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Suomen Reserviupseeriliiton lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotukseen
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on vuonna 1931 perustettu valtakunnallinen
vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Liitossa 317 jäsenyhdistystä ja niissä noin 27.000
jäsentä.
Monipuolinen ampumatoiminta on yksi liiton tärkeimmistä toimintamuodoista. Vuosittain
erilaisissa liiton, piirien ja yhdistysten järjestämissä ampumatapahtumissa tehdään
kymmeniätuhansia ampumasuorituksia. Reserviläiset ampuvat perinteisten ratalajien
lisäksi myös toiminnallisia ammuntoja ja merkittävässä osassa ammuntoja käytetään
samankaltaisia isokaliiberisia aseita, kuin mitä käytetään puolustusvoimien ammunnoissa.
Päijät-Häme RUL:n toiminnassa
Suomen Reserviupseeriliiton Päijät-Hämeen piiriin kuuluu 11 reserviupseeriyhdistystä,
joissa on noin 800 henkilöjäsentä. Suurin osa piirin yhdistyksistä toimii erittäin aktiivisesti
mm. vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja ampumatoiminnassa. PäijätHämeellä on piirin ja sen yhdistysten toiminnan lisäksi erittäin merkittävä rooli
vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutus- ja sotilasliikunnassa.
Maanpuolustusjärjestöjen koulutuskeskus sijaitsee Padasjoella puolustusvoimien
harjoitusalueen yhteydessä. Lahti ja Hollola ovat puolestaan toimineet jo liki 20 vuotta
reserviläisten sotilasmoniotteluiden harjoittelukeskuksena niin, että esterata ja –uinti on
toteutettu Lahdessa ja ammunnat ja suunnistukset Hollolan Hälvälässä. Liiton sitoutumista
Päijät-Hämeeseen kuvastaa mm. se, että Hämeen Rykmentin lakkauttamisen jälkeen RUL
vuokrasi Hennalan sotilasesteradan ja vastaa siis radan ylläpidosta. Reserviläisten lisäksi
rataa käyttävät harjoittelussaan mm. puolustusvoimat ja paikalliset urheiluseurat.
Päijät-Hämeen maakuntakaava
Hollolassa sijaitseva Hälvälän ampumaurheilukeskus on yksi Suomen monipuolisimmista
ja aktiivisimmin käytössä olevista ampumakeskuksista.
Ampumaurheilukeskus on tärkeä kaikille ampumaharrastajille ja –urheilijoille ja
metsästäjille. Erityisen tärkeä paikka on reserviläisille ja vapaaehtoiselle
maanpuolustuskoulutukselle. voidaan järjestää, ja on järjestetty, useita kansainvälisen
tason kilpailuja.

Hälvälässä on tehty useita toimenpiteitä ja teknisiä rakenteita ympäristövaikutusten
minimoimiseksi, ja ympäristöasioiden osalta Hälvälä onkin esimerkillinen
ampumaurheilukeskus.
Parhaillaan on käynnissä Päijät-Hämeen maakuntakaavan tarkastus, jossa Hälvälän
alueen EP merkintää esitetään poistettavaksi. Käytännössä tämä käsittääksemme
tarkoittaisi ampumaratatoiminnan loppumista siirtymäkauden jälkeen.
Suomen Reserviupseeriliitto esittää kyseisen merkinnän säilyttämistä maakuntakaavassa
ja täten ampumatoiminnan jatkamisen varmistamista Hälvälässä. Tämä on perusteltua
alueen toimivuuden, monipuolisuuden ja sen korkean käyttöasteen perusteella.
Tämä varmistaisi myös Lahden seudun säilymisen reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen keskeisenä tukialueena.
Allekirjoittaneet antavat mielellään lisätietoja RUL:n lausunnosta.
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