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HANHILAMMEN AMPUMAURHEILUKESKUS

Taustaa
Hanhilammen ampumarata perustettiin vuonna 1979 Iisalmen Ampujat ry:n toimesta.
Kaupunki vuokrasi maa-alueen ampujille kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Ampumaradalle
rakennettiin lääninhallituksen luvalla pistoolirata, 50 m pienoiskiväärirata, 100 ja 150m
kivääriradat sekä liikkuvan maalin ampumaradat (villikarjurata 50m ja hirvirata 75 ja 100m).
Haulikkoratojen osalta tehtiin kaksi skeetrataa ja laajennettiin yhdellä trapradalla vuonna
1984. Ampumarata ja rakennukset tehtiin pääasiassa talkoovoimin. Iisalmen kaupunki avusti
ampumarataa rakentamisen ja kunnossapidon osalta. Vuokrasopimuksen päätyttyä vuonna
2009 rakennukset ja ampumaradat siirtyivät Iisalmen kaupungin hallintaan.
Hankkeen suunnittelun lähtökohdat
Nykyaikainen ampumaratahanke Iisalmen kaupungin vetämänä käynnistyi 2006
ympäristölain vaatimusten tiukkenemisen johdosta. Ympäristöluvan mukaisen ampumaradan
rakentaminen seuravetoisesti olisi ollut liian kova haaste. Uusi vuonna 2006 laadittu
ampumaratojen ympäristölupa toimi suunnittelun lähtökohtana. Käyttäjäjärjestöiltä saatujen
kokemusten ja ideoiden pohjalta suunnittelu käynnistyi tiiviissä yhteistyössä.
Maakuntakaavassa ampumarata oli merkattu seudulliseksi ampumakeskukseksi ja tältä
pohjalta lähestyttiin ympäristökuntia. Hankkeeseen mukaan lähtivät rahallisella panoksellaan
Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi ja Lapinlahti. Hanke eteni täten ympäristökuntien yhteiseksi
hankkeeksi, jolle voitiin hakea ESR -rahoitusta Ylä-Savon Veturin kautta. Rahoitus
hankkeelle myönnettiin käytettäväksi vuosina 2010-2012.
Hanhilammen ampumakeskuksen rakentamiskustannukset ja toimenpiteet ajalta 2006
– 2013
Ympäristörakentaminen
2006 ympäristölupa
2007 – 2008 suojavallit / sadevesijärjestelmä
2009 imeytysaltaat / suojavallit / maaperän kunnostus

30 000
67 600
51 000
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Rakenteet
2010 ampumakatos 100m / näyttösuoja
2011 ampumakatos 150m / näyttösuoja
2012 liikkuvan maalin rata 75 / 100m
2013 kulissit / aita / kulunvalvonta / suojavallit
Yhteensä

117 500
109 000
51 000
50 000
476 100

Rahoitus
Sonkajärvi / Vieremä / Kiuruvesi / Lapinlahti
ESR -rahoitus
Iisalmen nettomaksuosuus

70 000
130 000
276 100

Toimenpiteet vuosina 2014 - 2015
Sähköisen maksu- ja kulunvalvonnan myötä ampumaratojen käyttö muuttui vuonna 2014
käyttäjille maksulliseksi. Alueelle toteutettiin samalla myös kameravalvonta turvallisuuden ja
valvonnan lisäämiseksi. Ampuradan ylläpitoon osallistuvia järjestöjä on tuettu edullisimmilla
käyttömaksuilla. Pääsymaksutuloilla katetaan osittaan ampuradan kunnossapidosta
aiheutuvat kulut.
Käyttäjäjärjestöjen rooli on ollut merkittävä sekä rahallisesti että talkootyöpanoksen osalta.
Järjestöt ovat käyttäneet arviolta noin 50 000 € vuosina 2014 – 2015 ampuradan
olosuhteiden luomiseen. Viimeisimpänä rakennusprojektina ampujien talkootyönä valmistuva
huoltorakennus ja kiekkoratojen toiminnan laajennukset valmistuvat lähiaikoina. Lisäksi
käyttäjäjärjestöjen yhteisenä talkootyönä tullaan toteuttamaan pistooliradan ratalaitteet ja
pienoishirviradan rakentaminen. Vapaa-aikalautakunta on myöntänyt vuosina 2014 ja 2015
pieniä kunnossapitoavustuksia järjestöjen toteuttamiin rakennushankkeisiin. Ampumarata on
jäljellä olevine lopputöineen pääsääntöisesti valmis vuonna 2016.
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