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Ilmolahden ampumaradan osayleiskaavan (OYK) oli luonnosvaiheessa osa Keiteleen länsipuolen ran-

tayleiskaava ja Ilmolahden ampurata-alueen yleiskaava -kokonaisuutta. Luonnosvaiheen nähtävillä olon 

jälkeen Ilmolahden ampumarata-alue eriytettiin omaksi osayleiskaavakseen.  

 

Luonnosvaiheen asiakirjat olivat nähtävillä 23.11. – 22.12.2017. Saaduista palautteista Ilmolahden am-

pumarata-aluetta koskee 2 lausuntoa. Tässä vastineraportissa on esitetty lausuntojen pääkohdat tiiviste-

tysti, sekä kaavoittajan vastine palautteeseen.  
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1. Keski-Suomen ELY-keskus, 20.12.2017 

Pyydettynä lausuntonaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että lausunto-

pyynnön kohteena oleva kaava-aineisto on osittain sekava ja puutteellinen. Kaavoitusta varten laadittuja 

tai useita aiemmin laadittuja erillisselvityksiä, joihin se tukeutuu, ei ole riittävästi referoitu kaavaselos-

tuksessa. Esim. laaja liikenneselvitys on laadittu koko kuntaa ja erityisesti sen keskustaajamaa koskien, 

mutta mm. siinä esitettyjä kaavaratkaisuun vaikuttavia valta- ja kantateiden liikennemäärä ei ole mainittu 

kaavaselostuksessa. Kaavassa sinänsä hyvin esitettyjä luontokohteita koskevat tiedot on lueteltu ainoas-

taan erillisessä luontoselvityksessä, joka on kaavaselostuksessa mainittu vain kaavan oheismateriaalina. 

 

 

Vastine asiaan 1. 

 

Ilmolahden ampumaradan osayleiskaavan suunnittelualuetta koskevat erillisselvitykset referoidaan 

tarkemmin ehdotusvaiheen kaavaselostukseen. 

 
Tiealueita ei kuulu Ilmolahden ampumaradan OYK:n suunnittelualueeseen. Kaavaselostuksessa käy-

dään kuitenkin läpi VT4 koskevat viimeaikaiset selvitykset ja liikennemäärät. 
 
Ilmolahden ampumaradan osayleiskaavan suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys maastokau-
della 2021. Luontoselvityksessä esiin tulevat Ilmolahden ampumaradan OYK:n suunnittelualuetta 
koskevat luontokohteet on käyty tarkemmin referoitu ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. Luonto-
selvitys on myös kaava-aineiston liitteenä. 
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Kaavaselostuksen suunnittelutilannetta koskevasta kohdasta 1.1 puuttuvat valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet, jotka koskevat tätä kaavahanketta eikä kaavan vaikutuksia suhteessa niihin ole arvioitu. 

Tulee ottaa huomioon, että valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

jotka tulevat voimaan 1.4.2018. Maakuntakaavaan ja eri vaihekaavoihin liittyviä tietoja on referoitu run-

saasti myös sellaisilta osin, jotka eivät liity tähän kaava-alueeseen. Maakuntavaltuuston hyväksymän, 

mutta toistaiseksi vailla lainvoimaa olevan maakuntakaavan tarkistuksen tiedot puuttuvat. 

 

 

 

ELY-keskuksen tietojen mukaan ampumarata-alueen maaperää ollaan vähitellen kunnostamassa. Koh-

teena se kuitenkin on PIMA-alue, joka tulee osoittaa kaavamerkinnällä ja sitä koskevalla määräyksellä. 

 

 

 

Kaavaselostuksessa on osittain ristiriitaisia tietoja ampumarata-alueen meluselvityksestä. Sitä ei ole 

kaava-aineiston liitteenä eikä sitä ole referoitu kaavaselostukseen, joten jää epäselväksi mihin melualu-

etta osoittava kaavamerkintä perustuu ja merkinnältä puuttuvat siten perustelut. Melualueelle ei kuiten-

kaan tule osoittaa uutta rakentamista, mikäli ampumaradan toimintaa ei ole tarkoitus rajoittaa jatkossa. 

Tämä onkin todettu kaavaselostuksen EA-aluetta koskevassa kaavan perustelussa, mutta kaavakartalla 

rakennuspaikkoja on kuitenkin osoitettu melualueelle. 

 

 

 

Kaavan taustaselvitykseksi laadittu luontoselvitys vaikuttaa riittävältä ja asianmukaisesti laaditulta, jotta 

kaavan vaikutukset voidaan arvioida. Luontoselvityksessä kohteet on numeroitu ja ne tulisi luetella myös 

kaavaselostuksessa ja yhdistää numerointi kaavamerkintään vastaavalla indeksinumerolla. 

 

Vastine asiaan 2. 

 

Ehdotusvaiheen kaavaselostukseen päivitetään uudet vuonna 2018 voimaan tulleet valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet. Tämän lisäksi laadittavan kaavan suhdetta arvioidaan näihin tavoitteisiin. 

 

Vastine asiaan 3. 

 
Kaavaehdotuksen on lisätty pilaantuneita maa-alueita osoittava merkintä sekä sitä koskeva kaava-
määräys Ilmolahden ampumarata-alueelle. 
 

Vastine asiaan 4. 

 

Ampumaradan meluselvitys liitetään kaavaselostukseen (raportti 1510042393, 14.8.2018). Selvityk-

sen liitteessä 5 on esitetty meluvyöhykkeet, kun trap -radan taustavallia on korotettu siten, että sen 

harja on Jurvanjärven sektorissa 5,5 metriä ampumapaikkaa ylempänä. Tällöin enimmäisäänitaso 

jää alle 60 dB:n ohjearvon uusilla Jurvanjärven rannan rakennuspaikoilla. 
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Kaavaselostuksen kohdan 1.7.2 mukaan kaava-alueen rakennetun kulttuuriympäristön tiedot perustuvat 

v. 1988 suoritettuun rakennus- ja miljööinventointiin. Sodanjälkeistä rakennuskantaa on hahmotettu 

useista eri lähteistä, mutta kaavaselostuksesta ei saa käsitystä, onko niiden perusteella kaava-alueella 

kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Em. kattavampi inventointi on jo n. 30 vuotta vanha 

ja sen tiedot tulee päivittää ja tarvittaessa ottaa huomioon kaavassa. 

 

 

 

2. Keski-Suomen liitto, 18.12.2017 

Ilmolahden ampumarata-alue sisältyy sekä lainvoimaiseen maakuntakaavan että tarkistettuun maakun-

takaavaan. Maakuntakaavan mittakaavasta johtuen ampumaratojen melualueita ei ole osoitettu maakun-

takaavassa. Yleiskaavaluonnoksessa on merkitty ampumarata-alueen arvioitu melualue, joka perustuu 

maakuntakaavan tarkistusta varten tehtyyn selvitykseen. Ampumaratatoiminnan ja muun maankäytön 

yhteensovittamisen kannalta liitto pitää tärkeänä melualueen osoittamista ja huomioon ottamista yleis-

kaavassa. Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu melualueen sisäpuolelle Jurvanjärven itälahden rannalle 

muutamia uusia rakennuspaikkoja, mikä voi aiheuttaa tulevaisuudessa ristiriitoja. 

 

 

 

Vastine asiaan 5. 

 

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualue ja kaavahanke on jaettu kahteen eri kaavahankkeeseen. Il-

molahden ampumaradan OYK:aa varten luontoselvitykset on päivitetty vuoden 2021 aikana. Aikai-

semman luontoselvityksen sekä päivitetyn luontoselvityksen perusteella ehdotusvaiheen kaavaselos-

tusta päivitetään. Tässä yhteydessä kohteet luetellaan kaavaselostuksessa. 

 

Vastine asiaan 6. 

 

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualue ja kaavahanke on jaettu kahteen eri kaavahankkeeseen. Il-

molahden ampumaradan osayleiskaavan suunnittelualueen ympäristö pitää sisällään vain Ilmolahden 

ampumarata-alueen sekä maa-ainestenottoalueen. Näiden perusteella on katsottu, että Ilmolahden 

ampumaradan osayleiskaava-alueelle ei ole tarpeellista toteuttaa erillistä kulttuuriympäristöselvitystä 

tämän kaavahankkeen osalta. Suunnittelualueen lähiympäristön arvokkaat kulttuuriympäristökohteet 

ja -alueet käydään osayleiskaavaselostuksessa läpi maakuntakaavan, museoviraston avoimien ai-

neistojen sekä ELY-keskuksen avoimien aineistojen kautta. 

 

Vastine asiaan 1. 

 

Ilmolahden ampumaradalle on tehty meluselvitys vuonna 2018. Kaavaehdotuksessa on osoitettu 

melualueet ja annettu määräykset melualueille. Melualueet on osoitettu uuden meluselvityksen mu-

kaisesti laajimpien 65 dB:n sekä 60 dB:n vyöhykkeiden mukaisesti. 

 

Ampumaradan meluselvitys liitetään kaavaselostukseen (raportti 1510042393, 14.8.2018). Selvityk-

sen liitteessä 5 on esitetty meluvyöhykkeet, kun trap -radan taustavallia on korotettu siten, että sen 

harja on Jurvanjärven sektorissa 5,5 metriä ampumapaikkaa ylempänä. Tällöin enimmäisäänitaso 

jää alle 60 dB:n ohjearvon uusilla Jurvanjärven rannan rakennuspaikoilla. 

 


