
Nimi:  Jari Salonen  
Paikkakunta:  Lahti 
Kuntavaalinumero: 375 
Puolue:  Kokoomus 
 

1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa?  
MAAKUNNALLISEEN PUOLUSTUSHARJOITTELUUN SEKÄ 
AMPURATAKÄYTTÖÖN. LISÄKSI ALUETTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ 
SEURAAVILLE TAHOILLE: PUOLUSTUSVOIMAT, POLIISI, TULLI JA MUUT 
MAHDOLLISET TARVITSIJAT. 

 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 

MIELUITEN PUOLUSTUSVOIMAT JA MAANPUOLUSTUSVÄKI LAAJASTI. 
LISÄKSI AMPUMASEURAT SEKÄ MAHDOLLISESTI MUUTAMA ALUETTA 
PALJON KÄYTTÄVÄ TAHO. 

 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 

käyttötarkoituksen eteen? 
HÄLVÄLÄ ON LAINVOIMAISESSA MAAKUNTAKAAVASSA MERKITTY 
AMPUMAURHEILUN KEHITYKSEN KOHDEALUEEKSI. TÄMÄN PÄÄLLE ON 
HYVÄ RAKENTAA.  
VAIKUTAN OMIA YHTEYKSIÄNI HYÖDYNTÄEN KUNNALLISELLA, 
MAAKUNNALLISELLA JA VALTAKUNNALLISELLA TASOLLA HÄLVÄLÄN 
SÄILYMISEEN MAANPUOLUSTUS- JA AMMUNTATOIMINNAN KÄYTÖSSÄ. 

 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 

kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
KAIKKI MAINITUT TAHOT OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ TOIMIJOITA 
HÄLVÄLÄÄ AJATELLEN. TOIVOTTAVASTI PUOLUSTUSVOIMAT LÖYTÄÄ 
OMAN ROOLINSA JA TUKEE SITÄ KAUTTA ALUEELLISTA 
MAANPUOLUSTUSTA. HOLLOLAN KUNTA ON MYÖS TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA. 
TIETOJENI MUKAAN LAHTI OSALLISTUU JO HÄLVÄLÄSSÄ JÄRJESTETTÄVIEN 
KILPAILUJEN RAHOITUKSEEN. RESERVILÄISJÄRJESTÖT OVAT ASIASSA 
AIVAN KESKIÖSSÄ. ILMAN NIIDEN AKTIIVISTA ROOLIA ASIA EI ETENE. 

 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 

OLEN JO ALLEKIRJOITTANUT MAINITUN ADRESSIN. 
 

 
Nimi: Mika Kari 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero:19 
Puolue: SDP 
  
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa?  
- Harjoitus- ja ampumarata käyttöön, myös jatkossa. Sodan ajan joukkomme perustuu 95 
prosenttisesti koulutettuun reserviin. Päijät-Hämäläisen reservin harjoittelu edellytykset on 



turvattava.  Myös ampumaurheilun ja metsästyksen harrastajille Hälvälän ampumarata on 
äärimmäisen tärkeä.  
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
 - Vastuutahoja ovat Hollolan kunta ja puolustusvoimat. Toimijoita onkin jo laajemmin mm. 
reserviläiset ja ampumaseurat jäsenineen ja muut alueen käyttäjät, esimerkiksi 
turvallisuusviranomaisemme.      
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 
käyttötarkoituksen eteen? 
- Keskustelen asiasta puolustusministerin ja pääesikunnan edustajien kanssa. Puhun ja 
toimin alueen nykyisen käytön varmistamiseksi myös jatkossa. 
  
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
 - Puolustusvoimien on varmistettava alueen reserviläisten harjoittelun 
toimintaedellytykset. Hollolan kunta toivottavasti toimii alueen jatkokäytöstä päätöstensä 
mukaisesti. Lahden kaupungin ja järjestöjen on puolustettava asukkaidensa ja 
jäsenistönsä etujaan. Lahden kaupungin asukkaissa on satoja reserviläisiä, metsästys- ja 
ampumaharrastajaa joille Hälvälän ampumarata on erittäin tärkeä.  
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
- Olen allekirjoittanut.  
 
 

 
Nimi: Marco "Beme" Behm, viestimies 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 219 
Puolue: KD, sitoutumaton 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa?  
Samaan käyttöön kuin tähänkin asti 
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
Samat toimijat ja vastuu tahot kuin tähänkin asti 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 
käyttötarkoituksen eteen? 
Jos tulen valituksi, niin puhun puolestanne aina kun tilanne on siihen mahdollinen 
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Suojeluskunta ja Lotat takaisin, ressuille enemmän rahaa ja Puolustusvoimille 
 

 
Nimi: Tapani Ripatti 

Paikkakunta: Lahti 

Kuntavaalinumero: 58 



Puolue: SDP 

  
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 

osoittaa? Tein Lahden Radioon parikin juttua ko. alueelta. Se oli silloin hyvässä 

käytössä ja samanlaisena näen sen vastaisuudessakin 

  

2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? En tiedä, kuka tai mitkä sen 

vastuutahot olivat, kun siellä kävin – tai nyt ovat, mutta homma toimi ja alue oli 

asiallisessa käytössä. Eli kannatan tuon kaltaisia toimijoita alueella vastakin. 
  
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 

eteen? En osaa olla ko. alueen asioissa aloitteellinen, mutta jos alue nousee Lahden 

valtuustoon, otan kantaa. Otan myös vastaan aluetta koskevia ajatuksia ja ideoita ja 
jos järkevää ja tarve, voin viedä niitä valtuustossa eteenpäin niiltä osin kuin asiat ovat 

Lahden valtuuston päätäntävaltaan kuuluvia.   
  
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 

kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? Jos nuo ovat alueen nykytoimijoita ja vastuutahoja, 

niin voivat olla jatkossakin. Korostaisin reservijärjestöjen asemaa. Muistaakseni 
joskus treenatessani oli puhetta pitää joku kamppailulajileiri alueella. Siellä olisi hyvä 

treenata ulkotiloissa. Idea ei kaiketi toteutunut, mutta alue soveltuisi tuollaiseenkin 

käyttöön. 
  

5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form. En. En 

hirveästi allekirjoittele adresseja. 
  

 

 
Nimi: Satu Lehtola  
Paikkakunta: Lahti  
Kuntavaalinumero:36 
Puolue: SDP 
 

1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa? Mielestäni toiminta voidaan säilyttää ennallaan, eli harjoitus- ja ampumaratana 
 

2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? Samat toimijat ja vastuutahot kuin 
aiemmin ja miksei uusiakin tahoja. 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? Pyrin vaikuttamaan alueen säilymiseen harjoitus- ja ampumarata käytössä jatkossakin. 
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? Yhteistyötä pitää tehdä. 
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
 

 
Nimi: Kimmo Huvinen 
vaalinumero: 69 
Puolue: SDP 



Paikkakunta: Heinola 
 
1. Toivoisin jatkuvan ampumarata-alueena edelleen. Puolustusvoimat voisi ihan hyvin 
keskittää edelleen harjoituksia Hälvälään. Lahti ja Hollola voisivat ottaa osaa 
ampumaseurojen ja reserviläisten kanssa siten että alue ampumaratana edelleen säilyisi. 
2. Ampuseurat ja reserviläiset voisivat hallinnoida hommaa, silloin kun puolustusvoimilla ei 
radalle ole käyttöä. Lahden ja Hollolan olisi syytä tukea ampumaradan jatkon edellytyksiä. 
3. Ainakin olen jo allekirjoittanut adressin. Kuulun Heinolan reserviläisiin ja mikäli meiltä on 
tapaukseen jotain vireillä niin olen mukana. 
4. Toivoisin tietysti puolustusvoimien olevan edelleen iso taustavoima mutta mikäli löytyy 
innokkuutta niin vastuu ampumaseuroille ja reserviläisjärjestöille, Lahden ja Hollolan 
tukemana. 
5. Olen allekirjoittanut. 
 

 

Nimi: Jarkko Niemi  
Paikkakunta: Hollola 
Kuntavaalinumero: 64 
Puolue: SDP 
 

1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa? 
Alue tulee osoittaa jatkossa nykyiseen käyttöön eli puolustusvoimien ja ampumaharrastajien 
käyttöön, huomioiden puolustusvoimien suunnitelmat alueen suhteen sekä ympäristöluvat. 

 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 

Puolustusvoimat, reservijärjestöt ja ampumaseurat. 
 

3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 
käyttötarkoituksen eteen? 
Vaikuttamalla Hollolan kunnanvaltuustossa sekä muissa mahdollisissa päätöksenteko 
elimissä mikäli vaaleissa tulee menestystä. 

 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 

kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Puolustusvoimien rooli on keskeinen, samoin reserviläisjärjestöjen. Hollolan kunnan tulee 
kaavoituspäätöksissään mahdollistaa alueen nykytoiminnan jatkuminen. 

 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 

En ole vielä. 
 
 

 
Nimi:         Esko Sutela 
Paikkakunta:    Lahti 
Kuntavaalinumero: 78 
Puolue:          SDP 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee 
jatkossa osoittaa? 
   - Puolustusvoimien, MPK:n, reserviläisten ja ampumaharrastajien käyttöön 
kuten tähänkin asti. 



   - Hälvälän ampuma- ja harjoitusalueesta voisi kehittää koko Etelä-Suomea 
palvelevan 
     merkittävän ampumaurheilukeskuksen. 
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
    - Puolustusvoimat, MPK:n Hämeen maanpuolustuspiiri ja paikalliset 
reserviläisyhdistykset. 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 
käyttötarkoituksen eteen? 
    - toimin MPK:n Lahden koulutuspaikan viesti- ja johtamisjärjestelmäalan 
aselajivastaavana. 
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla 
ja Lahden kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
    - Puolustusvoimien hallinnassa ja Hollolan ja Lahden rahoittamana sekä 
reserviläisjärjestöjen 
      ylläpitämänä. 
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa 
https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
    - Nyt olen. 
 

 
Nimi: Pirjo Riikonen 
Paikkakunta: Heinola 
Kuntavaalinumero: 84 
Puolue: SDP 
 
1.Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa?  Puolustusvoimien koulutustarkoitukseen. Vahva perinne ja alueena sopiva tähän 

tarkoitukseen. 

 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? Puolustusvoimat 

 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? Heinola varsinaisesti kuntana ei tähän suoraan liity, mutta Päijät-Hämeen alueen osalta 

kannatan asiaan ja toivon käyttötarkoituksen säilyvän 

 

4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Uskon, että kaikki oheiset toimijat voivat hyvässä yhteistyössä edistää alueen merkitystä kansallisen 

puolustuksen ja harjoitus ja koulutusmerkityksen vahvistamisessa, myös reservissä. 
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
En vielä, mutta teen sen tämän vastauksen jälkeen. 

 

 
Nimi: Maarit Tuomi 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 304 
Puolue: Perussuomalaiset 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  



- Tulee säilyttää nykyisessä käytössään eli Puolustusvoimilla 
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
- Puolustusvoimat, kunnat, ampumaharrastajat, reserviläiset yms. Nykyinen käytäntö saa jatkua. 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
- Poliittinen vaikuttaminen eri toimielimissä, esim. maakuntavaltuustossa, jonka jäsen olen. Lisäksi 
eri vaikutuskanavat puolueessa ja eduskuntaryhmässä. 
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
- Maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kehittäminen, harrastustoiminnan tukeminen.  
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form  
- Kyllä, allekirjoitin adressin 
 

 
Nimi: Kimmo Virtanen 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 87 
Puolue: SDP 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
- Se tulee säilyttää ampumarata- ja harjoituskäytössä. 
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
- Puolustusvoimat, reservipiiri ja Päijät-Hämeen kunnat yhdessä vastaisivat toiminnasta. 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
- Tarpeen mukaan pidän kiinni mielipiteestäni, riippumatta puoluelinjasta. 
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
- Kuten edellä totesin, he vastaavat alueesta ja toiminnasta. 
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
- Olen 
 

 
Nimi: Lasse Koskinen 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 279 
Puolue: Perussuomalaiset 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
Hälvälän ampumakeskukseen tulee kehittää ampumaurheilun keskus, joka kesäisin toimii eri 

ampumalajien harrastus- ja kilpakeskuksena. Alueelle on rakennettava myös hiihdon 

kesäharjoittelua varten asvaltoitu reitti. Talvilajeja ajatellen Hälvälään tulee rakentaa 



kansainvälisen tason ampumahiihtostadion. Näitä varten voidaan rakentaa yhteinen katsomo ja  

palvelu- sekä kilpailutoimistotilat. 

 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
Aluetta hallinnoi Hollolan kunta ja sitä ylläpidetään myös maakunnallisin ja valtakunnallisin 

liikunta- ja urheiluvaroin. Kunnossapidon ja käyttökulut ovat pienet verrattuna vaikka jäähalleihin 

tai uimahalleihin. Kilpailu- ja harrastustoimintaa pyörittävät alueella seurat. 

 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
Olen jo monin tavoin osallistunut Hälvälän ampuma-alueen säilyttämiseen maakuntatasolla ja 

urheilujärjestöjen kautta sekä vaikuttamalla taustalla aluetta koskeviin asioihin.  

 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Luonnollisesti alue tulee säilyttää myös reserviläis- ja kertausharjoitusalueena ns. 

lentokenttäalueen ja lähimetsien osalta. Hollolan kunnan pitää pyrkiä olemaan Kontiolahden 

jälkeen toinen ampumahiihdon merkkipaikkakunta Suomessa ja Lahti puolestaan toimii hiihdon, 

yhdistetyn ja mäkihypyn osalta valtakunnallisena ja kansainvälisenä toimijana. Kaikkien näiden 

kolmen tahon tulee toimia yhteisvoimin näissä asioissa. 

 

 
Nimi: Ulla Vaara 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 83 
Puolue: SDP 
  

1.      Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa 
osoittaa?  
Vastaus: Samaan kuin nykyisin. 

  
2.      Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
Vastaus: Puolustusvoimat ja Hollolan kunta 

  
3.      Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen 
käyttötarkoituksen eteen? 
Vastaus: Minulla ei ole vaikutusmahdollisuuksia Hollolan kunnan ja Puolustusvoimien 
suhteen. Olen edelleen erittäin pahoillani Hennalan Varuskunnan lakkautuksesta, johon 
Lahden poliitikot yrittivät vaikuttaa surkein tuloksi. 

  
4.      Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Vastaus:  Jos  puolustusministeri Jussi Niinistö kumppaneineen päättää lakkauttaa Hälvälän 
harjoitus- ja ampumarata-alueen, ei kenelläkään edellä mainituista tahoista ole ”nokan 
koputtamista”. Näin kävi Hennalassakin. Puolustusvoimat on kuitenkin keskeisessä 
vaikuttajan roolissa Hälvälän suojelun suhteen. Lahti mitättömässä ja Hollola siinä välissä. 

  
5.      Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 

Vastaus: En, mutta otan. 
 



 
Nimi: Jari Kanerva 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 277 
Puolue: Perussuomalaiset 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
Ensisijaisesti on mielestäni lähdettävä siitä, että käyttö jatkuu nykyisellään. Päijät-Hämeen 
Reservipiirin ja maakuntajoukkojen toiminta on aktiivista ja Hälvälän jatko perusteltua. 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
Toivottavasti Päijät-Hämeen Reservipiiri ja maakuntajoukot, vastuu voitaisiin siirtää pois 
puolustusvoimilta. 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
Äänestän puolesta. 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
Puolustusvoimat mielestäni on ilmaissut alasajo päätöksellään kantansa alueen tarpeellisuudesta 
heidän käyttöön. Alueen hallintavastuu voitaisiin mielestäni antaa Päijät-Hämeen reservipiirille. 
Aluetta tarvitsee kuitenkin harrastajat, maakuntajoukot ja reservipiiri. 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
Kyllä. 
 

 
Nimi: Seppo Tumanto 
Paikkakunta:Heinola 
Kuntavaalinumero:56 
Puolue:Suomen Keskusta (sit.) 
  
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
  

                             Nykytoiminnoissaan Puolustusvoimien ja maakunnan reservin koulutuksen 
käyttöön. 
  
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
  
                             Reserviläiset ja  mahdolliset muut seurat, jotka tarvitsisivat toimintaansa kyseistä aluetta. 
Niiden haku käyntiin, joukossa on voimaa. 
  
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen eteen? 
  
                             Se mitä voin tehdä reservin ylikersanttina. Kyllähän Heinolan päätöksenteossa tarvitaan 
yhteisiä toimintoja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta, Päijät-Hämeessä. Hälvälällä pitkä perinne. 
  
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden kaupungilla sekä 
reserviläisjärjestöillä? 
  
                             Mikäli puolustusvoimat lopullisesti luopuu alueesta ja alueen käytöstä, kunnat ovat tod. 
näk. kiinnostuneet asuinalueena(HO-LA). 
                             Puolustusvoimat voisivat pitää aluetta hallussa, mutta muut käyttäjä-järjestöt 
huolehtisivat  ja vastaisivat alueesta. 
  
                             
  
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
  
                             Kyllä 



 

 
Nimi: Hannu Heikkilä 
Paikkakunta: Hollola 
Kuntavaalinumero:82 
Puolue: Suomen Keskusta (sit.) 
  

1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  

Hälvälän säilyminen ensisijaisesti ampumarata-alueena on turvattava. Toissijaisena näkisin 

asutukseen käytön, mutta vain siinä tapauksessa jolloin ei puolustusvoimat eikä ratayhdistys pysty 

pitämään aluetta korkeatasoisena ampumaurheilukeskuksena. 

 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 

 Puolustusvoimat ,ratayhdistys ja käyttäjätaho. 

 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen eteen? 

 Mahdollisissa luottamustoimissa pyrin tuomaan Hälvälän säilymisen tarpeellisuuden esiin. 

 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden kaupungilla sekä 
reserviläisjärjestöillä? 

Puolustusvoimien  ,Hollolan kunnan, Lahden kaupungin asenteella ja tahtotilalla on aivan ratkaiseva 

merkitys ampumaurheilukeskuksen tulevaisuudella. 

  
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
 

 

 
Nimi:  Seppo Mustonen 
Paikkakunta:  Lahti  
Kuntavaalinumero: 287 
Puolue:  Perussuomalaiset 
 
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa? 
- ihan siihen käyttöön, missä se on ollutkin eli ampumakäyttöön  
 
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
- mielestäni homma ja alueen valvonta voitaisiin antaa reserviläisten hoitoon 
 
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
- tuskin pääsen Lahden valtuustoon, mutta kaikki isänmaallisuus ja siihen liittyvät asiat ovat aina 
sydämen asioita. Ampuminen ja sen harjoittelu kuuluu suomalaisen normaaliin miehen oikeuksiin 
ja jopa velvollisuuksiin  
 
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
- Kunnan pitää tukea reserviläisten toimintaa sekä taloudellisesti., että muilla keinoin 
 
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
 
En ole, mutta otan 
 

 



Nimi: Marko Kauko 
Paikkakunta: Lahti 
Kuntavaalinumero: 21 
Puolue: SDP 
  
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
  
- Maakuntakomppanioiden, reserviläis- ja rauhanturvajärjestöjen, ampumaurheilijoiden, metsästäjien sekä 
puolustusvoimien reservin ja varusmiesten harjoituksiin. Alueen käyttötarkoitusta tulisi pyrkiä 
kehittämään ja miettiä erilaisia uusia mahdollisuuksia alueen käytölle. 
  
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
  
- Alueella tulee olla toimijoina puolustusvoimat, maakuntakomppaniat, reserviläiset, urheiluammunta ja 
metsästys seurat. Vastuun tulee jakautua kaikkien tahojen kesken. Myös Päijät-Hämeen kaikkien kuntien 
tulisi tukea harjoitusalueen toimintaa ja mahdollistaa reserviläisten ja ammuntaa harrastavien 
mahdollisuus harrastaa. Seurojen tulisi myös osallistua aktiivisesti toimimaan alueella. 
  
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen eteen? 
  
- Pyrkiä vaikuttamaan omassa kunnassa ammuntaa harrastavien mahdollisuuksiin harrastaa turvallisesti 
sekä mahdollistaa maanpuolustustyön edistämiseen. Puolustusvoimien ja kuntien tuen  saaminen 
harjoitusalueen ja ampumaratojen hoito kustannusten osalta on tärkeä asia joka on huomioitava ja saada 
kuntoon. Hennalassa on jo valmiiksi hyvät puitteet harrastaa mm. urheilu ammuntaa ja 
reserviläistoimintaa turvallisesti. 
  
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden kaupungilla 
sekä reserviläisjärjestöillä? 
  
- Puolustusvoimien ja kuntien tulee käydä keskustelua alueen säilyttämisestä ja kehittämisestä 
maakuntajoukkojen, reserviläisten ja ampumaurheilua harrastavien kanssa yhdessä ja pyrkiä 
mahdollistamaan jatkossa turvalliset harrastus mahdollisuudet. Rahoitus pystyttävä järjestämään alueen 
kunnossapidon ja hoitamisen kustannusten kattamiseksi yhdessä.  Myös metsästystä harrastavien 
seurojen käyttö pitää mahdollistaa. 
  
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
  
- Kun saan tunnukset toimimaan, niin tulen allekirjoittamaan adressin. 
  

 
Nimi: Matti Aate Setälä, varatuomari, kauppatieteiden maisteri ja reservin kapteeni 
 
Paikkakunta: Heinola 
 
Kuntavaalinumero: 54 
 
Puolue: Keskusta 
 
 
1. Alue tulee jatkossakin osoittaa nykyiseen käyttötarkoitukseensa. Päijät-Hämeen aluepuolustuksen kannalta 
Hälvälä on aluepuolustuksen tärkein koulutuspaikka, jota korvaavaa paikkaa ei ole nykyisten 
ympäristölupavaatimusten johdosta löydettävissä. Joka tapauksessa siirto muualle aiheuttaisi mittavat 
kustannukset ja pitkäaikaiset lupaprosessit, joiden lainvoimaiset ratkaisut olisivat saatavissa vasta vuosien 
kuluttua. 
 
2. Toimijoina olisivat edelleen nykyisinkin toimijoina olevat tahot; puolustusvoimat, resrviupseeri- ja 
reserviläisjärjestöt, MKP:n koulutus- ja valmennusjärjestelmät ja ylipäätään poikkeusolosuhteisiin perehdyttämistä 
ja koulutusta antavat tahot. Näiden lisäksi luonnollisesti Hollolan kunta ja Lahden kaupunki sekä muut Päijät-
Hämeen kunnat ja kaupungit ovat osaltaan vastuutahoina. 
 
3. Olen valmis siihen, että oma kotikaupunkini käyttää poikkeusolojen koulutus- ja harjoitustarkoituksissaan 
ko.aluetta ja liittyessäni paikalliseen reservinupseerien toimintaan, olen vaikuttamassa siihen, että Hälvälän 
antamat puitteet ovat toimintojemme sijoituspaikkana ( vielä nykyisin olen Tammelan Reserviupseerit ry:n jäsen). 



 
4. Puolustusvoimien roolina on mahdollistaa omassa toiminnassaan, kuten tähänkin saakka, alueen 
hyödyntäminen koulutustehtävässään. Hollolan ja Lahden rooli on fasiliteettien ja tarvittavien lupien ylläpito ja 
reserviläisjärjestöt tuovat Hälvälään oman monipuolisen koulutusroolinsa edellyttämät koulutustehtävät. 
 
5. En ole aiemmin ottanut kantaa asiaan, koska olen muuttanut asumaan Heinolaan vasta noin 1/2 vuotta sitten 
Kanta-Hämeestä Tammelan pitäjästä. 
 

 

Nimi: Sirpa Hassinen 
Paikkakunta: Lahti 

Kuntavaalinumero: 269 
Puolue: Perussuomalaiset 

  
  

1. Alue voisi toimia jatkossa ampumaurheilun keskuksena ja kesällä voisi toimia eri ampumaharrastusten 

paikkana. Kansainvälisyyttä tulee miettiä, vetovoimaisuutta ja mahdollisimman monipuolista käyttöastetta. 
  

2. Erilaiset seurat voivat ylläpitää harrastustoimintaa ja tietty myös Hollolan kunta sekä maakunnallisesti että 
kansallisesti panostaen liikuntaan osoitettuja varoja. 

  

3. En ole vielä päässyt vaikuttamaan, mutta jos minut valitaan jatkoon, sen todellakin teen. Olenhan 
terveysliikunnan ja kaikenlaisen aktiviteetin puolestapuhuja. 

  
4. Alue tulee säilyttää kertausharjoitusalueena. Yhteistyö Kontiolahden, Hollolan kunnan ja Lahden välillä 

vaatii voimaannuttamista. Lahti toimii jatkossakin hiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn kansallisena sekä 

kansainvälisenä airueena. Yhteistyötä olisi hyvä tiivistää. 
  

5. En ole vielä allekirjoittanut adressia, mutta sen teen ja toivon päättäjänä voivani vaikuttaa asiaan 
myönteisesti. 

 

 
Pekka Seppelin 
Lahti 
299 
Persut 
 
1. Ehdottomasti ja ainoastaan Puolustusvoimien ja sen harjoittamaan maanpuolustuskykyä ylläpitävään 
toimintaan. 
 
2. Puolustusvoimat 
 
3. Lahtelaisena ja Persuna voin ehkä vaikuttaa kertomalla mielipiteeni Puolustusministeri Niinistölle. 
 
4. Kaikilla näillä toimijoilla on oma tärkeä roolinsa asiassa. 
 
5. Olen. Kirjoitin myös kommentin. 
 

 
Jammie Rautio 
Lahti 
nro. 54 
Lahden SDP 
 
1. Alkuperäinen ampumaratakäyttö 
2. Puolustusvoimat, reserviläisjärjestöt, ampumaseurat ja Metsästäjät ampumakokeet. 
3. Demarien kansanedustajien kautta Mika Kari puolustusvaliokunnanvarapuheenjohtaja. Ville Skinnari luvannut 
tehdä kyselyn eduskunnassa. 
4. Kyseiset kunnat varsinkin Hollola on avainasemassa. 
5. Demarien kansanedustajat Mika Kari ja Ville Skinnari. 



 

 
Nimi:Riku Korpela 
Paikkakunta:Hollola 
Kuntavaalinumero:84 
Puolue:Keskusta 
  
1. Mihin käyttöön teidän mielestä Hälvälän harjoitus- ja ampumarata-alue tulee jatkossa osoittaa?  
    -Alue tulisi jatkossakin olla samassa käytössä kuin nytkin. 
  
2. Ketkä ovat alueen toimijoita ja vastuutahoja jatkossa? 
    -Ampumaseurat, puolustusvoimat ja muut aluetta käyttävät seurat ja järjestöt. 
  
3. Miten tulette henkilökohtaisesti toimimaan mielipiteenne mukaisen alueen käyttötarkoituksen 
eteen? 
    -Pyrin vaikuttamaan myönteisesti alueen jatkuvuuteen ja myöskin käyttämällä aluetta niin kuin 
ennenkin 
     ampumaharrastukseni parissa. 
  
4. Minkä roolin näette alueen jatkon osalta Puolustusvoimilla, Hollolan kunnalla ja Lahden 
kaupungilla sekä reserviläisjärjestöillä? 
    -Puolustusvoimien roolin on pysyttävä vahvana alueella niin kuin reservijärjestöjenkin. Hollolan 
kunnan 
    tulee olla myönteisesti mukana alueen säilyvyyteen liittyvissä asioissa. 
  
5. Oletteko jo ottanut asiaan kantaa https://www.adressit.com/halvalan_puolesta#form 
    -Olen allekirjoittanut 
 

 
 


