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KAUPUNGINHALLITUKSELLE ANNETTAVA LAUSUNTO 
TALOUSARVIOALOITTEESTA MÄÄRÄRAHAN VARAAMISEKSI 
AMPUMARADAN PERUSTAMISKUSTANNUKSIIN

Lilk 2008-112

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt 
25.3.2008 päivätyllä kirjeellä liikuntaviraston lausuntoa valtuutettu Olli 
Sademiehen ja eräiden muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, 
jossa todetaan että

” Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus rakentaa ja ylläpitää liikunta- aj 
urheilupaikkoja ja – tiloja. Pääsääntöisesti Helsingissä on näin 
toimittukin. 

Ampumaurheilijoiden harrastusmahdollisuuksien kohdalla on toimittu 
lain vastaisesti. On hävitetty kaksi ampumarataa: Viikin ja Malmin 
ampumaradat. Tilalle ei ole rakennettu yhtäkään. 

Nykytilanteessa ei helsinkiläisten ampumaharrastajien 
harrastusmahdollisuus toteudu, sillä ainoa Helsingissä sijaitseva 
ampumarata sijaitsee Santahaminassa ja sen käyttöaste on miltei 100 
% pelkästään puolustusvoimien ja poliisin harjoitusten vuoksi.

Aloitteena esitän, Helsingin kaupunki varaa vuoden 2009 budjettiin 
ampumaradan perustamiskustannuksiin 10 miljoonaa euroa ja selvittää 
sen sijoitusmahdollisuuden Santahaminaan nykyisen ampumaradan 
yhteyteen.

Ratahanke voitaneen toteuttaa nopeasti, sillä se ei vaatine 
ympäristölupaa, ainoastaan yhteistyösopimuksen puolustusvoimien 
kanssa.”

Lausunto on pyydetty antamaan 29.5.2008 mennessä.

ESITTELIJÄ Liikuntalautakunta hyväksyi Viikinmäen korvaavan Kivikon 
ampumaradan hankesuunnitelman 12.6.2001 ja lähetti sen 
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Sivistys- ja henkilöstötointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja palautti 6.11.2003 Kivikon 
ampumaradan hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan esityksen 
liikuntavirastolle. 
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Talous- ja suunnitteluosasto oli todennut 15.10.2003 antamassaan 
lausunnossa, että hanke ei sisältynyt kaupunginhallituksen 13.10.2003 
antamaan esitykseen vuosien 2004 -2006 taloussuunnitelmaksi ja 
ehdotti, että lautakunta tekisi uuden tarkistetun esityksen sitten, kun 
hanke on ajankohtainen.

Helsingin kaupungin alueella oli vuoden 2003 loppuun siviilikäytössä 
vain yksi valtakunnallisestikin merkittävä ampumarata, Viikinmäen 
ampumarata. Rata oli pääkaupunkiseudun ainoa kansainväliset mitat 
täyttänyt ampumarata. Radalla suoritti lakisääteisiä ja pakollisia 
hirvenammuntakokeita vuosittain noin 1 550 metsästäjää.

Lähimmät muut ampumaradat sijaitsevat Espoossa, Mäntsälässä, 
Orimattilassa, Sipoossa ja Lahdessa. Santahaminan ampumarata on 
vain sotilaskäytössä.

Kivikon ampumarata suunniteltiin sijoitettavaksi Kivikkoon 
ulkoilupuiston pohjoisosaan. Alue on Helsingin kaupungin hallinnassa. 
Helsingin seudun vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmässä alue on 
virkistysaluetta, joka on tarkoitettu pääasiassa lähiulkoiluun ja 
virkistyskeskuksia varten, alueen kautta on osoitettu ohjeellinen 
ulkoilureitti Malmin suuntaan.

Ampumaradan suunniteltu sijoituspaikka oli kaupunginvaltuuston 
24.11.1990 hyväksymän Kivikon osayleiskaavan mukaisesti Kivikon 
pohjoisosaan Lahdentien varteen kaavoitettu urheilu- ja 
virkistyspalvelualue (VU). Kivikon virkistysalueen asemakaava on 
vahvistettu 11.5.1993. Kaavassa on ampumarata-alue merkitty VU-
alueeksi, jolle oli tarkoitus sijoittaa ampumarata. Ampumaradan 
itäpuolelle on kaavoitettu Kivikon ulkoilupuisto. Ympäristölautakunta 
myönsi ampumaradalle ympäristöluvan 7.11.2000.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle 22.3.2001, 
160 § lausunnon vetoomuksesta, ettei Kivikkoon rakennettaisi 
ampumarataa. Lautakunta totesi tällöin kantanaan, ettei se pidä 
hirvikivääriradan rakentamista alueelle hyvänä ratkaisuna.

Radalle oli suunniteltu ampumaratarakennus, johon sijoittui toimisto-, 
sosiaali- ja huoltotilat sekä ratamestarin asunto ja lisäksi sisätiloihin 
ilmapistooli- ja ilmakivääriradat. Pienoispistooli-, pienoiskivääri- ja 
vapaapistooliradat, villikarjurata ja ampumahiihtäjien kesäharjoittelurata 
sijoitettiin ulos niin, että niiden ampumasuojat olivat huoltorakennuksen 
yhteydessä.
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Liikuntalautakunta päätti 29.5.2007, että Kivikon ampumaradan 
rakentamisesta luovutaan, koska 2001 hyväksytyn hankesuunnitelman 
jälkeen voimaan tulleiden rakentamismääräysten ja viranomaisohjeiden 
sekä rakennuskustannusten nousevan kehityksen johdosta 
kustannusarvio oli noussut niin paljon, ettei sen toteuttaminen 
Kivikkoon enää ollut mahdollista. Samalla lautakunta päätti, että 
pääkaupunkiseudun yhteisen ampumaradan selvitystyö käynnistetään 
välittömästi.

Selvitystyö päätettiin aikatauluttaa siten, että toteutus voi tapahtua 
2009 ja että liikuntatoimen 2008 talousarvioon varattiin hankkeelle 
suunnittelua varten 150 000 euroa. Vuodelle 2009 päätettiin toteutusta 
varten varata 1,5 miljoonaa euroa.

Liikuntatoimen uudessa taloussuunnitelmaesityksessä Helsingin osuus 
hankkeesta on jaettu siten, että 2009 määräraha olisi 0,8 miljoonaa 
euroa ja seuraavana vuonna 0,7 miljoonaa euroa.

Esillä on ollut viime vaiheessa alueita Kirkkonummelta ja Sipoosta.

EHDOTUS Liikuntalautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän 
esityksen mukaisen lausunnon.

Kirje kaupunginhallitukselle (c/o hallintokeskus/kirjaamo, PL 1)

Lisätiedot:
Rahikainen Asko, hankesuunnittelija, puhelin 310 87785
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