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Porin prikaati

Porin prikaatin harjoitusalueet
Porin prikaatin harjoitusalueilla suoritetaan harjoituksia ja ammuntoja kaikkina vuorokaudenaikoina.
Porin prikaati toteuttaa laissa määrättyä koulutustehtävää. Sotilaiden kouluttaminen vaatii
harjoittelua ja ammuntoja kovilla ampumatarvikkeilla. Harjoittelua ei voida kokonaan korvata
harjoitusampumatarvikkeilla ja simulaattoreilla.
Säkylän Huovinrinteen harjoitusalueilla sekä Pohjankankaan ampuma-alueella luvaton liikkuminen on
kielletty.
Porin prikaatin kuusi harjoitusaluetta sijaitsevat kaikkiaan kahdeksan kunnan alueella Säkylässä, Huittisissa,
Oripäässä, Harjavallassa, Kokemäellä, Eurassa, Pöytyällä ja Niinisalossa. Harjoitusalueet sijaitsevat pääosin
Metsähallituksen omistamilla mailla. Niistä alueista, jotka kuuluvat yksityisille, on tehty erillinen
käyttösopimus.
Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalue sekä Säkylän huovinrinteen harjoitusalue kuuluvat NATURA
verkostoon sekä harjujensuojeluohjelmaan. Alueiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja maaaineslailla. Alueiden suojelu ei kuitenkaan estä niiden käyttöä Puolustusvoimien toimintaan eikä alueiden
kehittämistä.
Porin prikaati noudattaa toiminnassaan siihen liittyviä lakeja ja asetuksia myös harjoitusalueille toimittaessa.
Porin prikaatilla on käytössä sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Ympäristöjärjestelmän avulla
tunnistetaan ja hallitaan aiheutetut ympäristövaikutukset. Puolustusvoimien periaatteiden mukaisesti
ympäristövaikutukset pyritään hallitsemaan ennaltaehkäisevästi suunnittelulla ja varautumalla mahdollisiin
riskeihin ja vahinkoihin.
Porin prikaatin harjoitusalueet sijaitsevat osittain tärkeillä pohjavesialueilla. Pohjavesien suojeluun
kiinnitetäänkin toiminnassa erityisesti huomiota ja pohjavesien suojelu on asetettu tärkeäksi
ympäristöpäämääräksi. Porin prikaati pyrkii myös muuten pitämään alueet puhtaina. Näihin tavoitteisiin
pääsemiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä mm. varusmiesten ja henkilökunnan koulutus
ympäristöasioista sekä ympäristövalvonta harjoitusalueilla.
Harjoitusalueilla on toteutettu melu- ja tärinämittauksia toiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Turhaa häiriötä
pyritään vähentämään mm. ampuma-aikojen määrittämisellä. Porin prikaati ottaa myös jatkuvasti palautetta
vastaan ja pyrkii huomioimaan sen mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan.

Säätoiminta harjoitusalueilla
Porin prikaatin harjoitusalueiden toimintaan liittyy kiinteänä osana säätoiminta. Porin prikaatin sääosasto
tuottaa epäsuorien ammuntojen tarvitsemat sääpalvelut Niinisalon alueella.
Porin prikaatin sääosastossa käytetään sääluotainten lähettämiä tietoja yläilmakehän ilmanpaineesta,
lämpötilasta ja kosteudesta luodakseen sääsanomia tykistölle. Luotausjärjestelmä vastaanottaa
sääluotaimen antamat tiedot ilmakehästä.

Yhteystiedot
Harjoitusalueiden hoidosta ja käytöstä vastaa Porin prikaati. Ampumakenttäalueista vastaa Porin prikaatin
koulutusosasto. Joukkojen toimiessa ampumakenttäalueella toiminnasta vastaavat varoupseerit, puh. 0299
443 950 (Niinisalo) ja 0299 441 950 (Säkylä). Tarkemmat tiedot Porin prikaatin harjoitusalueilla suoritetuista
ammunnoista löytyvät Puolustusvoimien verkkosivujen ampumatiedotteista.
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Pohjois-Satakunta
Niinisalon lähimaastossa sijaitsee Puolustusvoimien käytössä olevat Pohjankankaan ampuma-alue
ja Hämeenkankaan harjoitusalue.
Pohjankankaan ampuma-alueella liikkuminen on aina kielletty. Hämeenkankaan harjoitusalueella liikkuminen
virkistyskäyttöön on sallittu ilman erillistä lupaa.

Pohjankankaan ampuma-alue
Pohjankankaanampuma-alue sijaitsee Niinisalon varuskunnan pohjoispuolen harjualueella jakautuen
Kankaanpään kaupungin, Karvian kunnan ja Honkajoen kunnan alueella. Pohjankankaan ampuma-alueen
koko on n.10 500 ha.
Ampuma-aluetta käyttävät Porin prikaatin lisäksi myös muut Länsi-Suomessa harjoittelevat joukot. Ampumaalue on harjoitusjoukkojen käytössä n. 220–250 vrk / vuosi. Muina vuorokausina aluetta käyttää
Koeampumalaitos.
Suurimmat järjestettävät harjoitukset ovat yhtymä- ja/ tai alueellisia taisteluharjoituksia. Suurimmat
harjoitukset järjestetään kesä- ja joulukuussa.
Alueella suoritetaan kovapanosammuntoja, joissa käytössä ovat jalkaväen eri aseet sekä tykistöaseet.
Harjoitusalueella käytetään lähes kaikkia Puolustusvoimien ajoneuvoja mukaan lukien tela-ajoneuvot.

Hämeenkankaan harjoitusalue
Hämeenkankaan harjoitusalue sijaitsee Niinisalon varuskunta-alueen eteläpuolella jakautuen Kankaanpään
kaupungin, Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven kunnan alueella. Harjoitusalueen koko on n. 5000 ha.
Harjoitusaluetta käyttävät pääosin Porin prikaatin joukot. Hämeenkankaan harjoitusaluetta käytetään
taistelukoulutukseen ja harjoitteluun lähes päivittäin.
Alueella ei suoriteta kovapanosammuntoja, mutta käytetään harjoitusampumatarvikkeita jalkaväen aseilla.
Alueella harjoitellaan toimintaa myös tykistöaseilla, mutta ei suoriteta kovapanosammuntoja.
Harjoitusalueella käytetään lähes kaikkia Puolustusvoimien ajoneuvoja mukaan lukien tela-ajoneuvot.
Hämeenkankaan alueella liikkuminen virkistyskäyttöön on sallittu ilman erillistä lupaa. Alueella sijaitseekin
mm. vaellus-, maastopyörä- ja ulkoilureittejä.

Etelä-Satakunta
Huovinrinteen harjoitusalue
Säkylän toimipisteen läheisyydessä sijaitseva Huovinrinteen ampuma- ja harjoitusalue leviää Säkylästä aina
Huittisiin asti Alue on suuruudeltaan vajaat 4600 hehtaaria ja siellä sijaitsevat ampumaradat,
taisteluampumaradat ja taajamataisteluradat. Harjoitusalueella käytetään jalkaväen aseiden lisäksi
kranaatinheittimiä. Harjoitusalueen käyttöaste on korkea, sillä se on Porin prikaatin pääharjoitusalue.

Raasin harjoitusalue
Yläneellä sijaitseva Raasin harjoitusalue on reilut 1700 hehtaaria. Raasissa sijaitsevat ammunta-, räjäytys- ja
ajoharjoittelualueet. Raasin harjoitusaluetta käytetään vuodessa vajaat 250 vuorokautta. Ampuma-alue on
määräajoin sivullisilta suljettu ja sen harjoitusalueilla on sivullisilta luvaton liikkuminen kielletty.

22.3.2016
Sivu 3 / 3

Oripään harjoitusalue
Oripään harjoitusaluetta käytetään muita harvemmin, vain 1−2 kertaa vuodessa. Se on osin yksityisten
maanomistajien omistuksessa ja siksi käytöltään rajatumpaa. Alueen koko on vajaat 200 hehtaaria ja sillä
käytetään vain harjoitusampumatarvikkeita.

Piikajärven harjoitusalue
Piikajärven harjoitusalue Harjavallan, Kokemäen ja Euran alueella on kooltaan reilut 400 hehtaaria. Sen
käyttöaste on alhainen. Alueella on lupa käyttää vain harjoitusampumatarvikkeita.
Myös Oripäässä ja Piikajärvellä on sivullisilta luvaton liikkuminen kielletty, sillä molemmissa toteutetaan
Puolustusvoimien koulutustoimintaa harjoitusampumatarvikkeilla ja käytetään Puolustusvoimien ajoneuvoja.

Pohjanmaa
Maalahden harjoitusalue
Maalahden harjoitusalueen ensisijainen käyttäjä on Pohjanmaan aluetoimisto. Aluetta käytetään pääasiassa
asevelvollisten harjoitusten järjestämiseen (pl. kovapanosammunnat). Maalahden harjoitusalueen maapintaala on noin 45 ha. Maalahden harjoitusalue on Pohjanmaan aluetoimiston hallinnassa ja valvonnassa.
Alueella sijaitsevassa rakennus 1:ssä on harjoituksen johdon työskentelytilat, KH-upseerin toimisto,
majoitushuoneet 3 kpl, varastotila, luentotila sekä koulutushalli. Lisäksi alueella on kaksi ns. ”kylmää”
varastohallia sekä yksi lämmin suojatila. Valmistellut telttapaikat ovat valmiiksi merkitty maastoon.
Alueen päämajoitusalue on rivitaloalue, missä sijaitsevat myös alueen tärkeimmät huoltopaikat:
Huoltorakennus, jossa on elintarvikkeiden jakopaikka kylmävarastoineen, lämmintä varastotilaa, sauna sekä
takkahuone. Rivitalo sisältää neljä asuntoa, joihin voi majoittaa n. 90 henkilöä. Tällä alueella ei ole
valmisteltuja telttapaikkoja.

