Evon retkeilyalueeseen ja jonka poikki kulkee Hämeen Ilvesreitti. Hämeenlinnan kaupungin kanssa ei ole 

vielä keskusteltu heidän intresseistään ja maahankintojen mahdollisuudesta. Alueen pohjoispuolella on 

muutama suurehko yksityinen maanomistaja. Myös Padasjoen kunta omistaa siellä maita. Alueen etelä- ja 

kaakkoispuolella maanomistajuus on sirpaleisempaa, mutta muita esteitä laajentumiseen näihin suuntiin ei 

ole tiedossa.  

Työryhmällä ei ole tässä vaiheessa valmista ehdotusta Taruksen alueen laajentamisesta. Asia vaatii 

jatkoselvittelyä.  
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Kuva 5. Kartta Taruksen alueen ympäristöstä. Kiinteistörajat on merkitty punaisella viivalla.  
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6. Hälvälän maankäytön ratkaiseminen maakuntakaavassa 
Työryhmän toimintakauden aikana käynnissä oli Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan ehdotusvaiheen 

laadinta. Tavoitteena on, että alkuvuodesta 2014 on valmiina ensimmäiset versiot kaava-aineistosta, jonka 

pohjalta käydään keskusteluja sidosryhmien kanssa. Kaavaehdotuksen aineisto, eli kaavakartta, 

kaavaselostus sekä merkinnät ja määräykset, on tarkoitus tulla virallisesti nähtäville alkukesällä 2014.    

Uusien aluevarausten osoittaminen Hälvälän alueelle valmisteilla olevassa maakuntakaavassa ei ole 

realistista, koska riittäviä selvityksiä ei ehditä kaavan aikataulussa tekemään. Työryhmän yksimielinen 

näkemys on, että maakuntakaavassa paras ratkaisu olisi käyttää Hälvälän alueella selvitysaluemerkintää. 

Tämän raportin liitteessä 1 on ympäristöministeriön ohje selvitysaluemerkinnän käytöstä. 

Selvitysaluemerkintä on osa-aluemerkintä, joka osoitettaisiin nykyisen puolustusvoimien (EP-alue) 

aluevarauksen päälle siten, että EP-aluevaraus edelleen säilyy kaavassa ensisijaisena niin kauan kun 

puolustusvoimat tarvitsee aluetta. Selvitysaluemerkinnän käyttö ei itsessään vielä ratkaise mitään, vaan 

maakuntakaavan määräyksissä ja selostuksessa esitetään selvitysaluemerkinnän perusteet ja alueeseen 

liittyvät intressit.  

Merkinnän käytöllä ei voida siirtää maakuntakaavoituksessa ratkaistavaksi tarkoitettuja asioita 

alempiasteisessa kaavoituksessa tai muussa suunnittelussa selvitettäväksi. Sen sijaan 

maakuntakaavamääräyksillä voidaan osoittaa reunaehtoja ja ohjeita jatkosuunnittelua varten.  

Maakuntakaavamääräyksillä voitaisiin sallia Hälvälän eteläisten alueiden kaavoitus asuinkäyttöön Hollolan 

kuntakaavoituksessa puolustusvoimien toiminnan loputtua alueella, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. 

Maastotutkimukset pitäisi olla tehty ja riittävistä raivaus- ja puhdistustoimenpiteistä tulisi olla 

suunnitelmat. Lisäksi tulisi pystyä osoittamaan, ettei asuinalueiden läheisyyteen tai asukkaiden 

luonnollisille oleskelu- ja kulkureiteille jää puolustusvoimien toiminnasta aiheutuneita vaaratekijöitä. 

Kosteikkoalueen ja sen lampien turvallisuus pitää varmistaa. Kaavoituksessa tulee pyrkiä siihen, että eniten 

raivaamista ja maaperän puhdistamista vaativat alueet osoitetaan kaavassa sellaisiksi alueiksi, että se 

mahdollistaa raivaamis- ja puhdistamistarpeen sekä -kustannusten minimoinnin.  

Selvitysaluemerkinnän käytöstä ei ole Hälvälän tilannetta vastaavia esimerkkejä muissa maakuntakaavoissa. 

On vielä epäselvää, mihin asioihin maakuntakaavamääräyksissä voidaan ottaa kantaa ja mihin pitäisi ottaa 

kantaa. Voidaanko Hälvälän maankäytön muuttamisen toteuttamisjärjestykseen ottaa määräyksissä 

kantaa? Pitäisikö ampumaratojen siirtämisestä tai lakkauttamisesta antaa määräyksiä, jos ratoja ei merkitä 

maakuntakaavaan? Päijät-Hämeen liitto keskustelee näistä kysymyksistä ympäristöministeriön kanssa.  

Maakuntakaavassa Hälvälän aluetta sivuaa kaakkoiskulmassa ohut virkistysaluekaistale, joka on osa 

Hälvälän itäpuolella olevaa Tiirismaan virkistysaluetta. Kaistaleen yksi peruste on ollut sen toimiminen 

puskurina harjoitusalueen ja Tiilikankaan asuinalueen välillä. Jotta Hälvälän kaakkoiskulman uusi asuinalue 

olisi yhteydessä nykyiseen taajama-alueeseen, tämä virkistysaluemerkintä pitäisi muuttaa 

maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Asukkaiden virkistäytymisen edellytykset tulisi kuitenkin 

turvata kuntakaavoituksessa. 
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Kuva 6. Nykyisen maakuntakaavan merkinnät pohjakartalla. Punertava alue on puolustusvoimien 

Hälvälän harjoitusalue (EP-alue). Vihreä alue on Tiirismaan virkistysalue (V-alue). 
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7. Jatkotoimenpiteet 
Työryhmän ehdotusten pohjalta maakuntakaavassa tehdään ratkaisut Hälvälän ja Taruksen alueista. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään kesän 2014 aikana sidosryhmiltä viralliset lausunnot. Tavoitteena on, että 

maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntakaavan joulukuussa 2014. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, 

minkä jälkeen se saa lainvoiman. Työryhmän ehdotus jatkotoimenpiteiden aikatauluksi on esitetty 

taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Työryhmän ehdotus jatkotoimenpiteiksi. Aikataulu on suuntaa-antava ja siihen liittyy 

epävarmuuksia.  

Aikataulu Hälvälä Tarus 
2014 - Päijät-Hämeen liitto ratkaisee maankäytön yleiset periaatteet 

maakuntakaavassa. 
- Puolustusvoimat selvittää raivaamistarpeet alueen 
eteläosissa.  
- Puolustusvoimat aloittaa raivaamissuunnitelman laatimisen.  

- Puolustusvoimat kartoittaa 
alueen kehittämistarpeet.  
- Päijät-Hämeen liitto huomioi 
alueen kehittämisen 
maakuntakaavassa. 

2015-2019 - Hollola ja puolustusvoimat tarkentavat yhdessä alueen 
maankäyttösuunnitelmia maakuntakaavan ohjeiden pohjalta.  
- Raivaamissuunnitelma valmistuu ja puolustusvoimat aloittaa 
raivaamistyöt.  
- Hollolan kunta yleiskaavoittaa alueen.  
- Puolustusvoimat puhdistaa eteläosien mahdollisen 
pilaantuneen maaperän.  
- Metsähallitus neuvottelee eteläisten alueiden saamiseksi 
yhdyskuntarakentamisen piiriin.  
- Puolustusvoimien toimintoja siirretään muihin kohteisiin 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.  

- Metsähallitus tekee 
maahankinnat ympäröivillä 
alueilla mahdollisuuksien ja 
puolustusvoimien tarpeen 
mukaan.  
- Puolustusvoimat aloittaa 
alueen 
kehittämistoimenpiteet 
tarvetta vastaavasti.  

2020-2024 - Puolustusvoimien raivaustyöt valmistuvat tulevien 
asuinalueiden ympäristössä.  
- Hollolan kunta asemakaavoittaa alueen eteläosat ja 
asuntotuotanto aloitetaan.  
- Puolustusvoimien ampumatoiminnot lopetetaan kokonaan ja 
siirretään pois Hälvälästä 31.12.2024 mennessä.  
- Puolustusvoimat aloittaa ampumarata-alueiden pilaantuneen 
maaperän puhdistamisen.  
- Puolustusvoimat aloittaa raivaamisen muilla alueilla 
tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä.  
- Päijät-Hämeen liitto, Hollolan kunta ja puolustusvoimat 
tekevät yhdessä pohjoisten alueiden käytöstä tarkemmat 
suunnitelmat.  

- Puolustusvoimat jatkaa 
alueen kehittämistä tarvetta 
vastaavasti.  

2025-2035 - Puolustusvoimat raivaa ja puhdistaa tai tarvittaessa eristää 
loput alueet ja luovuttaa ne Metsähallituksen hallintaan 
31.12.2035 mennessä.  

- Taruksen puolustusvoimien 
alueella on aktiivista 
harjoittelu- ja 
ampumatoimintaa. 
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Lähteet  
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Valtioneuvosto 2000 (tarkistettu 2008): 

http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitt

eet/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)  

 

Päijät-Hämeen ampumaradat ja moottoriurheilualueet, WSP 2013: http://www.paijat-

hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/2.9._tilaisuus/ampumaradat_ja_moottoriurheilualueet.pdf  

 

  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoitteet/Valtakunnalliset_alueidenkayttotavoittee(13419)
http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/2.9._tilaisuus/ampumaradat_ja_moottoriurheilualueet.pdf
http://www.paijat-hame.fi/easydata/customers/paijathame/files/2.9._tilaisuus/ampumaradat_ja_moottoriurheilualueet.pdf
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Liitteet  

Liite 1: Ympäristöministeriön ohje selvitysaluemerkinnän käytöstä 

 
Maakuntakaavamerkinnät 

ja -määräykset 

Ympäristöministeriö 

 

Kehittämisperiaatemerkinnät 

7.2 Merkintöjen käyttöperiaatteet ja niihin liittyvät määräykset  
 

4  Selvitysalue. 

Selvitysaluemerkintää voidaan käyttää lähinnä erityisissä poikkeustapauksissa, milloin alueen käyttöön tai 
sen vaikutuksiin liittyvät epävarmuustekijät eivät ole mahdollistaneet alueidenkäyttöratkaisun tekemistä 
maakuntakaavaa laadittaessa. 

Merkinnällä voidaan osoittaa alueita, joiden alueidenkäyttöä ei ole voitu maakuntakaavaa laadittaessa 
ratkaista, mutta joista merkittävyytensä vuoksi katsotaan tarpeelliseksi maakuntakaavassa osoittaa 
alueeseen kohdistuvia intressejä. Merkintää saatetaan joutua käyttämään sellaisten alueiden 
osoittamiseen, joiden alueidenkäytön ratkaiseminen edellyttää lisäselvityksiä tai jatkosuunnittelua. 
Merkintää saatetaan joutua käyttämään myös sellaisissa avoimissa suunnittelutilanteissa, joissa 
maakunnallista intressiä ei voida yksilöidä.  

Merkintää voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa alueelle kohdistuu esimerkiksi sen nykyistä käyttöä 
osoittava aluevaraus mutta samanaikaisesti myös muita sellaisia maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittäviä alueiden käyttötarpeita, joita ei edellä kuvatuista syistä voida maakuntakaavassa yksilöidä.  

Merkinnän käytöllä ei voida siirtää maakuntakaavoituksessa ratkaistavaksi tarkoitettuja asioita 
alempiasteisessa kaavoituksessa tai muussa suunnittelussa selvitettäväksi. Käyttöä ei suositella kuin 
poikkeustapauksissa senkään vuoksi, että selvitysaluevarauksen ympäristövaikutukset eivät 
ratkaisemattoman alueidenkäyttötilanteen vuoksi voi tulla riittävän selkeästi esille. 

Merkinnän perusteet on syytä esittää merkinnän selitykseen liittyvässä kuvauksessa tai määräyksessä ja 
kaavaselostuksessa. Maakuntakaavamääräyksessä voidaan tuoda esille alueeseen liittyvät intressit ja antaa 
ohjeita jatkosuunnittelua varten. Maakuntakaavamääräyksellä osoitetaan ne reunaehdot, jotka yleiskaavan 
laatimisessa on valtakunnallisen tai maakunnallisen intressin vuoksi otettava huomioon.  

Mikäli alueelle halutaan rakentamisrajoitus, on se erikseen määrättävä. 

Suunnittelumääräysesimerkkejä: 

• Ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisia edellytyksiä on alueen käyttämiseksi 
lentoliikenteen tarpeisiin. 
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• Alueeseen liittyy keskenään ristiriitaisia valtakunnallisia energiahuollon ja luonnonsuojelun intressejä. 
Ennen alueen tulevan käytön ratkaisua ei alueella tule suunnitella sellaista alueidenkäyttöä, joka estäisi tai 
merkittävästi haittaisi alueen tulevaa käyttöä energiahuollon tarpeisiin taikka toisaalta heikentäisi 
merkittävästi niitä luonnonarvoja, jotka ovat alueen suojelullisen arvon perusteena. 

Suojelumääräysesimerkki: 

• Ennen alueen tulevan käytön ratkaisua ei alueella sallita sellaista alueidenkäyttöä, mikä heikentäisi 
merkittävästi niitä luonnonarvoja, jotka ovat alueen suojelullisen arvon perusteena. Määräys on voimassa 
enintään 5 vuotta tämän maakuntakaavan voimaan tulosta lukien. 

 


